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 کلید توسعه و پیشرفت اقتصادی هر نظامی با حمایت از تولید ملی و مصرف کاالهای تولید داخلی میسر است 
که باهمراهی و پشتیبانی از سرمایه گذاران داخلی و تولید ملی پایه های اقتصادی و صنعتی ایران اسالمی عزیزمان 
مستحکم خواهد شد. نامگذاری سال 1391 از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبرمعظم انقالب اسالمی به عنوان 
س��ال تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی یک نوآوری و امر بدیهی اس��ت که سزاوار است ابعاد آن به دقت 

بررسی و برای عموم روشن شود.
 رهنمود رهبری بیانگر تدبیر وهوش��مندی ولی فقیه در نامگذاری این س��ال به نام تولید ملی، حمایت از کار و 
س��رمایه ایرانی همراه با دس��تاوردهای نیروی صدیق وانسانی جوانان این مرز و بوم با تولید کاالی داخلی با کیفیت، 
با دوام و قیمت مناسب و مصرف بیشتر درمقایسه با کاالهای خارجی مشابه در رشد و توسعه اقتصادی کشور است 
که هر ساله در باور جهانیان بیشترو بیشتر نمود پیدا می کند. به همین منظور با حمات از برنامه های کار و سرمایه 
مل��ی به صورت جدی وبا اتکا به یک فرهنگ غنی، ارتقای س��طح تولید ملی ب��ه جایگاه قابل قبول نیاز به بازنگری 
و تدوین شایس��ته دارد که از جمله می توان به تعامل دانش��گاه ها و بررس��ی نتایج تحقیقات در برنامه  تولید، لحاظ 
کردن پژوهش های س��رمایه گذاری و فرصت های ش��غلی بر اس��اس قوانین و برنامه های مدون کوتاه و بلند مدت و 
جلوگیری از انحرافات در اجرای برنامه ها اشاره نمود. از سوی دیگر کارشناسان و پژوهشگران وظیفه دارند با مطالعه 
و مداقه در اثرات تحقق این رهنمود، پیامدهای آن را ارائه دهند. چون هرگاه به ماهیت این پیام توجه شود و ساز 
و کار الزم ارائه گردد، مسلما دگرگونی مهمی در اقتصاد و تولید کشور پدیدار خواهد شد. تولید ملی در نتیجه کار 
و تخصیص س��رمایه محقق می شود واین امر مس��تلزم حمایت مؤثر دولت است و لذا در شرایطی که به طور مرتب 
تهاجم قدرت های س��لطه جو علیه کش��ورمان وجود دارد و انواع تهدیدها و تحریم ها اعمال و دش��منان جمهوری 
اس��المی ما را در مضیقه قرار می دهند، توجه به تولید داخلی یک ضرورت عمده به ش��مارمی رود. از س��وی دیگر با 
توجه به نقدینگی باال و وجود س��رمایه های س��رگردان، جهت دادن این منابع و س��وق دادن آن به سمت تولید با 

کیفیت می بایس��ت به طور دائم مورد توجه قرار گیرد و س��رمایه های کوچک از طریق تولید و بورس به س��مت 
تولید مطلوب و مصرف کاالهای داخلی پیش��رفته به صورت یک فرهنگ و ارزش واقعی مطرح و جدی گرفته 

شوند . از آنجایی که ایرانیان دارای ابتکارند و از توانایی الزم در تولید و عرضه کاالهای نفیس برخوردارند، 
بنابرای��ن اعتم��اد به آنها به عنوان اولین ق��دم در کاهش محدودیت ها باید م��ورد توجه قرار گیرد و گام 

بعدی حمایت معنوی است که این مهم به پشتوانه ارگان های دولتی بستگی دارد که از ورود کاالهای 
نامرغوب خارجی جلوگیری کنند. 

 نباید فراموش کرد که فرش ایران با رنگ و نقش��ه بدیع به دس��ت اس��تادکاران ماهر ایرانی با 
قیمتی مناس��ب در سراس��ر جهان گل سرسبد این صنعت و هنر اس��ت که متأسفانه بر اثر بی 

توجه��ی امروزه نقش انحصاری خود را از دس��ت داده و متخصص��ان این کاالی نفیس مرکز 
تولید خود را به کش��ورهای دیگر منتقل کرده اند و همین طور کفش دس��تبافت ایران که 

با کفش های مش��هور جهان رقابت می کرد  در حال حاضر با ورود کفش های بی کیفیت 
لطمه دیده اس��ت  اما چنانچه س��ریعا رهنمود متین رهبرمعظم انقالب به اجرا درآید، 

تولی��دات هنرمن��دان ایرانی رتبه در خ��ور مقام خویش را کس��ب خواهند کرد. به 
طور دقیق و ضروری شایس��ته اس��ت از پیام واالی رهبر معظم وبا عبرت آموزی 

از گذش��ته برای پیش��رفت تولید به پا خاس��ت وباهمت و ابتکار ایرانی گذشته 
راجبران نمود. این مهم به آس��انی میس��ر نیس��ت مگر آنکه مدیران سطوح 

مختلف و صنعتگران وصاحبان س��رمایه دست به دست هم برای تحقق آن 
به فعالیت پیگیر بپردازند.
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 س��اختمان جدی��د صن��دوق قرض الحس��نه پیروان 
حضرت مهدی)عج( افتتاح شد.

افتت��اح این صندوق همزمان با ایام فرخنده دهه فجر 
سال گذشته بود که با حضور جمعی از مسئوالن سازمان 
اقتصاد اس��المی ایران، مدیران و مس��ئوالن صندوق های 

اهالی  قرض الحسنه، کس��به، 
محل و امام جماعت مس��جد 
حضرت عل��ی)ع( کار خود را 

شروع کرد.
از آنج��ا که این صندوق 
در مجاورت مس��جد حضرت 
خیاب��ان  در  )ع(  عل��ی 

آذربایجان قرار دارد، مراس��م افتتاح آن در این مسجد 
برگزار ش��د. در این مراس��م حاج علی ظروفچیان عضو 
هیئ��ت مدی��ره صن��دوق اندوخته نی��کان و عضو واحد 
هماهنگی صندوق های قرض الحس��نه سراسر کشور در 
س��ازمان اقتصادی اس��المی ایران ضم��ن خیر مقدم به 
حاضران گف��ت: صندوق قرض الحس��نه حضرت مهدی 
)ع( در س��ال 1373 به ثبت رس��ید وبا انسجام هیئت 
مدیره وتالش و پش��تکار مدیرعامل صندوق آقای سید 
ول��ی عظیمی در جه��ت هرچه بهتر خدم��ات دهی به 
اقشار ضعیف و نیازمند و پرداخت وام های قرض الحسنه 
موفق شد با کمک خیرین و هیئت مدیره صندوق مکان 
فعل��ی را در 5 طبق��ه احداث کند. وی اف��زود:  درآمد 
صندوق از محل اجاره س��ه طبقه فوقانی این ساختمان 

تأمین خواهد ش��د و در آین��ده  نزدیک نیز با تعدیل یا 
حذف کارمزد وام های پرداختی به خدمات ارزنده خود 
برای کم��ک به مس��تمندان و اقشارمس��تضعف جامعه 

اق��دام خواه��د ک��رد.
 س��پس حاج اس��ماعیل عالء المحدثین عضوهیئت 
اقتص��اد  س��ازمان  مدی��ره 
اسالمی ایران ضمن تشکراز 
زحم��ات و ت��الش مدیران 
این صندوق گفت: کس��انی 
که س��پرده ای در صندوق ها 
دارند، از اجر معنوی و ثواب 
اخروی برخوردارند و آیات و 
روای��ات زیادی در قرض الحس��نه داریم که قرض بیش از 
صدق��ه ثواب در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی در ادامه از 
کس��به و مدعوین خواس��ت در ترویج این س��نت حسنه، 

صندوق های قرض الحسنه را یاری دهند.
 در ادامه سید ولی عظیمی مدیر عالم صندوق پیروان 
حضرت مهدی )عج( اعالم کرد: کلیه هزینه های ساختمان 
توسط هیئت مدیره و خیرین تأمین شده و بدون هیچگونه 

استفاده ای از منابع مالی سپرده گذران است. 
وی در پایان مراسم  با ارائه گزارشی خدمات 17 ساله 

این صندوق را  برشمرد.
گفتنی است این مراس��م با اهدای هدایایی به بانیان 
خیر و کس��انی که در احداث س��اختمان صندوق را یاری 

نمودند، پایان یافت. 

افتتاح ساختمان 
جدی�د صندوق 
لحس�نه ض ا قر

 پیروان حضرت 
)ع�ج( مه�دی 

اس��ماعیل ع��اء المحدثی��ن: کس��انی که 
س��پرده ای در صندوق ه��ا دارند، از اجر 

معنوی و ثواب اخروی برخوردارند
خرداد ماه
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صندوق های قرض الحسنه  مؤسسات 
منحص��ر بف��ردی در نظ��ام غیربانکی و 
مال��ی هس��تند ک��ه در ایران تأس��یس 
ش��ده اند و س��الیان دراز ش��اهد رش��د 
چشمگیراین مؤسسات بوده ایم. با اینکه 
به  نس��بت  صندوق های قرض الحس��نه 
ش��بکه بانکی کوچک هستند و پراکنده 
عمل می کنند، اما اهمیت آنها در تأمین 
نیازه��ای ضروری اقش��ار آس��یب پذیر 
جامعه فوق العاده چش��مگیر است، یکی 
از جلوه های زیبای این نهاد تعاون است 
و عمل به س��نت الهی قرض الحسنه که 
قرآن کریم آنرا باالتر از صدقه قرار داده 

است.
پیامبر بزرگ اسالم و ائمه معصومین 

علیه السالم  تأکید فراوان به ترویج این 
س��نت دارن��د. قرض الحس��نه در طول 
س��ده های متمادی در میان مس��لمان 
به عنوان نوعی عب��ادت رایج و متداول 
ب��وده وبا قصد قربت و به انگیزه دریافت 

پاداش اخروی انجام می شده است.
س��ال ها قبل ک��ه اولی��ن صندوق 
قرض الحس��نه در کش��ور تأسیس شد، 
کس��ی گمان نمی کرد که این مؤسس��ه 
بس��یار کوچک دامن��ه فعالیتش بدین 
شکل گسترش پیدا کند و تعداد آنها به 

قریب 3 هزار صندوق برسد.
صندوق ه��ای  تأس��یس  از  ه��دف 
قرض الحس��نه دس��تگیری از نیازمندان 
و محرومان وامحاء ربا در س��طح جامعه 

اس��ت که این هدف در این س��ال ها به 
طور چشمگیر دنبال شده است. 

صندوق های قرض الحس��نه ساختار 
تش��کیالتی س��اده دارند، مثل بانک ها 
تاب��ع  و  پیچی��ده  اداری  نظ��ام  دارای 
تشریفات نیس��تند.اعطای وام با سرعت 
و س��هولت انج��ام می ش��ود. وثیق��ه و 
تضمین متداول بانک ها را از وام گیرنده 
قرض الحسنه  صندوق های  نمی خواهند. 
علی  رغ��م بانک ه��ا ب��ه افراد مس��تمند 
ک��ه دارای وثیقه و اعتبار نیس��تند، وام 
می دهند و در س��اعات غی��ر اداری نیز 
فعالیت می کنند. که زمینه توفیق و رشد 
آنها را فراهم کرده اس��ت. صندوق های 
قرض الحس��نه به متقاضی��ان وام بدون 

ثبات و آرامش 
         در صندوق های قرض الحسنه

خرداد ماه
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هرگونه ش��رط اع��م از س��پرده گذاری 
وغی��ره با مزدکار اندک وام می پردازند و 
یاری رسان اقش��ار آسیب پذیر هستند. 
ب��ا توجه به خدمات ارزن��ده این نهادها 
و جنبه ش��رعی آنها سزاوار است دولت 
ب��ا حمایت های گوناگون خ��ود فعالیت 
آنها را فراه��م نماید تا بتوانند به عنوان 
اجرای س��نت الهی پاسخگوی نیازهای 
ض��روری مراجع��ان باش��ند. بهرح��ال 
به  قرض الحس��نه  اکن��ون صندوق های 
عنوان نهاد خدمتگ��زار در جامعه رونق 
گرفته واز اعتب��ار وحیثیت برخوردارند. 
در گذش��ته نه چندان دور عده ای تحت 
نام مقدس قرض الحس��نه به تأس��یس 
صندوق قرض الحسنه وجلب سپرده های 
مردم تح��ت عناوین پرداخ��ت وام های 
جدول��ی و غی��ره پرداختن��د و پس از 
جمع آوری نقدینگی اش��خاص به انجام 
معامالت س��ودآور رو آوردند که به علت 
رعایت نکردن موازین ش��رعی و قانونی 
مش��کالت زیادی را در جامعه به وجود 
آوردند و پس انداز اش��خاص را با خطر 
روبرو کردند ک��ه این رویه صندوق های 
قرض الحس��نه را در آس��تانه بح��ران و 
حتی تعطیلی قرار داد این بحران چنان 
عمیق بود و مهار آن فوق العاده مش��کل 
که منجر به دخالت افراد با تجربه ش��د. 
باالخ��ره هش��دارهای س��ازمان اقتصاد 

اس��المی ایران و هئیت بررس��ی مسائل 
صندوق های قرض الحس��نه مورد توجه 
قرارگرفت وبا مس��اعی ش��خصیت های 
بصیر وخیر موضوع در جلسه شورای پول 
و اعتبار تفاهم نامه ای بین بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران وسازمان اقتصاد 
اس��المی ایران منعقد شد که به موجب 
آن س��اماندهی تعدادی از صندوق های 
قرض الحس��نه طبق ش��رایط مندرج در 
آن به این س��ازمان تفیض گردید که بر 
اثر کوش��ش های جدی و مداوم سازمان 
و اع��زام حسابرس��ان ب��ه اقص��ی نقاط 
کشور صندوق های قرض الحسنه سامان 
گرفت و بر اثر این مس��اعی آرامش قابل 

تحسینی به وجود آمد. 
اکنون صندوق های همکار س��ازمان 
وضع مطلوب دارن��د و طبق مقررات به 
فعالیت می پردازند و برنامه های حمایتی 
س��ازمان به بار نشس��ته و ساماندهی به 
وضوح مطلوبی جریان دارد این اقدامات 
ثبات و آرامش محسوسی به آنها بخشیده 
که به فعالیت های ثمر بخش خود بدون 
دغدغه ادامه می دهند ودر شرایط بحران 
زا از کمک های معنوی ومالی س��ازمان 
بهره من��د می ش��وند. در مواقع ضروری 
کسری هزینه آنها تأمین می گردد. هنوز 
این فعالیت س��ر آغاز اجرای برنامه های 
وسیع سازمان است که برای ساماندهی 
ای��ن نهادهای پ��ر خیر و برک��ت انجام 

می دهد 
و 

چشم انداز 
نی  خش��ا ر د

آین��ده  در  را 
نوی��د می ده��د ک��ه 

دیگ��ر بح��ران و تخلف��ات 
قرض الحسنه به حداقل برسد. البته این 
نظ��م هنوز در ابتدای راه اس��ت و پیاده 
ک��ردن برنامه های بلند مدت س��ازمان 
دگرگون��ی قاب��ل توجهی را ب��ه وجود 
خواهد آورد. چنانچ��ه در این امر ایجاد 
اخالل نش��ود و اجازه اجرای برنامه های 
تنظیم شده داده شود، تمام بی نظمی ها 
از صندوق ه��ا رخ��ت می بندد و ش��اهد 
نهادهای قرض الحس��نه ای خواهیم بود 
که وفق ش��رع مقدس ب��ه وظایف خود 
عم��ل خواهند کرد. هرگاه دس��ت های 
ناپیدا دانس��ته یا ندانس��ته در این امور 
اخالل کنند، وضع نابس��امان گذش��ته 
با ش��دت بیشتر برگش��ت خواهد کرد و 
پریش��انی و پراکندگی صندوق ها را فرا 
خواه��د گرفت. در آن هنگام دیگر برای 
چاره چویی دیر می ش��ود ک��ه ناچار در 
اینجا هش��دار داده می ش��ود که قبل از 
ظهور بحران از برنامه های تنظیم ش��ده 
بلند مدت س��ازمان همه جانبه حمایت 

پیامبرصلیاهللعلیهوآله:

َمْن َأَخَذ َأْمواَل النهّاِس يُريُد َأداَءها َأدَّى اللهّ ُ َعْنُه 
َوَمْن َأَخَذها يُريُد ِإْتالَفها اَْتَلَفُه اللهّ ُ؛

هر کس اموال مردم را بگیرد و قصد 
پرداخت آن را داشته باشد خداوند آن را 
بپردازد )او را ياری می  کند( و هر کس 

اموال مردم را بگیرد و قصد تلف کردن 
داشته باشد خداوند آن را تلف کند.

نهج الفصاحه، ح 2979

خرداد ماه
1 3 9 1
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نهصدوچهل و ششمین جلسه واحد هماهنگی صندوق های 
قرض الحس��نه در تاریخ 90/12/10 با حض��ور اعضای هیئت 

مدیره سازمان اقتصاد اسالمی ایران تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار قرض الحس��نه،  در آغاز جلس��ه آیاتی 
از کالم اهلل مجید تالوت ش��د. س��پس  پیش��نهاداتی درباره 
هماهنگ��ی بیش��تر صندوق های قرض الحس��نه ب��رای کمک 
بیش��تر به مس��تمندان مطرح ش��د. در ادامه حض��ار به بیان 
چگونگی تقدیر و تشویق از فعالیت های صادقانه صندوق های 
قرض الحس��نه پرداختند ت��ا صندوق ها با دلگرمی بیش��تری 
به خدم��ات خیرخواهانه خود ادامه دهن��د. همچنین در این 
جلس��ه ضرورت انتشار نشریه قرض الحس��نه مورد بحث قرار 
گرف��ت مبنی بر اینکه نش��ریه قرض الحس��نه صدای رس��ای 
صندوق هاست که بوسیله آن فعالیت های صندوق ها به جامعه 
منعکس می شود . از اینرواعضا از تأخیر در انتشار نشریه اظهار 
نگرانی کردند و  پیش��نهاد نمودند در انتش��ار آن تسریع شود 
و زمینه همکاری مؤثر اعضای واحد هماهنگی و صندوق های 

قرض الحسنه فراهم گردد.
در این جلس��ه آقای عب��دا... فرجی مدیرعامل س��ازمان 
اقتصاد اسالمی ایران گفت: برای پاسخگویی به استعالم بانک 
مرک��زی نیاز به آمار وعملکرد صندوق هاس��ت که در این امر 

تأخیر نمایند.

وی تأکید کرد سزاوار اس��ت تراز آمار عملکرد صندوق ها 
حداقل هر س��ه ماه یکبار به امور صندوق های سازمان ارسال 
ش��ود تا مرات��ب به بانک مرک��زی گزارش گ��ردد. وی اضافه 
ک��رد: برخی صندوق ها آمارو عملکرد خود را به موقع ارس��ال 
نمی کنند که موجب بروز مشکالتی از نظر پاسخگویی به بانک 
مرکزی می ش��ود وی از اعضا خواست این موضوع را مؤکدا در 

سفرهای خود به صندوق ها یادآوری کنند.
آقای مدیر عامل به مش��کالتی که از سوی نیروی انتظامی 
برای صندوق های قرض الحس��نه با عنوان اخذ مجوز فعالیت از 
نیروی انتظامی به وجود آمده بود اشاره کرد و گفت: این مشکل 
ط��ی مذاکره با دکتر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 

     برگزاری نهصدوچهل و ششمین
 جلسه واحد هماهنگی صندوق های قرض الحسنه

 محمدرضا اعتمادیانعبدا... فرجی

خرداد ماه
1 3 9 1
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اس��المی ایران و یادآوری اینک��ه در این باره باید طبق بند 10 
مفاد تفاهم نامه منعقده با بانک مرکزی رفتار ش��ود، حل شد و 

دیگر نیازی به اخذ مجوز فعالیت از نیروی انتظامی نیست. 
سپس میرمحمد صادقی نایب رئیس هیئت مدیره سازمان 
اقتصاد اسالمی ایران نیز گفت: خداوند را سپاس می دارم که دور 
هم جمع ش��دیم تا مشکلی از جامعه اسالمی برطرف کنیم. وی 
افزود: کاری که شورای پول و اعتبار از تفویض اختیار به سازمان 
اقتصاد اسالمی ایران برای س��اماندهی صندوق ها انجام داد کار 
بزرگی بود و خدا را شاکریم که بعد از گذشت سال ها به اعتبار و 
تالش شما زحمت کشان خدوم که نمایندگان صندوق ها هستید، 
این امر محقق گردید. وی اضافه کرد: باید آبرویی که داریم حفظ 
کنیم و س��ازمان و صندوق ها را در هر چه بهتر ارائه خدمات به 

قشر زحمت کش و مستضعف یاری دهیم.
وی با اشاره به ارسال مصوبات واحد هماهنگی صندوق های 

قرض الحسنه به هیئت مدیره برای تصمیم گیری نهایی گفت: 
سهامدار ش��دن صندوق ها در سازمان امتیازی است  که آنها 
را صاحب رأی می کند. وی افزود:البته باید ازصاحبان س��هام 

خواس��ته شود حتی اگر یک س��هم به صندوق ها واگذارکنند، 
صندوق ها تشویق به تشریک مساعی بیشتر می شوند. 

وی در پایان انتش��ار نش��ریه را ضروری دانس��ت و از 
اعض��ای واحدها خواس��ت در جمع آوری مطالب نش��ریه 
کم��ک کنن��د و نظرات خ��ود را برای پربار کردن نش��ریه 

اظه��ار دارن��د.
آقای محمدرض��ا اعتمادیان عضو هیئت مدیره س��ازمان 
اقتصاد اس��المی ایران نی��ز همکاری با آق��ای فرجی را لطف 
الهی دانس��ت و  گفت: تالش آقای فرجی مدیرعامل سازمان 
که مس��ئولیت س��اماندهی بیش از یکهزار صندوق همکار را 
پذیرفته اند و آمار وارقام حس��اب ها  را به درستی و با سهولت 

در دسترس قرار داده اند، جای تشکر دارد.
وی در پای��ان از اعض��ای واحد هماهنگ��ی صندوق های 
قرض الحس��نه خواس��ت، س��ازمان را در اج��رای تفاهم نامه 

منعق��ده با بان��ک مرکزی یاری دهند. وی افزود: مس��ئوالن 
بان��ک مرزی نیز قصد کمک و همکاری دارند و به یاری خدا 

این کار انجام می ش��ود.

اعتمادي��ان: اعض��ای واح��د هماهنگی صندوق های قرض الحس��نه خواس��ت، 
س��ازمان را در اج��رای تفاه��م نامه منعقده ب��ا بانک مرکزی ي��اری دهند. وی 
افزود: مس��ئوالن بانک مرزی نیز قصد کم��ک و همکاری دارند و به ياری خدا 

اين کار انجام می شود.

خرداد ماه
1 3 9 1
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نهصدوچهل وهفتمین جلسه واحد هماهنگی قرض الحسنه 
ساعت 8 صبح چهارشنبه 91/1/30 برگزار شد.

در آغاز جلس��ه پس از تالوت آیات��ی از قرآن مجید ونقل 
روایات، آقای عالیی با اشاره به گفت و گوها و مذاکرات جلسه 

قبل از حاضران خواست نظرات خود را بیان کنند.
س��پس آقای نیازمند ضمن ارائه گزارشی از سفر خود به 
استان همدان گفت: در این سفر تعدادی از صندوق های استان 
هم��دان مورد بازدید ق��رار گرفت و مدی��ران آن در خصوص 

اوضاع صندوق و فعالیت آنها به بحث و گفتگو پرداختند.
وی گفت: یکی از صندوق های قرض الحس��نه همدان که 
دارای چندین ش��عبه و جذب موجودی قابل توجهی اس��ت، 
قبل از پیوس��تن به صندوق های همکار سازمان، راساً به بانک 
مرکزی مراجعه کرده بود که قبول شرایط بانک مرکزی برای 
صندوق دش��وار بود. از اینرو ضمن مراجعه به اینجانب تقاضا 
کرد سازمان را به عنوان همکار قرار دهد  و تمام شرایط مقرر 

را اجرا کند.
وی با اشاره به فعالیت گسترده این صندوق گفت: پذیرش 
این صندوق در سازمان کارساز خواهد بود. وی در ادامه افزود: 

صندوق های اس��تان همدان قدردان س��ازمان اقتصاد اسالمی 
هس��تند به این خاطر که مبالغی را بابت تأمین کسری هزینه 

آنها پرداخت نموده است.
س��پس عالئی گفت: س��ال گذش��ته یکی از صندوق های 
بزرگ تهران با بحران مواجه ش��ده بود که سازمان با پرداخت 
بیش از 10 میلیارد ریال کمک مالی به این صندوق مش��کل 

آن را رفع کرد.
در ادام��ه جلس��ه خلی��ل زاده از امور صندوق ه��ا درباره 
چگونگ��ی به کارگی��ری و توانای��ی نماین��دگان جدیدی که 

صندوق ها به واحد هماهنگی معرفی کرده اند، پرسید.
س��پس خادم حسینی ضمن تش��کر از تالش حسابرسان 
صندوق ها گفت: صندوق های قرض الحس��نه استان آذربایجان 
از تعدی��ه مبالغ��ی از کس��ری هزینه آنها و همچنین ارس��ال 
سررس��ید و تقویم اظهار تش��کرکردند وای��ن اقدامات موجب 
نزدیکی و همکاری بیش��تر آنها خواهد ش��د. س��پس ضامنی 
گفت: سال گذش��ته مس��افرت های اعضای واحد به استان ها 
کاه��ش یافته بود و عده ای به عنوان مهمان در جلس��ه واحد 
ش��رکت می کردند. از اینرو کارها پیش��رفتی نداشت تا اینکه 
صندوق ه��ای قرض الحس��نه نماین��دگان جدیدی ب��ه واحد 
هماهنگی معرفی کردند که انشاءاهلل با استقرار آنها برنامه های 

مفیدی تهیه و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
وی افزود: سال گذشته س��نگین ترین کارها انجام شد، از 
جمله اخذ500 مورد تأیید تغییرات صندوق های قرض الحسنه 

از بانک مرکزی با مساعی آقای فرجی صورت گرفت.
در نهصه��د و چه��ل وهفتمین جلس��ه واح��د هماهنگی 
صندوق ه��ای قرض الحس��نه همچنی��ن لزوم انتش��ار نش��ریه 
قرض الحس��نه بحث شد و آقای خدادادیان ضمن بیان مطالبی 

برگزاری 
نهصد و چهل و هفتمین 
جلسه واحد هماهنگی 
صندوق های 
قرض الحسنه

 هدایت اعالییسید ابراهیم نیازمند

خرداد ماه
1 3 9 1
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اظهار داش��ت: آقای اعتمادیان وعده داده بودند چند نفر برای 
همکاری با انتشارنشریه معرفی کنند که این وعده تحقق نیافت 
و از اینرو در حال حاضر تصمیم به انتشار نشریه گرفته شده که 

انشاءاهلل در سه ماهه اول سالجاری منتشر خواهد شد.
وی از اعض��ای واحد هماهنگی خواس��ت اخبارو اطالعات 
مربوط به صندوق ها و همچنین مطالب و مقاالت خود را برای 

چاپ در نشریه ارسال کنند.
در ادامه این جلس��ه آقای فرجی درخصوص فش��ار بانک 
مرکزی به صندوق های قرض الحس��نه برای اخذ مجوز گفت: 
طب��ق مالقاتی که ب��ا دکتر بهمنی رئی��س کل بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران داش��تیم، مطالبی را توضیح دادم و 
ایشان به آقای درویش��ی اعالم کردند با تشریک مساعی این 

مسائل حل شود.
وی افزود: متأسفانه برخی صندوق ها با اینکه گرفتاریشان 
به وس��یله س��ازمان رفع می ش��ود، بدون اطالع به س��ازمان 
دردفترخانه به نیروی انتظامی تعهد می س��پارند که از شئون 

قرض الحسنه به دور است.
فرج��ی گف��ت: بر اس��اس گزارش های بان��ک مرکزی در 
رس��یدگی به برخی صندوق ها 5 درصد پشتوانه را به سازمان 

پرداخت نکرده اند که مورد ایراد قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: انتظار داریم صندوق های همکار سازمان 
ضمن ارس��ال آمار علمکرد خود پش��توانه مق��رره را تکمیل 

کنند.
آق��ای فرجی با بی��ان اینکه پرسش��نامه ای توس��ط امور 
صندوق ها در دست تهیه است، گفت: با پخش این پرسشنامه 
بین اعضا آنها می توانند آمادگی خود را برای مسافرت اعالم و 

استان های مورد نظر خود را تعیین کنند.

وی اف��زود: همچنین اعض��ا با پر کردن این پرسش��نامه 
می توانند مشکالت خود را گزارش کنند.

فرج��ی اظهار امی��دواری کرد ب��ا نظارت اعض��ای واحد 
هماهنگی ایرادات صندوق ها رفع ش��ود و مشخصات و اسامی 
صندوق هایی که هیچ مش��کلی ندارند، در س��ایت سازمان با 

عنوان همکار ثبت شود.
وی افزود: چنانچه صندوق های عضو از انجام مفاد قرارداد 
منعقده خودداری کنند، نام آنها از س��ایت خارج می شود و به 

بانک مرکزی نیز اعالم خواهد شد.
فرج��ی با اش��اره به دیدار ب��ا رهبر معظ��م انقالب گفت: 
تقاضای این دیدار در حال پیگیری اس��ت که انشاءاهلل تحقق 

می یابد.
وی به پرداخت کمک هزینه به 700 صندوق قرض الحسنه 
اشاره کرده و گفت: تقاضای بقیه صندوق ها در حال رسیدگی 

است.
فرج��ی در پایان جلس��ه اظه��ار امیدواری ک��رد با کمک 
اعضای واحد هماهنگی و وحدت صندوق های قرض الحس��نه 

کما فی السابق خدمات خود را به افراد مستمند ادامه دهند.

 محمد خدادادیانعلی خلیل زاده

خرداد ماه
1 3 9 1
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نهصدوچهل وهشتمین جلسه واحد هماهنگی صندوق های 
قرض الحس��نه ساعت 8 صبح چهارش��نبه 91/2/13 با حضور 

اعضا تشکیل شد.
       در ابت��دای این جلس��ه که با ت��الوت آیاتی از قرآن 
کریم ونقل حدیث همراه بود، عالیی ضمن استقبال از نظرات 

و انتق��ادات از اعضا خواس��ت گزارش های خ��ود را از بازدید 
صندوق ها اعالم کنند. 

در ادام��ه آقای کریمی با اش��اره به بازدی��د خود به اتفاق 
آقایان شهیدی و محرمی از صندوق های قرض الحسنه استان 
زنج��ان گفت: در بازدید از صندوق سیدالش��هدا ش��ریف آباد 

برگزاری نهصدوچهل وهشتمین 
جلسه واحد هماهنگی صندوق های قرض الحسنه

سید هاشم خادم حسینیمحمدحسین شهیدیعباس کریمی

خرداد ماه
1 3 9 1
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مش��خص ش��د که این صندوق از اعتبار الزم برخوردار است 
و هیئ��ت مدیره آن اظهار عالقه کردند در ردیف صندوق های 

همکار با سازمان در آیند. 
وی اف��زود: همچنی��ن ت��راز و بیان صندوق م��ورد تأیید 
حسابرس��ان قرار گرفت  و مش��خص ش��د این صندوق واجد 
ش��رایط همکاری اس��ت. کریمی گف��ت: صندوق های همکار 
سازمان که توافقنامه را امضا کرده اند مفاد آنرا اجرا می کنند و 
پشتوانه را واریز کرده اند و به نظر می رسد همکاری آنها بسیار 

مفید است.
وی ب��ا توجه ب��ه مراتب اعالم ش��ده  از ام��ور صندوق ها 
خواس��ت، تابلوهای مجوز س��ازمان را ارس��ال کنند تا آنرا در 

معرض دید عموم نصب کنند.
کریمی ضمن انعکاس نظرات صندوق های قرض الحس��نه 

استان زنجان گفت:صندوق های قرض الحسنه از پرداخت کمک 
هزینه و همکاری سازمان تشکر کردند و درخواست نمودند در 

مورد معافیت پرداخت مالیات اقداماتی به عمل آید.

در ادام��ه جلس��ه  آقای خادم حس��ینی با اع��الم اینکه 
حسابرس��ان س��ازمان زحمات زی��ادی را متحمل می ش��وند 
خواست، حسابرسان سازمان یک نسخه از این گزارشات را به 

مسئول هر استان ارائه دهند تا ایرادهای آن  برطرف شود.
س��پس ضامنی گفت: آقای کریمی در رس��یدگی به امور 
صندوق های منطقه زنجان مساعی فراوانی داشتند و با معرفی 
نماین��دگان جدید از صندوق های قرض الحس��نه چهره واحد 

هماهنگی دگرگون شده است.
وی اف��زود: همچنین برای تنظیم ام��ور و تغییر مواردی 
که اعضاء اقدام خواهند کرد فرم هایی تهیه ش��ده که خدمت 
آقایان تقدیم می ش��ود تا آنها را دقیقا تکمیل و اس��تان مورد 

عالقه خود را برای مسافرت قید کنند.
س��پس خلیل زاده در پاسخ ضامنی گفت: فرم های ارائه 

ش��ده دقیقا کارشناس��ی نشده اس��ت و با امکانات موجود از 
جمله آنالین بودن حساب ها خیلی مسائل قابل نتیجه گیری 

ا  س��ت.

خادم حس��ینی: حسابرسان سازمان يک نسخه از گزارشات را به مسئول هر استان 
ارائه دهند تا ايرادهای آن  برطرف شود.

خرداد ماه
1 3 9 1
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اجرای قان��ون هدفمن��دی یارانه ها 
اصلی مؤثر در سالمت اقصاد کشوراست 
و خوش��بختانه این قانون با عزم دولت، 
مجل��س وحمای��ت م��ردم آغاز ش��د و 
توانس��ت با غلب��ه بر جو روان��ی که در 
ابت��دای اجرای قانون وجود داش��ت، به 

توفیق نسبی دست یابد.
آقای محم��د نهاوندیان رئیس اتاق 
بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در جلسه 
علنی روز س��ه ش��نبه پنجم اردیبهشت 
ماه مجلس ش��ورای اس��المی، گزارش 
بررسی های خود در مورد اجرای فاز دوم 
قانون هدفمندی یارانه ها را ارائه داد. وی 
طی سخنانی به توضیح بیشتری در این 
خصوص پرداخت واظهار داشت: کاهش 
مصرف ان��رژی، تحقق عدال��ت، ارتقای 
بهره وری، تقویت تولید و ش��فافیت در 
توزی��ع یارانه ها از اه��داف مهم اجرای 
قانون هدفمندی یارانه هاست و بر اساس 
نظرسنجی مدیران فعال در عرصه تولید 
مشخص ش��د که میزان موفقیت در هر 
یک از این اهداف متف��اوت بوده و باید 
اعالم کرد که خوشبختانه اجرای قانون 
در کاهش مصرف خانوار و صنعت حمل 
ونقل توفیق قابل قبولی را کس��ب کرده 

است.
آق��ای نهاوندیان درادامه با تأکید بر 
رهنموده��ای  رهبر معظم انقالب اظهار 
داش��ت: از آنجایی که س��ال 1391 به 
عنوان س��ال تولید ملی ش��ناخته شده 

اس��ت، بای��د حمایت از آن را س��رلوحه 
فعالیت ه��ای خ��ود ق��رار دهی��م زیرا 
موفقیت در اجرای قانون، در گرو اجرای 
جامع و کام��ل یک مجموعه از اقدامات 
زیرساختی است. زمانی که طرح تحول 
اقتص��ادی در کش��ور مطرح ش��د، این 
قانون دربرگیرنده 7 محوراساس��ی بود 
که هدفمندی یارانه ها یکی از این اصول 
را شامل می ش��د، بنابراین برای توفیق 
در ای��ن اصل باید به س��ایر محورها که 
شامل اصالح نظام مالیاتی، بانکی و غیره 

می شود نیز توجه کافی شود.
وی تصریح کرد: بدون در نظر گرفتن 
سایر اصول مطرح در طرح تحول اقتصادی 
توفیق دراجرای قانون هدفمندی یارانه ها 

نیز میسر نخواهد شد.
آق��ای نهاوندی��ان با تأکی��د بر این 
موض��وع که ق��رار بود اج��رای قانون با 
ش��یب مالیمی آغاز ش��ود، عنوان کرد: 
از ش��روع اجرای قانون تأکید شد برای 
اینکه بخش صنعت و تولید، زمانی برای 
انطب��اق ب��ا قیمت ه��ا و تکنولوژی های 
جدید پیدا کند، فرصت پنج س��اله ای را 
برای اجرای کامل قانون در نظر بگیرند 
و حال باید این پرس��ش را مطرح کنیم 
که آیا این فرصت برای تولید لحاظ شده 
و آیا تولید به توانمندی الزم دست یافته 
اس��ت و ما می توانیم با اطمینان از این 
موضوع نسبت به آغاز مرحله دوم قانون 

هدفمندی یارانه اقدام کنیم؟

رئی��س ات��اق بازرگانی ب��ا یادآوری 
سهم 30 درصدی تولید از عواید حاصل 
از هدفمن��دی یارانه ه��ا توضی��ح داد: با 
برآوردی که پیش از اجرای قانون صورت 
گرفت��ه بود، مش��خص ش��د 30 درصد 
مصرف انرژی به بخش تولید اختصاص 
دارد، بنابراین قرار شد 30 درصد عواید 
حاص��ل از هدفمن��دی یارانه ها س��هم 
تولی��د از اجرای این قانون باش��د. البته 
برخ��ی کارشناس��ان معتق��د بودند که 
می توانیم با استفاده از منابع جدید برای 
توانمندی این بخش سهم 30 درصدی 
را ب��رای صنعت منظور کنیم. وی افزود: 
متأس��فانه بر اس��اس آمارو ارقام و آنچه 
که مدیران صنایع اعالم کرده اند، دولت 
سهم تولید را در یک سال و نیمی که از 
شروع اجرای قانون می گذرد، نپرداخته 
است و ما معتقدیم زمانی می توانیم فاز 
دوم را در بخ��ش تولی��د کلید بزنیم که 
ارزیاب��ی دقیقی از عملکرد دولت در فاز 
نخست قانون داش��ته باشیم. همچنین 
باید به این پرس��ش پاسخ دهیم که آیا 
بخش صنع��ت وتولید امروز نس��بت به 
زمان��ی که هنوز قانون به اجرا نرس��یده 

بود، توانمندتر شده است یا نه؟
نهاوندی��ان ب��ا اش��اره ب��ه افزایش 
هزینه های تولید در کشور افزود: هزینه 
تهی��ه مواد اولیه ب��ه علت جهش قیمت 
ارز، افزایش دس��تمزدها، افزایش س��ود 
س��پرده ها و افزایش قیم��ت حامل های 

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی:

توفیق در اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها، در گرو اجرای کامل طرح 
تحول اقتصادی

خرداد ماه
1 3 9 1
12



انرژی باعث ش��ده اس��ت که بهای تمام 
ش��ده محصوالت تولیدی باال برود. این 
موضوع ب��ه طور حتم منج��ر به گرانی 
کاالها وخدمات خواهد شد. بنابراین باید 
سعی شود با اتخاذ سیاست های درست 

از ادامه این روند جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه اضافه 
کرد: البته ذکر این نکته الزم است که در 
این مسیر باید با گرانفروشی مقابله کرد 
اما گرانی حاصل از افزایش بهای قیمت 
تمام ش��ده کاال، موضوعی متفاوت تر از 

گرانفروشی است.
رئی��س اتاق بازرگانی بن��د 7 بیانیه 
تهیه ش��ده اتاق درباره سال تولید ملی، 
حمایت از کار و س��رمایه ایرانی را مورد 
تاکید ق��رار داد و گفت: بر اس��اس این 
خب��ر از دولت انتظار م��ی رود بازنگری 
ج��دی در ش��یوه اجرای قانون داش��ته 
باشد و در صورت اصرار دولت دراجرای 
فاز دوم قانون، توج��ه به بخش تولید و 

صنعت مقدم بر سایر بخش ها باشد.
آقای نهاوندیان در س��خنان دیگری 
هم بر تورم ناشی از اجرای فاز دوم قانون 
هدفمندی یارانه ها اش��اره کرده و گفته 
اس��ت: تاریخ اقتصاد ایران نشان دهنده 

این واقعیت اس��ت که اقتصاد ما تحمل 
تورم های باال را ندارد هرچند در دهه های 
گذش��ته ت��ورم به ب��االی 30 درصد هم 
رس��یده بود و در پایان سال گذشته نرخ 

تورم در کشور حدود 20 درصد بود.
این فعال اقتصادی با اشاره به تجربه 
تورم بیش از 30 درصد در کشور اضافه 
ک��رد: البته نبای��د از خاط��ر ببریم که 
تجربه تورم های باال هم��واره بر اقتصاد 
کشور اتفاقات ناگوار و پر هزینه ای را به 

دنبال داشته است.
وی همچنین در پاس��خ به س��والی 
مبنی بر اینکه میزان تورم ناشی از اجرای 
فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها به 
چه میزان خواهد بود و آیا مردم تحمل 
فشارهای ناش��ی از اجرای این قانون را 
دارند یا خیر خاطرنش��ان کرد: با توجه 
به اعمال تحریم و محدویت های بیرونی 

تدبی��ر اقتض��اء می کند تا از ش��تاب در 
اجرای ف��از دوم قانون هدفمندس��ازی 

یارانه ها پرهیز کنیم.
وی اضافه کرد: کس��ی ش��ک ندارد 
که جهت گیری در قانون هدفمندسازی 
یارانه ه��ا کام��ال صحی��ح ب��وده و قدم 
نخس��ت ه��م ب��ا کمتری��ن مقاومت و 
بیش��ترین همکاری برداشته شده است. 
ام��ا در حال حاضر ک��ه در پایان اجرای 
مرحل��ه اول قانون هدفمن��دی یارانه ها 
هس��تیم شایسته است از درس هایی که 
در مرحل��ه اول آموخته ایم نتیجه گیری 
مطلوب داشته باش��یم و اجرای مرحله 
دوم را مبتن��ی برعبرت های مرحله اول 

آغاز کنیم. 
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در 
اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی 
یارانه ها خاطر نش��ان کرد: در سالی که 
از س��وی رهبر معظم انقالب به عنوان 
س��ال حمایت از تولید، کار و س��رمایه 
ملی نامگذاری ش��ده است، امید داریم 
اج��رای مرحله دوم قان��ون هدفمندی 
یارانه ه��ا با محوریت حمای��ت از تولید 
و تعامل بیش��تر می��ان دولت و مجلس 

انجام ش��ود.

کاهش مص��رف انرژی، تحقق 
عدال��ت، ارتق��ای به��ره وری، 
تقويت تولید و ش��فافیت در 
توزي��ع يارانه ه��ا از اه��داف 
مهم اج��رای قانون هدفمندی 

يارانه هاست
خرداد ماه
1 3 9 1
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لطفاًبرایش�روعبفرمائیدمیزانتورم
ناشیازاجرایفازدومقانونهدفمندی
یارانههابهچهمیزانخواهدبودوبهنظر
ش�ماآیامردمتحملفشارهایناشیاز

اجرایاینقانونرادارند؟
 اجرای قانون هدفمندسازی یارنه ها 

از ضرورت های  یک��ی 
برای  ناپذیر  اجتن��اب 
بوده  اقتص��اد کش��ور 
و  ومجل��س  وهس��ت 
دولت با شهامت دست 
ب��ه ای��ن کار بس��یار 
بزرگ زدند. اما اجرای 

درس��ت این قانون از اص��ل تصویب آن 
مهمتر است که باید گفت متأسفانه این 
قانون تاکنون درس��ت اجرا نشده است 
و به عب��ارت دیگر اجرا نش��دن صحیح 
آن موجب ش��ده است آثار و برکاتی که 
در اث��ر اجرای این قانون ب��رای اقتصاد 
کش��ور متص��ور بودیم، محقق نش��ود و 
ع��الوه بر آن با مش��کالتی ب��رای ادامه 
اجرا روبرو ش��ویم. اگرچه نتایج مثبتی 
هم که حاصل شده قابل انکار نیست. به 

ویژه صرف��ه جویی در مصرف بنزین، به 
طوری که اگر این قانون اجرا نمی ش��د، 
روند رشد نشان می داد که باید در سال 
ج��اری 120 میلیون لیتر بنزین در روز 
مصرف می ش��د. درحالی که االن روزانه 
کمت��ر از 60 میلیون لیتر بنزین مصرف 

می ش��ود. ی��ا در مصرف گن��دم صرفه 
جوی��ی قابل مالحظ��ه ای صورت گرفته 
اس��ت و همچنین در س��ایر حامل های 
انرژی ش��اهد این صرفه جویی هستیم. 
اما ایراد اساسی این است که می خواهند 
زمان اجرای این قانون را به جای شیب 
5 س��اله در 2 س��ال به  اج��را درآورند. 
همچنین نب��ود نظارت کامل بر تولید و 
نیز رقم یارانه های پرداختی به مردم که 
بیش از حد متناس��ب ب��ا درآمد حاصل 

از افزای��ش قیمت هاس��ت و همچنی��ن 
پرداخت یارانه به همه دهک های جامعه 
اع��م از دارا و ندار و پرداخ��ت یارانه به 
ایرانیان خارج کش��ور ودیگ��ر اقدامات 
انجام ش��ده خ��ارج از چارچوب الزامات 
این قانون موجب ش��ده در حال حاضر 
با  ادامه این ف��از قانون 
مشکالتی مواجه شود از 
اعتراضات  جمله صدای 
کارخانج��ات تولی��دی، 
و  اقتصادی  بنگاه ه��ای 
بخش  تولیدکنن��دگان 
و  دامداری  و  کشاورزی 
.... درآمده اس��ت. از طرفی امکان تأمین 
منابع ب��رای دولت پرداخت مبلغ ماهانه 
فعل��ی 45 ه��زار و 500 توم��ان فراهم 
نیست چه رسد به آنکه یارانه پرداختی 
افزایش هم پیدا کند. به طوری که برای 
مبلغ 28 هزارتومان اعالم ش��ده نیز این 
منابع وجود ندارد و تمام این موارد نشان 
می دهد اجرای نادرست قانون هدفمند 
س��ازی مجری را با مشکل مواجه کرده 

است.

گرانمایه پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم:

هدفمندی یارانه ها دولت و مردم را با مشکل مواجه کرده است

اجرایفازدومقانونهدفمندییارانههااذهانعمومیرابااینسوال
اساس�یمواجهکردهاستکهاثراتتورمیناشیازاجرایاینطرحچه
خواهدبودوچگون�همیتوانراهکاریبرایمهاراینتورمارائهداد؟آیا
دربازنگریدراجرایاینطرحضرورتیاحساسمیشود؟برایپاسخبه
اینسئواالتبااصغرگرانمایهپورنمایندهمردمکاشانوعضوکمیسیون

برنامهوبودجهمجلسبهگفتوگونشستیم.

تولی��د ملی در واقع يکی از ش��اخه های زيربنايی جهاد 
اقتصادی است و همه دستگاه ها به ويژه دستگاه های 
فرهنگ ساز بايد برای ترويج فرهنگ مصرف محصوالت 

داخلی اقدام کنند

خرداد ماه
1 3 9 1
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ب�هنظ�رش�مادرچنینش�رایطیکه
هدفمندس�ازییارانههابهاینمرحله
رس�یدهاس�تچهبایدکردت�اموانع

پیشروبرداشتهشود؟
در ح��ال حاض��ر دولت یک��ی از دو 
راه پی��ش رو را باید انتخاب کند یا باید 

قیمت ها را چند برابر کند 
تا بخش��ی از منابع مورد 
نیاز اج��رای قانون تأمین 
ش��ود و طبیعی است که 
ب��ا توانایی مردم س��ازگار 
نیس��ت و هنوز اجرای قاز 
دوم آغاز نشده گرانی های 

اخی��ر داد م��ردم را درآورده اس��ت. یا 
اینکه دول��ت بای��د از درآمدهای نفتی 
صرف پرداخت یارانه کند که این هم با 
سیاست های ابالغیه رهبر معظم  انقالب 
و مصلحت مملکت سازگار نیست. اما به 
طور کل��ی راهکاری ک��ه در این زمینه 
می توان اجرا کرد تا این قانون به نتیجه 
مطل��وب برس��د، این اس��ت که ش��یب 
تدریجی زمانی مندرج در قانون رعایت 
ش��ود یارانه فقط به دهک های نیازمند 

پرداخت ش��ود و به تدری��ج به خدمات 
عموم��ی منتقل ش��ود. مث��اًل در زمینه 
بهداشت و درمان مردم ترجیح می دهند 
یاران��ه نگیرند اما بهداش��ت در کش��ور 
رایگان شود و تأمین اجتماعی گسترش 

و فراگیری بیشتری داشته باشد.

باتوجهب�هاینک�هرهبرمعظمانقالب
امس�الراس�التولیدملی،حمایتاز
کاروسرمایهایرانینامگذاریکردهاند،
برایحمای�توتحققاینرهنمودچه

بایدکرد؟
 مخاطب��ان ای��ن پیام مس��ئوالن و 
مردم هس��تند که باید برای ش��کوفایی 
ایران اس��المی کمرهمت ببندند . تولید 
ملی در واقع یکی از شاخه های زیربنایی 
جهاد اقتصادی اس��ت و همه دستگاه ها 

به ویژه دس��تگاه های فرهنگ ساز باید 
برای تروی��ج فرهنگ مصرف محصوالت 
داخلی اقدام کنند. در برنامه های رسانه  
مل��ی و همچنین مطبوع��ات، مجالت، 
نش��ریات تبلیغات محیط��ی بزرگراه ها، 
معابروجاده ه��ا بای��د تبلی��غ کااله��ای 
خارجی ممنوع ش��ود 
تولی��د  وهمچنی��ن 
کااله��ای  کنن��دگان 
داخل��ی ب��ر افزای��ش 
کیفی��ت محص��والت 
داخل��ی اهتمام جدی 
در  همچنین  ورزن��د. 
محیط های آموزش��ی از مدرسه و پیش 
دبس��تانی تا پیش دانشگاهی و دانشگاه 
در حوزه و در تمام منابر، س��خنرانی ها، 
همه جا اهمیت مصرف تولیدات داخلی 
تبلیغ ش��ود. از س��وی دیگر آثار منفی 
کااله��ای خارجی را هم گوش��زد کنند. 
دس��ت اندرکاران ذیربط موانع تضعیف 
واحده��ای تولی��دی اع��م از تولی��دات 
و  دامداری،صنعتی  معدنی  کش��اروزی، 

نرم افزاری را برطرف نمایند.

اگر اين قانون اجرا نمی شد، روند رشد نشان می داد 
که بايد در س��ال جاری 120 میلی��ون لیتر بنزين در 
روز مصرف می ش��د. درحالی که االن روزانه کمتر از 

60 میلیون لیتر بنزين مصرف می شود

خرداد ماه
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بچه ه��ا زی��ر س��ایبانی ک��ه به 
تازگی برایش��ان درس��ت کرده اند، روی 
موکت قهوه ای رنگ استراحت می کنند، 
البته اس��تراحت که نه فقط روزگارشان 
را ب��ا درد و رن��ج س��پری می کنن��د. 
برخ��ی خوابیده ان��د و ب��دن نحی��ف و 
استخوانی ش��ان توسط مددکاران آفتاب 
به سایه می ش��ود، تعداد زایادی هم که 
ک��م نیس��تند، در خود چنب��ره زده وبا 
دس��ت و پاهای معلول ک��ه حتی قادر 
به بلند کردن یک قاش��ق نیستند، فقط 
نفس می کشند تا زنده باشند و در عین 
حال با هر ش��رایط جسمی که دارند، از 
خنکای نس��یم بهاری استفاده می کنند. 
البته قبال س��اعتی را در زیر تیغ آفتابی 
نشسته بودند تا ویتامین بدنشان تأمین 
شود امااالن که نزدیک ناهار است، همه 

زیر سایبان جمع شده اند.
هیچ ی��ک از افراد به ج��ز تعدادی 
ان��دک قادر به تکلم نیس��تند، صداهای 

عجی��ب وغریبی از حنجره ش��ان خارج 
از  حکایت  ک��ه  می ش��ود 
غم درونش��ان دارد. برخی 
خان��واده  دوری  از  دائ��م 
می گریند و برخی با فریادها 

و صداهای
ریش  را  دل��ت  نامفهوم، 

ریش می کنند. ..
اما در برق نگاه معصومانه 
ت��ک ت��ک بچه ه��ای مجتمع 
معلوالن ایث��ار ورامین ترحم و 
نیاز و درد م��وج می زند. این را 
از همان بدو ورود می توانی شاهد باشی 
چون معلولیت جس��می ای��ن بچه ها به 
گونه ای اس��ت که هر س��خت دلی را به 

شدت می رنجاند.
به هم��راه آقای عباس��علی رضایی 
مدیرعام��ل مجتمع معل��والن ایثار که 
س��ال های زیادی از عم��ر خود را صرف 
امور خیر، رسیدگی به ایتام و نیازمندان 
و به خصوص معلوالن کرده اس��ت، وارد 
مجتمع می ش��ویم. فضایی سرسبز و پر 
گل در روزه��ای به��اری و گلدان هایی 
پر از ش��معدانی و گل رز روح و جان را 
تازه می کند اما وقتی س��ربلند می کنی 
و اف��رادی معل��ول را می بین��ی قلب از 
تپش می ایس��تد و غمی س��نگین بردل 
می نشیند. از آقای رضایی می خواهم در 
مورد تعداد آنان، شرایط سنی و وضعیت 
جسمی شان برایمان بگوید که اوبا اشاره 
ب��ه اینک��ه در ای��ن مچتم��ع 105 فرد 

معلول و تحت نظارت سازمان بهزیستی 
نگهداری می ش��وند، می گوی��د: در این 
مجتم��ع از معلوالن 15 تا 50 س��اله ای 
نگهداری می ش��ود که اکثرا قدرت تکلم 
ندارن��د و از عهده هی��چ کار خود حتی 
غذا خ��وردن ب��ر نمی آین��د و کارگران 
ومددکاران مجموعه غذاها را چرخ کرده 

و به تک تک آنها می خورانند.
آق��ای رضایی با بی��ان اینکه باید به 
خاطر س��المتی که داریم بس��یار شاکر 
خداوند باش��یم، می افزاید:طی 6 س��ال 
گذش��ته ک��ه مدیرعامل ای��ن مجموعه 
هس��تم ب��ا حمایت ه��ای مردم��ی 20 
هواکش ب��رای داخ��ل س��الن ها و این 
س��ایبان بزرگ وس��ط محوطه را برای 
مجموع��ه فراه��م کرده ایم.ضمن اینکه 
به ایجاد فضای س��بز مجموعه توجهی 
خاص شده ووس��ایل ارتوپدی هم برای 

معلوالن تهیه شده است.
در ادام��ه بازدی��د از فض��ای داخلی 
س��الن ها آقای ی��داهلل رضای��ی مدیریت 
مجتم��ع ضم��ن توضی��ح در خص��وص 
قسمت های مختلف مثل خوابگاه شماره 
1 و 2 س��الن غذاخ��وری به گزارش��گر 
قرض الحسنه می گوید: با توجه به اینکه 
معلوالن نیاز به مراقبت های 24 س��اعته 
دارن��د، 30 کارگر و مددکار با دل و جان 
نیازهای این انسان های معصوم خداوند را 
برآورده می کنند. هر روز آنها را استحمام 
می کنند و با توجه به اینکه قدرت کنترل 
ادرار ندارن��د، بچه ها حتی به کوچکترین 

هنوز قلب هایی 
                     برای کار خیر می تپد

گزارشی از مجتمع معلوالن ایثار ورامین

فرشته سید جوادی
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زخم بس��تر مبتال نیس��تند واین یکی از 
ویژگی های بارز مجموعه اس��ت که تنها 
مجتمعی است که معلوالن آن زخم بستر 
ندارن��د و این امر فق��ط به همت وتالش 
این مددکاران س��بز پوش جوان میس��ر 
ش��ده است که فقط برای رضای خدا تن 

به چنین کاردشواری می دهند.
مدیریت مجتمع در ادامه می گوید: 
در ابت��دا ای��ن مجتمع فاق��د کمترین 
امکانات بود و سالن مجزا نداشت. حتی 
از آب لوله کش��ی هم برخوردار نبود. اما 
در حال حاضر مجموعه از تمام امکانات 
رفاهی مثل سالن با تختخواب، اورژانس، 

آب شهری و تلویزیون برخوردار است.
به هم��راه خانم قندی تنه��ا خانم و 
مددکار مجتمع وارد سالن می شویم. بوی 
تند و مشمئز کننده به قدری آزار دهنده 
است که سریع هواکش ها روشن می شود. 
دورتا دور س��الن شماره 1 و 2 تخت های 
فلزی با تش��ک های ضد آب و ملحفه های 
تمیزی که هر روز شسته می شود، وجود 
دارد. دو ت��ا از جوانانی که قادر به حرکت 
نیستند، روی تخت یکی به پهلو و دیگری 
به شکم خوابیده اند و برق شادی از اینکه 
مهمان دارند، در چشمان شان موج می زند. 
بغضم را فرو می خ��ورم و خانم قندی در 
مورد وضعیت جسمی بچه های مجموعه 
این طور می گوید: بچه ها صبحانه را داخل 
س��الن می خورند. بعد به حیاط می روند و 
ورزش می کنن��د و تا زمانی  که هوا خوب 

باشد، در هوای آزاد می مانند. 
از او می پرس��م آیا برنامه های سرگرم 
کننده هم برای بچه ها دارید که در پاسخم 
می گوید: برنامه های تلویزیونی را در طول 
روز مش��اهده می کنند. موسیقی برایشان 
می گذاری��م و با برخ��ی بچه ها که قدرت 

تکلمی دارند، شعر و سرود کار می کنیم.
به خانم قندی می گویم آیا کار کردن 
با افرادی که حتی قدرت راه رفتن ندارند 
و هر روز دلت را به درد می آورند، دشوار 
نیست که در پاسخم می گوید: هفته های 
اول برایم خیلی سخت بود اما االن که 7 
-8 ماه از شروع کارم می گذرد، به بچه ها 
ع��ادت ک��رده ام. معصومیت آنه��ا که با 

معلولیت شان آمیخته شده است، دنیایی 
آرام را برایت می س��ازند که اگر یک روز 
آنها رانبینم دلم برایشان تنگ می شود. او 
"امید پرهیزگار" که وضعیت جمسی اش 
نس��بت به بچه های دیگر بهتر اس��ت و 
می تواند راه برود و کارهای ش��خصی اش 
را انجام دهد را صدا می کند تا جلو بیاید 
و برای��م قطعه ش��عری را بخواند. امید با 
خوشحالی بلند می شود، سالم می کند و 
با زبان شیرینش گل پامچال را می خواند 
و ب��ه مرب��ی اش قول می ده��د که دیگر 
خواه��رش را اذیت نکن��د تا مادرش به 
مالقاتش بیاید. برق تمنای نیاز درتک 
ت��ک نگاه بچه ه��ا موج می زن��د. آنها 
نیازمند دس��تان نوازشگری هستند 

که فقط از محبت سیرابشان کند. 
از آق��ای رضایی در م��ورد وضعیت 
خانواده های معلوالن و س��اعات مالقات 
می پرس��م، می گوید: ح��دود 60 درصد 
معل��والن خانواده ندارن��د و آن تعدادی 
هم که خان��واده دارند، تمایلی به دیدار 
فرزندانش��ان ندارن��د. چون آنق��در آنها 
را اذی��ت می کنند که والدی��ن در برابر 
نگهداری ش��ان بی تاب می شوند. حتی 
برخی خانواده ها س��الی ی��ک بار هم به 
دیدار بچه هایشان نمی آیند. اما در عین 
ح��ال در زیر الیه های این ش��هرهای 
پ��ر زرق و ب��رق و پ��ر دود وماش��ین 
هنوزهس��تند افراد خیر و نیکوکاری 
ک��ه به ای��ن بچه ها س��ر می زنند و 
کمک های نقدی و جنسی خود را 

روانه این مجتمع ها می کنند.
معلوالن این مجتمع با روزی 
20 ت��ا قرص که حتما با ش��یر 
یا ماس��ت میل می شود، زندگی 

می کنند. هر روز باید اس��تحمام شوند و 
لباس هایشان تعویض شود. وقتی سری 
به ای��ن گونه مراکز می زنی��م می بینیم 
هنوز هم عاطفه و صممیت و دستگیری 
از نیازمندان و معلوالن وجود دارد. هنوز 
زیر پوسته این شهر قلب هایی برای کار 
خی��ر می تپ��د و هنوز دس��تان مهربانی 
هست که تکیه گاه  ش��انه های نحیف و 

الغر معلوالن باشد.
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 کسی صاحبخانه نمی شود!

وام 20 میلیونی
با

علیرضا ابوالفضلی

با توجه به اينکه اين روزها شواهد حکايت از افزايش 
قیم��ت مس��کن و رکود ب��ازار دارد، همچن��ان میزان 

وام هاي مسکن ثابت است

زماني که متقاض��ي خرید خانه اي با 
ش��رایط مطلوب، در مکاني مناسب و با 
قیمت��ي ایده آل هس��تید، حتماً عالوه بر 
داشته هاي خود بر روي مبلغ وام مسکن 
نیز حساب مي کنید. به بانک عامل مراجعه 
مي کنید و با سپرده گذاري مشخص مبلغ 
18 یا 20میلیون تومان را پس از گذشت 

چند ماه دریافت مي کنید. 
 ب��ازار مس��کن روزهاي ش��لوغي را 
سپري مي کند. هر سال با نزدیک شدن 
به خرداد ماه دغدغه جابه جا شدن ها از 
یک طرف و دغدغ��ه تأمین منابع مالي 
براي خرید و پرداخت ودیعه و اجاره  بها 

از سوي دیگر مطرح مي شود. 
خرید مسکن امروز کمي سخت تر از 
قبل اس��ت و پاي حرف هر خریداري که 
مي نشیني تأمین منابع مالي خرید مسکن 

را بزرگ ترین دغدغه خود مي داند. 
هر خریدار مسکن که از قشر متوسط 
و پایین جامعه باشد هنگام خانه خریدن 
ب��ر روي وام کمک خرید خانه حس��اب 
مي کند. ولي آیا به راس��تي این وام های 
20 میلیون  توماني قیمت یک خانه را تا 

چه حد پوشش مي دهد؟! 
ی��ک  کارش��ناس اقتصاد مس��کن 
معتقد اس��ت که در کالنشهرهایي نظیر 
تهران که مسکن با قیمت هر متر کمتر 
از یک میلی��ون و پانصد هزارتومان پیدا 
نمي ش��ود، عرضه وام ه��اي 20 میلیون 
توماني در خوش��بینانه ترین حالت تنها 
10 درصد از قیمت مس��کن را پوش��ش 

مي دهد. 
به گفته  وی درحالي که این وام ها در 
ایران از پوشش  دهي کمتري برخوردار 

هستند،در س��ایر کشور هایي که مشکل 
مسکن خود را حل کرده اند، این  وام ها 
بخش قابل مالحظه ای از  میزان قیمت 

یک خانه را تأمین می کنند. 
حال این س��وال پیش مي آید که آیا 
ممکن است افزایش مبلغ وام بر افزایش 

قیمت خانه نیز تأثیر بگذارد؟! 
کارشناس��ان اقتص��ادی در این باره 
معتقدند که افزایش س��طح وام موجب 

افزایش قیمت مسکن مي شود. 
این در حالی اس��ت که وام های 20 
میلیون توماني مس��کن تنها 20 تا 25 

درصد قیمت خانه را پوشش مي دهد.
چرا ک��ه ب��ا افزایش ق��درت خرید 
متقاضیان خرید مسکن، رقابت بیشتري 
براي واحدهاي مسکوني به وجود مي آید 
که این خود عاملي براي باال رفتن قیمت 

خانه است. 
از س��وی دیگ��ر از آنجا ک��ه عرضه 
مس��کن کشور محدود است، این راهکار 
موج��ب افزایش تقاض��ا و در نهایت باال 
رفت��ن قیمت مس��کن و کاه��ش تعداد 

خرداد ماه
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خریداران بالقوه می شود. 
 زمان��ي ک��ه ق��رار اس��ت می��زان 
پوش��ش دهي وام ه��ا بر قیمت مس��کن 
را بررس��ي کنیم باید این نکته را مورد 
توجه قرار دهیم که قرار اس��ت این وام 
براي خرید چه خانه اي در کدام منطقه 

از شهر صرف مي شود. 
قطع��ا با توجه به تفاوت چش��مگیر 
قیم��ت خان��ه در نق��اط مختلف ش��هر 
تهران، بررسي میزان پوشش دهي تغییر 
مي کند. به طور مثال این پوش��ش دهي 
به مراتب در خیابان هاي ش��مال ش��هر 
کمتر و در مناطق پایین تر ش��هر بیشتر 

مي شود. 
برهمین اساس کارشناسان اقتصادی 
معتقدند در واحدهاي مسکوني با قیمت 
ه��ر متر 500 تا 600 ه��زار تومان، 20 
میلیون وام مس��کن مي تواند به خریدار 
کم��ک کند ولي در دهک هاي دو، س��ه 
و چهار این مبلغ وام هیچ پوش��ش دهي 

نداشته و بي ارزش است. 
همچنی��ن در آپارتمان ه��اي متري 

حداق��ل یک میلیون و 500 هزار تومان 
20 میلیون ،وام تنها 10 درصد پوشش 

قیمت مسکن را مي دهد.
 مي توان گفت در مس��کن هایي که 
م��ورد تقاضاي طبقه متوس��ط به باالي 
جامعه است و در بخش هاي شمالي شهر 
تهران قرار دارند، وام ها هیچ پوشش دهي 
ندارن��د و عرض��ه مس��کن با قیمت باال 
ص��ورت مي گیرد و تاب��ع عرضه و تقاضا 
نیست. در نتیجه قطعا وام 20 میلیوني 
تأثی��ر چنداني در پوش��ش دهي قیمت 
مس��کن  ندارد و اغلب نیز شاهدخالي و 

بدون سکنه بودن آنها هستیم. 
 آنچه مس��لم اس��ت، این است که  
اغلب طبقات آسیب پذیر و کارگر از این 
وام هاي اس��تفاده مي کنن��د زیرا گراني، 
قدرت خرید طبق��ات جامعه مخصوصا 
طبقه متوس��ط و زیرمتوسط را کاهش 
داده اس��ت. حتي اگ��ر وام 20 میلیوني 
بخشي از قیمت مسکن را پوشش دهد، 
این طبقه قادر به باز پرداخت اقساط آن 

نیست. 

بنابراین  با این وام کسي صاحب خانه 
نمي ش��ود، مگر اینکه متقاضي، خودش 
اس��تطاعت پرداخت بقیه پول مسکن را 

داشته باشد. 
با توجه به اینکه این روزها ش��واهد 
حکایت از افزایش قیمت مسکن و رکود 
ب��ازار دارد، همچن��ان می��زان وام هاي 
مسکن ثابت است. شاید همین موضوع 
اس��ت که باعث افزای��ش خرید فروش 
وام ها در بازار شده  است. امروزه وام هاي 
مس��کن ب��ا نرخ هایي متف��اوت خرید و 
ف��روش مي ش��وند هرچند ک��ه رییس 
اتحادیه کشوري مشاوران امالک خرید 
و فروش وام در بازار آزاد را ممنوع اعالم 
کرده و هش��دار برخورد ب��ا متخلفان را 

داده  است. 
ش��اید وام کمک هزینه مسکن نیز 
از آن دس��ته موضوعاتي است که باید 
بیش از پی��ش مورد توجه برنامه ریزان 
قرار گیرد و در نحوه و میزان پرداخت 
اتخ��اذ  سیاس��ت هاي جدیدت��ري  آن 

ش��ود. 

 ام��روزه وام هاي مس��کن ب��ا نرخ هايي متفاوت 
خري��د و فروش مي ش��وند هرچند ک��ه ريیس 
اتحادي��ه کش��وري مش��اوران ام��اك خري��د و 
ف��روش وام در بازار آزاد را ممنوع اعام کرده 

و هشدار برخورد با متخلفان را داده  است. 

خرداد ماه
1 3 9 1
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هدیه خدا
 زمی��ن قرن ه��ا بود که از آس��مان 
بری��ده بود و اهل زمانه در برهوت جهل 
خویش عصیان می کردن��د. برای “تن” 
آدمی تنها س��فره خورد و خوابی فراهم 
ب��ود و روح، گمش��ده در ظلم��ت زمان 
ب��ر تنهایی خ��ود مویه می ک��رد. مردم 
از ش��دت جهل و نادان��ی در گردابی از 
گرفتاری های و بدبختی ها بسر می بردند 
و درحیرت و س��ردرگمی غرق بودند. از 
سویی جهالت و گمراهی آنان را احاطه 

کرده و از س��ویی دیگ��ر جنگ ها و حق 
کش��ی ها، زندگی را بر آن��ان تلخ کرده 
ب��ود. جاهالن تندخوی بر س��ر یک مد 
طعام، س��ال های متمادی ب��ه جنگ و 
خونری��زی می پرداختن��د وب��ا بهانه ای 
سست و واهی دو طایفه بزرگ روبروی 
یکدیگر صف آرای��ی می کردند و آنقدر 
کش��تار و خونری��زی می کردند  تا آنکه 
از جنگ خس��ته شوند و دست از کارزار 
بردارند. چه نیکو تش��بیهی که حضرت 

امیر)ع( مردم آن دوران را به شترهایی 
مانن��د کرده اس��ت که افسارش��ان در 
دست دیگران بود و آنان را به کشتارگاه 
می کش��انند.... و بر دل های تاریک شان 
چنان قفلی از زنگار گناه وگمراهی زده 
شده بود که راه حق را هرگز نمی یافتند 
تا جایی که فطرت انسانی خویش را نیز 
از یاد برده بودند. شش قرن پیوند زمین 
و آسمان گسسته بود و باران ترنم آیات 
الهی، خشکسالی زمین را نمی شکست. 

به مناسبت بعثت پیامبر عظیم الشأن اسالم

خرداد ماه
1 3 9 1
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شش قرن پس  از پرواز نفس مسیحایی 
روح خدا، مرگ همه جا س��ایه گسترده 
بود. چشم ها تاریک و قلب ها تاریک تر و 
هیچ کس نبود تا بر پرده تاریکی دستی 
بکش��د. از آن می��ان نگاه س��ید قریش 
نگران زمین بود و آسمان را برای دمیدن 
هوای تازه عش��ق می کاوید. سینه صبور 
حرا راز احمد را می دانس��ت و خلوتگاه 
گفتگوهای او با آس��مان بود. آهس��ته و 
با تأمل از جمعیت جدا می ش��د و یکه و 
تنها به سوی قله جبل النور می شتافت. 
گویی نیرویی شگرف و ماورایی همچون 
مغناطیسی او را از دل مکه بر می گرفت 
و بر ت��ارک جبل النور می نش��اند و حرا 
او را در خ��ود می یاف��ت. در یکی از این 
روزه��ای ناگهانی)27 رجب(، یتیم مکه 
دوب��اره بر ش��انه کوه پا گذاش��ت. تنها 
جب��ل الن��ور را می پیم��ود و خویش را 
از تن ه��ا رها می کرد. آفرینش آبس��تن 
حادثه ای عظیم ش��د و آس��مان تمامی 
رحمت خویش را ب��ه زمین هدیه کرد. 
ن��ور هدایت از قله جب��ل النور بر عرصه 
خ��اک و خاکیان تابیدن گرفت ... ندایی 
آس��مانی با زیبایی خ��اص او را خطاب 

قرار داد و گفت: محمد بخوان!
محمد)ص( خود را در هاله ای از نور 

یافت.
جبرئیل را دید ک��ه پیام نورالنور را 

زمزمه می کند
بخ��وان! محمد گف��ت: خواندن بلد 

نیستم.
سروشی لطیف در جان محمد ترنم 

کرد: بخوان 
و محمد گفت: خواندن بلد نیستم 

و محمد همراه جبرئیل هس��تی را 
سرودند 

بخوان به نام پروردگات که آفریننده 
جهانیان  است. 

ق��رآن را ب��ه ن��ام پ��روردگارت که 
خداوند و آفریننده جهان است بر مردم 

تالوت کن!
همان خداوندی که انسان را از خون 

بسته آفرید. 
بخ��وان ق��رآن را ک��ه خداون��د تو 

کریمترین کریمان است. 
همان خداوندی که به بش��ر نوشتن 

با قلم را آموخت.
و ناگهان محمد )ص( س��نگینی بار 

امانت الهی را ب��ر تمامی وجود خویش 
احساس کرد. سراس��یمه از جبل النور 
وارد مرکز تاریکی ها ش��د به مکه آمد و 
همراه خویش خورش��ید هدایت انسان 
را به ارمغ��ان آورد و پی��ام آور عدالت 

ش��د. 
اینک آسمان فارغ شده بود

فرش��تگان بر کرانه عرش تس��بیح 
گ��وی رحم��ت خ��اص حض��رت حق 

برانسان ها بودند ....
وقت هدایت فرا رسیده بود....

بعثت او ب��ر همه آنان که رحمتش 
را می شناس��ند و 15 قرن پس از بارش 
ب��اران و حی در حرا هن��وز خود را در 
زیر این باران تطهیر می کنند، خجسته 

ب��اد  . 

خرداد ماه
1 3 9 1

21



جایگاهسنتحس�نهقرضالحسنهدر
اس�الموقرآنکجاستوچهبرکاتیرا

واردزندگیانسانمیکند؟
قرض الحس��نه یکی از عناوینی است 
که مک��ررا در قرآن کریم مطرح ش��ده و 
رس��ول اکرم )ص( و ائمه معصومین )ع( 
هم بر این موضوع بسیار تأکید کرده اند و 
در کتب عبادی به عنوان یکی از مس��ائل 
مهم جامعه و یک عبادت بزرگ از آن یاد 
شده اس��ت و خداوند در قرآن می فرماید: 
کیس��ت که قرض نیکو بده��د و خداوند 

مضاعف به او عوض و پاداش می دهد.
در روایات داریم که اگر انسان چیزی 
را در راه خ��دا انف��اق کن��د، خداوند به او 
10 برابر پ��اداش می دهد. اما اگر چنانچه 
همان چیز را به عنوان قرض الحسنه دهد، 
خداوند 18 یا 20 برابر به فرد پاداش عطا 
می کن��د و به ط��ور کلی تف��اوت انفاق و 
قرض الحس��نه در این است که اگر انسانی 
به فقی��ر یا نیازمندی انف��اق می کند، آن 
انفاق خرج می شود و بازگشتی ندارد ولی 
در قرض الحس��نه وقتی شخصی به کمک 
نیاز دارد و مشکالتش رفع می شود دوباره 

اصل ش��یء یا مبلغ قرض  داده ش��ده به 
صاحب��ش برمی گردد و چه بس��ا با همان 
مبلغ مشکل فرد دیگری حل می شود. این 
اس��ت که ثواب و پاداش قرض الحسنه از 
انفاق بیشتر اس��ت ویکی از خبرهایی که 
منشاء خوشحالی در ش��رایط فعلی برای 
جامعه محس��وب می ش��ود، این است که 
در این زمان صندوق های قرض الحس��نه 
متعددی در سراس��ر کش��ور توسط افراد 
خیر تأسیس شده که بسیاری از مشکالت 
مردم را حل می کند والحمدهلل در ورامین 
ب��ا همت و تالش ب��رادران زحمت کش و 
به خصوص آقای رضایی، صندوق دخیره 
فاطمی چندی��ن دهه اس��ت ک فعالیت 

می کن��د وامیدواری��م روز به روز ش��اهد 
افزایش صندوق ها و حضور بیشتر خیرین 
در صندوق های قرض الحس��نه باشیم چرا 
که قرض الحس��نه یک س��نت حسنه در 
اسالم محسوب می ش��ود وتا به امروز هم 

خیلی خوب عمل کرده است.
لطف�ادرم�وردس�ابقهفعالیتت�اندر
صندوققرضالحس�نهفاطمیورامین

توضیحاتیبفرمایید.
با توجه به س��ابقه سیاس��ی ورامین 
در دوران حکومت ش��اه در س��ال 42 و 
قیام کفن پوش��انان شهرس��تان دیدیم 
ک��ه ورامین از همان زمان مورد خش��م 
وغضب حکومت پهلوی بود و با توجه به 
محرومیت این شهرستان از نظر وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی که ساواک در این 
شهرس��تان حض��وری پر رنگ داش��ت 
و مان��ع از هر نوع فعالی��ت اجتماعی و 
سیاسی می ش��د، نفس ها را در سینه ها 
حبس کرده بود و کسی جرأت اعتراض 
نداش��ت، اما به لطف خداوند ما 5 سال 
قب��ل از پیروزی انقالب فعالیت صندوق 

اگر انسان چیزی را در راه 
خدا انفاق کند، خداوند به 

او 10 برابر پاداش می دهد. 
اما اگر چنانچه همان چیز را 

به عنوان قرض الحسنه دهد، 
خداوند 18 يا 20 برابر به 

فرد پاداش عطا می کند

حجتاالس�الموالمس�لمینحاجس�یدمرتضیمحمودیاولینامامجمعهورامیناستکهس�ابقهمبارزاتسیاسی
ایش�انبهقبلازانقالببرمیگرددواالنکه90س�الازعمرپربرکتاینبزرگوارمیگذرد،همچنانیدطوالیید
رزمینهمش�ارکتدرکارهایخیرش�هرورامیندارند.ایشانازس�ال1358کهاولیننمازجمعهدرتهرانبهامامت
مرحومآیتاهللطالقانیاقامهش�د،طیحکمیازس�ویحضرتامامخمینیبهامامتجمعهورامینمنصوبشدندو
درحالحاضر33سالاستکهباحضورخودگرمابخشصفهایطویلنمازجمعهورامینهستند.بهمنظورآشنایی

بیشترباسابقهفعالیتاینبزرگوارگفتوگوییباایشانآنجامدادهایمکهدرزیرمیخوانید:

حجت االسالم والمسلمین 
محمودی امام جمعه ورامین:

ثواب انفاق 
10 و ثواب 

قرض الحسنه 18 
برابر است
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قرض الحس��نه فاطم��ی را آغاز کردیم و 
پس از پیروزی انقالب هم کارهای خیر 
زیادی فقط برای رضای خدا در ورامین 
انجام شده است که همه به لطف خیرین 
این شهر خون وقیام به بار نشسته است. 
مردم خودش��ان در تمام کارها پیشقدم 
بوده و هس��تند و بنده تنها گوشه ای از 

کار را می گیرم.
درم�وردنح�وهفعالیتح�وزهعلمیه
ورامی�نک�هریاس�تآنب�رعه�ده
حضرتعال�یاس�ت،توضیحان�یبی�ان

کنید.
 ح��وزه علمیه کوثر حدود 20 س��ال 
سابقه فعالیت عملی دارد و 100 نفر طلبه 
خواهر در آنجا مشغول تحصیل هستند و 
ح��وزه علمیه امام صادق)ع( هم 2 س��ال 
قبل از پیروزی انقالب اس��المی تأسیس 
ش��ده و در آن زمان حضرت امام خمینی 
)ره( در نج��ف اش��رف حضور داش��تند و 
در حال حاضر ه��م 80 طلبه آقا در آنجا 
مش��غول تحصیل و کس��ب علم و دانش 
هس��تند. در مجم��وع با توجه به س��ابقه 
تاریخی، سیاس��ی و مذهبی ورامین، این 
شهر نس��بت به دیگر شهرهای کشورمان 
رشد روز افزونی در زمینه خدمت رسانی 
و کمک ب��ه همن��وع دارد و همین عامل 
انگیزه ای برای حضور مس��تمر و مشارکت 
در کارهای خیر برای افراد نیکوکار ایجاد 

می کند.
ب�هنظ�رش�ماگس�ترشصندوقهای
قرضالحس�نهدرجامع�هچهضرورتی
داردوفک�رمیکنیدآی�ابایددرنحوه

ادارهای�نصندوقهاتغیی�ریایجاد
شود؟

صندوق ه��ای قرض الحس��نه یک 
نه��اد خودجوش مردمی اس��ت که با 
حمایت های خیرین و نظارت سازمان 
اقتصاد اس��المی و بانک مرکزی اداره 
می ش��ود وای��ن صندوق ها ع��الوه بر 
کمک به افراد نیازمند جامعه، س��نت 
ارزش��مند قرض الحس��نه در اسالم را 

ه��م احیا می کنند. با توجه به اینکه این 
صندوق ه��ا یک نهاد مقدس اس��ت، در 
ساختار اداره صندوق های قرض الحسنه 
نباید تغییری به وجود آید و باید توسط 
خود خیرین والبته تحت نظارت سازمان 

اقتصادی اداره شوند.
 مس��اجد، هیئت ه��ا و صندوق ه��ای 
قرض الحس��نه نهادی مردمی هس��تند و 
بهتر اس��ت به عنوان نهاده��ای مرمی به 
فعالیت خود ادامه دهند. همچنین وجود 
صندوق های قرض الحسنه در کنار مساجد 
نش��ان می دهد که این مکان مقدس تنها 
برای نماز خواندن نیست، بلکه مهمترین 
پای��گاه حمایت��ی برای نیازمندان اس��ت. 

ضمن اینکه یکی دیگر از راه های گسترش 
صندوق ه��ای قرض الحس��نه در جامع��ه 
دع��وت از مردم در مجام��ع عمومی برای 
شرکت در این کار خیر است. مردم را باید 
از مزایا و برکات و ثواب قرض الحس��نه در 
دنیا و آخر آگاه کرد.عواطف انسانی ایجاب 
می کن��د که همه به همنوع کمک کنیم و 
این مسئله عظمت ملت را مطرح می کند 
و با توجه ب��ه اینکه فطرتاً مردمی متدین 
داری��م و انس��ان ها با فطرت ه��م به دنیا 
می آیند، این مس��ئله انس��ان را به سمت 

کارهای خوب و خیرات سوق می دهد.
باتوجهب�هاینکهمق�اممعظمرهبری
امسالراس�التولیدملیوحمایتاز
کاروسرمایهایرانینامگذاریکردهاند،
بهنظرش�مابرایتحققاینش�عارچه

بایدکرد؟
سرمایه داران و کسانی که امکانات مالی 
دارند و از تمکن مالی برخوردارند، باید وارد 
عرصه ش��وند. الحمدهلل در زمینه پیشرفت 
عل��م و صنعت قدم های خوبی در کش��ور 
برداش��ته شده است و همه د ر راه حفظ و 
حمایت از اصل نظام سعی و تالش می کنند 
اما از توطئه های دش��منان و اس��تکبار که 

وجود صندوق های 
قرض الحسنه در کنار مساجد 
نشان می دهد که اين مکان 

مقدس تنها برای نماز خواندن 
نیست، بلکه مهمترين پايگاه 

حمايتی برای نیازمندان است. 

خرداد ماه
1 3 9 1
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از  همیش��ه 
پیشرفت ما در هراس 
بودند، نباید غفلت کرد. بنابراین جوانان و 
آینده سازان کشور باید در پی کسب علم و 

دانش بیشتر تالش کنند.
باتوجهب�هاینکهحضرتعال�یدرامور
خیری�هدیگریکهدراینشهرس�تان
ص�ورتمیگیرد،نظ�ارتدقیقوهمه
جانبهدارید،لطفادرخصوصچگونگی
فعالیتمؤسسهخیریهایتامودرمانگاه
خیری�هحضرتول�یعصر)ع�ج(هم

توضیحاتیبفرمایید؟
850 یتیم تحت پوشش حمایت های 
مؤسس��ه خیریه ایتام قرار دارند که هر ماه 
به هر نفر مبلغ 10 هزار تومان وجه نقد و به 
هر خانواده 10 کیلو گوشت، برنج و روغن 
تحویل داده می شود و تمام هزینه های این 
مؤسسه در وهله اول توسط قلک هایی که 
در سراسر سطح شهر و داخل خودروهای 
عموم��ی و تاکس��ی ها توزیع ش��ده تأمین 
می ش��ود. ضمن اینکه کمک ه��ای نقدی 
ه��م از جانب صندوق ذخی��ره فاطمی به 
این مؤسس��ه تعلق می گیرد و در مجموع 
هر م��اه مبلغ 20 میلیون تومان در اختیار 
خانواده ه��ای ایتام قرار می گیرد. همچنین 
برای تأمین مایحتاج افراد تحت پوشش هر 
ماه 2 تن برنج و 700 تن گوشت خریداری 
می شود. قراراست برای نوسازی و گسترش 
خدمات این مؤسسه س��اختمان جدیدی 
بخریم تا به سیستم سردخانه مجهز باشد 
و امکانات بیش��ترو بهتری برای نگهداری 

مواد غذایی در اختیارمان قرار دهد.
 البت��ه ناگفت��ه نمان��د ک��ه درمانگاه 
خیریه حض��رت ولی عصر )ع��ج( که 15 

درمان��گاه فق��ط تا س��اعت 12 ش��ب باز 
اس��ت و مجوز شبانه روزی به ما نداده اند. 
البته دنبال این کار هس��تیم ولی هنوز به 
نتیجه ای نرس��یده ایم ولی قصد وس��یع تر 
کردن فض��ای درمان��گاه و افزایش حجم 

خدمات پزشکی را داریم.
در پای��ان از آقای رضای��ی که بازرس 
درمانگاه است، سئوال می کنم شما با توجه به 
شرایط سنی از این همه فعالیت روزانه خسته 
نمی شوید می خندد و با انرژی می گوید: باور 
کنید اگریک روز کار نکنم مریض می شوم. 
حتی سه چهار ساعت از روزهای تعطیل را 
در مؤسسه ایتام می گذرانم و به کارهای آنجا 
رسیدگی می کنم. به خانواده ام گفته ام به فکر 
من نباشند. دوست دارم همیشه خدمتگذار 
مردم باش��م و اگر خداوند ای��ن خدمات را 
از من بپذیرد، عم��ر باقیمانده را هم صرف 
امور خیر می کن��م و همچون ایام جوانی از 
هیچ کمکی به محرومان و نیازمندان دریغ 

نمی ورزم.
براس��تی خداوند توفیق خدمتگزاری 
و کمک ب��ه همنوع را به هر کس��ی عطا 
نمی کند. ب��دان امید که هم��ه ما توفیق 

خدمت در کارهای خیر را پیدا کنیم.

س��ال از زم��ان فعالی��ت آن می گذرد هم 
توس��ط آقای رضایی اداره می شود که در 
ح��ال حاضر وی به عنوان ب��ازرس در این 
درمانگاه مشغول خدمت است و بر اساس 
آمار ارائه ش��ده از سوی مسئوالن درمانگاه  
در فروردین ماه س��ال گذشته به 11 هزار 
مراجع��ه کنن��ده در ای��ن مرک��ز خدمات 
پزشکی داده شده است، و این مرکز دارای 
پزشک عمومی، متخصص کودکان، زنان و 

زایمان، آزمایشگاه و داروخانه است.
 ضم��ن اینکه تزریق��ات در این مرکز 
رای��گان اس��ت و ویزیت��ی ک��ه از بیماران 
دریافت می ش��ود، زیر تعرفه دولتی اس��ت 
ویزیت پزشک عمومی با دفترچه تنها هزار 
تومان و آزاد 2 هزار تومان است و در سال 
گذش��ته هر ماه 15 هزار نف��ر از خدمات 
پزش��کی این درمانگاه خیریه نیز استفاده 
کردن��د و بنا به گفته آق��ای حیدری مدیر 
داخلی درمانگاه حج��م مراجعه کنندگان 
خیلی زیاد اس��ت و گاهی پرس��نل آنقدر 
با ازدحام جمعیت روبرو می ش��وند که دو 
پزشک عمومی بیماران را ویزیت می کنند. 

درمانگاهشبانهروزیاست؟
خیر، درمانگاه ش��بانه روزی نیس��ت. 

خرداد ماه
1 3 9 1
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هر کس به گرفت��ار و درمانده ای قرض بدهد و در 
پ��س گرفتن آن خوش��رفتاری کند)گناهانش پاك 
شده( اعمالش را دوباره شروع می کند و خداوند 

در براب��ر ه��ر درهم، ه��زار قنط��ار )ثروتی 
فراوان( در بهشت به او عطا کند.
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در بین 183 کشور 

مطرح شد: 

رتبه 17 برای 
اقتصاد ایران

 وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه مردم می خواهند بدانند که 
چه دست هایی در ایجاد فساد 3 هزار 
میلیارد تومانی بانکی دست داشته اند، 
گفت: متأسفانه آنچه که تاکنون بوده 
بریده شدن انگش��تان خودی ها بوده 

است تا متهمان اصلی.
مهدی غضنفری در اولین همایش 
ملی اقتصاد با بی��ان اینکه در اقتصاد 
ای��ن س��ئوال مطرح اس��ت ک��ه چرا 
می خواهن��د از طریق ایجاد ش��رایط 
تحریم به اقتصاد کش��ور ضربه بزنند، 
گفت: یکی از حوزه هایی که می تواند 
در زیرسیسیتم اقتصاد از طریق ایجاد 
تحریم ضربه ببین��د جامعه کارگری 
و مدیران اس��ت ک��ه می تواند خود از 

اهداف تحریم باشد.
وی جلوگی��ری ازدس��تیابی ب��ه 
هزینه های  وافزای��ش  نو  فناوری های 
تأمی��ن تجهی��زات را از دیگر اهداف 
تحریم دانس��ت و افزود: خوشبختانه 
فضای کس��ب و کار دارای ش��رایطی 
اس��ت ک��ه خیل��ی مش��مول تحریم 
خارجی نمی شود اما از داخل می تواند 

تحریم شود.
وزی��ر صنع��ت مع��دن و تجارت 
تحری��م نهاده��ای مال��ی، س��رمایه، 

ارز و انتق��ال پول و س��رمایه گذاری 
خارج��ی را از دیگ��ر زمینه ه��ای مد 
نظر کش��ورهای غربی ب��رای تحریم 
برش��مرد و تأکی��د ک��رد: بخش��ی از 
ای��ن حوزه ها در کنترل ما نیس��ت و 
 می تواند به ش��دت آسیب پذیر باشد.

و  واردات  ارتباط��ات خارج��ی،   وی 
ص��ادرات را نیز زمینه ه��ای دیگری 
دانس��ت که هم اکنون تحت فش��ار و 
تهاجم کش��ورهای غربی قرار گرفته 
اس��ت. همچنین کش��تیرانی و حمل 
و نقل ه��ای کاالیی نیز از این موضوع 

آسیب دیده است.
نهاده��ای  فعالی��ت  غضنف��ری 
رس��انه ای را در ش��کل ده��ی افکار 
عمومی بس��یار حائز اهمیت دانس��ت 
و گفت: رس��انه های داخلی می توانند 
ب��ه تحریم وطنی دامن بزنند یا آن را 

کنترل کنند.
وی با اش��اره به وج��ود پیچیدگی 
در تحریم های نوع جدید گفت: خدشه 
دار ک��ردن اتحاد مل��ی و ایجاد اختالف 
حاکمیتی از مسائلی است که به تحریم ها 

مرتبط می شود.
غضنف��ری ب��ا بیان اینک��ه مردم 
می خواهند بدانند در قصه بروز فساد 
3 ه��زار میلی��ارد تومان��ی بانکی چه 

دس��ت هایی در کار بوده است، گفت: 
متأس��فانه آنچه که تاکنون ایجاد شد 
این است که بیش��تر از آنکه متهمان 
اصل��ی پاس��خگو باش��ند انگش��تان 

خودی ها بریده شد.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت، 
تحقیقات، دانشگاه و تجاری سازی را 
از زمینه های دیگری دانس��ت که در 
تحریم ها م��ورد توجه قرارمی گیرد و 
گفت: درچهارمرحله تحریم کشورهای 
غربی در پی انقالب اسالمی ایران هم 
اکنون تحریم ها مبتنی بر نرم افزارها 

و به صورت هوشمند دنبال می شود.
وی با بیان اینکه در مسیر تحریم 
ارز کشورهای غربی می خواهند بداند 
که ما از چه مس��یری موف��ق به دور 
زدن تحریم ها و انتقال پول می شویم، 
اظه��ار داش��ت: عل��ی رغم ش��رایط 
موجود ح��ال در حال حاضر کش��ور 
رتبه دوم خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
 را در تولی��د ناخال��ص داخل��ی دارد.

 غضنف��ری همچنی��ن از رتب��ه 17 
اقتص��اد ای��ران در بین 183 کش��ور 
جهان با اعالم بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول خبر داد و گفت: 5+1 
و مذاکرات انجام شده بغداد به دنبال 
برخورد با اقتصاد هفدهم دنیا هستند 

خرداد ماه
1 3 9 1
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خرداد 
س��ال  ماه 
ای��ران   1368
لحظ��ات و ثانیه های پ��ر اضطراب 
و س��ختی را س��پری کرد دوست و 
دشمن گوش به زنگ بودند. مریدان 
امام  با نگاه های نگران، سجاده های 
گس��ترده، دس��ت های بلند شده به 
سوی آس��مان قرآن های دردست و 
زمزمه های ملتماسانه از خالق یکتا 
و شفا دهنده بیماران طلب سالمتی 
امام خود را می کردند و ش��ب را تا 
س��حر به مناجات وعبادت مشغول 
بودن��د. ثانیه ه��ا به اندازه س��ال ها 
جلوه گر بود. ضرب��ان قلب ها کند و 
کندتر می ش��د. دیگر ت��اب و توانی 
برای ایستادن و رکوع و سجود نبود. 
عجب روز تلخی بود آن روز. زنان و 
مردان ش��یون کنان در غم از دست 
رفتن پیرو مریدش��ان می گریستند. 

آن روز فقط اشک بود و آه .

آری در 14 خردادم��اه 1368 
ایران گریست و دنیا در مرگ ابرمرد 
تاریخ مات ش��د. درآن روز پرماتم و 
غم ایرانیان داغدار گریستند و به هر 
سو پر کشیدند. عده ای به حسینیه 
جم��اران هجوم بردند و س��ر بر در 
و دی��وار گذاش��تند و هق هق کنان 
گریس��تند. مردان مانند مرغان بال 
و پ��ر س��وخته این س��و و آن س��و 
می دویدن��د، نوح��ه می خواندند، بر 
سر وسینه خود می زدند. هیچ کسی 
تس��لیت گو نبود چرا که همه ایران 

صاحب عزا و داغدار بودند. 
روزه��ای میان��ی خردادماه هر 
س��ال، تازه ش��دن خاط��ره ای را به 
هم��راه دارد. رحلت پی��ر جماران و 
آخرین س��فر فراموش ناش��دنی اش 
درذهن تاریخ مانده  و هرسال به این 
روزها که می رسیم، موج دلداده های 
خمینی کبیر چه آنها که در خرداد 
68 بودند و چ��ه آنها که خبرش را 
ش��نیدند از اقصی نقاط کش��ور، به 

زحمت و رنجی که هس��ت پیاده و 
س��واره خود را به مرقد مرشدش��ان 
از عم��ق  نش��انی  ت��ا  می رس��انند 

میثاق شان را به نمایش بگذارند.
فرام��وش  هرگ��ز  را  روز  آن 
نخواهیم کرد روزی را که اش��ک ها 
س��یمای ش��هر را غس��ل می داد و 
ناله ه��ای خام��وش س��کوت وه��م 
انگی��ز را می شکس��ت آن روز را که 
پرستوهای غریب بی خبر از آسمان 
ش��هرمان کوچ کردند و مخمل آبی 
آسمان را لکه های تیره ابر پوشاند و 
منادی ندا س��ر داد که روح خدا به 

خدا پیوست....
 آن روز تم��ام الله های دش��ت 
پژمردن��د و کاروان آفت��اب آرام از 
می��ان دش��ت ها کوچید. اش��ک در 
دی��ده ش��قایق ماند وبغض س��حر 
چ��ه بی ص��دا در انتهای ش��ب آب 
ش��د. تمامی کبوتران به آسمان پر 
گشودند و همگی نغمه سر دادند که 

رفتن رهایی است و ماندن تباهی.

زهرا عباسی

خرداد ماه
1 3 9 1
26



آن روز همه کس��انی که غروب 
خورش��ید را در سپیده دم صبح باور 
نمی کردند، به جماران آمده بودند و 
مبهوت و س��رگردان از جایگاه امام 
سراغش را می گرفتند و در این میان 
قلب ه��ا منتظ��ر بودند تا موس��یقی 
گام های امام را بشنوند ولی او دیگر 
نیامد! چش��م ها خیره ماند و اش��ک 
در آن حلقه ش��د. بغض فریاد ترکید 
ودس��ت ها بر س��رها ف��رود آمدند و 
س��کوت بهت آلود جم��اران با گریه 
دختر ش��هیدی که به ش��وق دیدار 
س��راغ پدر را می گرفت و در جواب 
فقط اشک ها را می دید شکسته شد.

اماما، بعد از تو جماران چه سرد و 
خاموش است و چه غمزده و سنگین 
دیگر دلمان را در این مأمن عشق به 
که تقدیم کنیم بی تو کدام سرود را 
بخوانیم و کدامین مرثیه را بسراییم. 
از کدامی��ن رنجمان زبان به حکایت 
بگش��اییم و شبنم اشک هایمان را به 

کدامین زمین بریزیم؟ 

بعد از تو ای امام این حسینیه با 
آن همه خاط��ره چه خواهد کرد؟ به 
یاد می آوریم روزهایی را که چلچراغ 
وجودت خانه دلمان را آذین می بست 
و ت��و آمدی ب��ا یک س��بد عرفان و 
عشق و لب هایت راز می گفت رازهای 
ناگفته و شکوفه لبانت بهاری از امید 
هدیه می کرد. کجاس��ت آن سایبان 
دس��تانت که ما را از بارش سهمگین 
حوادث ایمن می داش��ت؟ کجاس��ت 
آن چش��م های نافذت که به فراسوی 
عشق و عرفان می نگریست ولبانت که 
صداقت، مه��ر، هدایت و نور را هدیه 
می کرد. بی تو تنها غم اس��ت که دور 
ضریح طواف می کند. نیاز است که سر 
به آس��تان تو می گذارد و آه می کشد! 
می اندیشم لحظه ای دیگردراین دریا 

غرق خواهم شد.
یادش بخیر که به یادش ش��بنم 
اش��ک از گلبرگ گونه های ش��هید 
زادگان می گرفتی��م و جراح��ت داغ 
سینه خانواده های شهیدان را به نام 

مبارکش مرهم می نهادیم . 
هنوز هم جام دلمان را آورده ایم 
تا س��یرابش کنی و باغ روحمان را با 
نسیم گرم کالمت شادابی بخشی. تو 
بودی که وقتی از شهادت می گفتی 
می ش��کفتی و آنگاه که ش��مع سید 
شهیدان را می افروختی می سوختی؟ 
پ��س دوباره برما حدی��ث جاودانگی 
ش��هیدان را بخوان چرا که بی تو ای 

روح خدا چون تن بی جان شده ایم
بی او عش��ق س��رگردان است و 
حی��رت مبهوت. اما او خود گفت بی 
من عش��ق نمی میرد و رسالت پایان 

نمی گیرد و امید پایدار است. 
هن��وز ه��م طنین ص��دای پیر 
جم��اران از کلبه محق��ر و خانه بی 
آالیشش واز ورای حسینیه کاهگلی 
جماران گ��وش جان های عاش��قان 
را ن��وازش می دهد.هن��وز هم گرمی 
س��خنان او گرمابخش قلب های یخ 
زده و فس��رده اس��ت. هنوز هم روح 

اهلل روح بزرگ عصر ماست.

خرداد ماه
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لطفادرموردتاریخچهوسابقهفعالیت
اینصندوقتوضیحاتیرابفرمائید.

صندوق ذخی��ره فاطمی در س��ال 
1352 افتتاح ش��د ام��ا پس از مدتی به 
واسطه سخت گیری ها و معانعت ساواک 
فعالیت صندوق به صورت مقطعی قطع 
ش��د اما به لط��ف خداوند و ب��ه برکت 
پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی در 
سال 57 این صندوق با حمایت های امام 
جمع��ه و مردم خیر دوب��اره آغاز به کار 
کرد و االن 33 سال است که در خدمت 
مردم اس��ت و با پرداخت مبالغی وام به 
رفع گرفتاری ها و مش��کالت نیازمندان 

می پردازد.
حداق�لوحداکث�رمبلغوام�یکهبه
تعل�قمیگی�رد،چق�در متقاضی�ان

است؟
 البته پرداخت وام بستگی به شرایط 
متقاضی��ان دارد. در این صندوق از بدو 
فعالیت وام های 10 ت��ا 20 هزارتومانی 
پرداخت می کردیم. اما االن تا س��قف 5 
میلی��ون تومان ه��م وام می دهیم. البته 
ناگفته نماند که در ش��رایط اس��تثنایی 

برای کارهای کشاورزی و دامداری مبلغ 
وام ها با موافقت هیئت مدیره و به صورت 
کوتاه مدت تا س��قف 10 تا 20 میلیون 
توم��ان افزای��ش می یابد و تم��ام تالش 
اعضای صندوق بر این اس��ت که گره ای 
از مشکالت مردم باز شود و امیدواریم که 
خداوند منان این خدمت رسانی اندک را 

از ما بپذیرد.
آماروامهایپرداختیماهانهوس�االنه

اینصندوقچگونهاست؟
البت��ه این آمار تقریبی اس��ت اما به 
طور متوسط هر ماه حدود 20 تا 30 نفر 

از این صندوق وام می گیرند و ساالنه هم 
این تعداد به حدود 5 هزار نفر می رسد. 
اولویتبندیشمابرایپرداختوامبه
افرادچگونهاست؟وچهمعیارومالکی

برایانتخابدارید؟
تم��ام امکان��ات و پ��س اندازها در 
صندوق متعلق به متقاضیان است. پس 
از اینک��ه افراد تقاضای خ��ود را تحویل 
دادند و هیئت مدیره آن را بررسی کرد، 
پس از 24 ساعت وام در اختیار متقاضی 
ق��رار می گی��رد و باز پرداخ��ت آن هم 
توافقی و در اقساط 10 ماهه است. ضمنا 
برخی افراد هم خواهان دریافت وام های 
کوتاه مدت یا بلند مدت هستند که در 
نهایت پذیرش درخواس��ت آنها بستگی 
به شرایط متقاضی و نظر هیئت مدیره 

دارد.
آیاس�ودیهمبابتاینوامهادریافت

میکنید؟
تنه��ا 2 درص��د باب��ت کارم��زد از 
متقاضیان کم می ش��ود واین در حالی 
اس��ت که بانک مرکزی ای��ن رقم را در 
صورت توافق 4 درصد اعالم کرده است 

مدیرعاملصندوقذخیرهفاطمیورامین:

شفافیت کار صندوق های 
قرض الحسنه؛

 کوتاهی دست رباخواران

پیداکردنصندوقذخیرهوقرضالحس�نهفاطمیدرشهرستانورامین
ش�ایددروهلهاولبرایمانکمیدش�واربود،اماب�همحضورودبهاین
شهرشهیدپرورازهرفردیکهآدرسراپرسیدیممارابهسمتمسجد
جامعش�هرهدایتکرد.آقایعباس�علیرضای�یمدیرعاملوازبانیان
اولی�نصندوققرضالحس�نهفاطمیوصندوقمادراس�تکهبهگرمی

پذیرایحضورمانمیش�ودوباتوجهبهاینکهبس�یاردنیادیدهاس�توموییدراینمسیرپرتجربهسفیدکردهو80سال
س�ندارد،باصبروحوصلهبهس�ئواالتمانپاسخمیدهدوهمچنانباانگیزهوسرزندهوباپشتکارفراوانهرروزازساعت
6/5صبحیعنیقبلازهمهپرسنلوشروعکاررسمیدرصندوقحاضرمیشودوبهرتقوفتقاموروحلمشکالتمردم
میپردازد.مصاحبهزیرماحصلگفتوگویماباآقایرضایمدیرعاملصندوققرضالحسنهفاطمیدربارهآشناییبیشتر

بافعالیتهایاینصندوقاست.

محمد نیکوکار

مؤسسات مالی متعددی که 
اين روزها اکثرا با نام ائمه 
معصومین )ع( در سراسر 

کشور فعالیت می کنند همه 
وام هايی با بهره های 25 
درصدی می دهند، هدف 

صندوق های قرض الحسنه 
با سود 2 درصد فقط رفع 
گرفتاری های مردم است. 

خرداد ماه
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اما ما به همان 2 درصد اکتفا کرده ایم.
بهنظرش�ماآنچهباعثتورمدرجامعه
میشودچیس�توتفاوتصندوقهای
قرضالحسنهبامؤسساتمالیدیگررا

درچهمیبینید؟
مؤسس��ات مالی متع��ددی که این 
روزه��ا اکثرا با نام ائم��ه معصومین )ع( 
در سراس��ر کش��ور فعالی��ت می کنن��د 
همه وام هایی ب��ا بهره های 25 درصدی 
می دهن��د، م��ا در حال��ی  ک��ه ه��دف 
صندوق های قرض الحس��نه با س��ود 2 
درصد فق��ط رفع گرفتاری ه��ای مردم 
است. ضمن اینکه آنچه در جامعه تورم 
زا معرف��ی می ش��ود و م��ا از آن دوری 
وام هاس��ت.  باالی  بهره های  می جوییم، 
ما مواظب هس��تیم که پول وام به بازار 
سرازیر نشود واین وام های قرض الحسنه 
ب��ه بیراهه ن��رود و اگر ای��ن صندوق ها 
درس��ت کار کنند، از تع��داد رباخواران 
کاس��ته خواهد ش��د و این هدف نهایی 

هیئت مدیره صندوق است.
ارتباطصندوققرضالحسنهفاطمیبا
سازماناقتصاداسالمیچگونهاست؟

ارتباط این صندوق با سازمان بسیار 
خوب اس��ت و ب��ا مدیرعام��ل و هیئت 
مدیره س��ازمان همکاری مؤثری داریم و 
هرگاه الزم بوده از راهنمایی های متقابل 

یکدیگ��ر به��ره برده ایم. و ه��ر زمان هم 
مشکلی داشتیم س��ازمان در اسرع وقت 
ب��ا دادن مش��ورتهای الزم به مش��کالت 
صن��دوق رس��یدگی کرده اس��ت. چون 
در تمام این س��ال ها ب��ه لطف خداوند و 
حمایت امام جمعه و خیرین و نیکوکاران 
ورامین سعی کرده ایم بدون کم و کاستی 

به رفع گرفتاری های مردم بپردازیم.

باتوجهبهاینکهصندوققرضالحسنه
باکمکهایمردمیحمایتمیش�ود،
آیاخودشماهمشخصابهاینصندوق

کمکمالیمیکنید؟
از آنجا که بازنشسته بانک کشاورزی 
هس��تم و درآم��د دیگری ن��دارم، فقط 
می توان��م خدمتگذار مردم باش��م و اگر 
خداوند ای��ن خدم��ات راا بپذیرد، عمر 
باقیمانده را هم  صرف امور خیر می کنم 
و همچ��ون ایام جوانی از هیچ کمکی به 
محرومان و نیازمن��دان دریغ نمی ورزم. 
آنق��در از کارک��ردن در این مؤسس��ات 
خیری��ه و صندوق ل��ذت می برم که اگر 

یک روز بیکار باشم مریض می شوم.

همچون ايام جوانی از 
هیچ کمکی به محرومان و 
نیازمندان دريغ نمی ورزم

خرداد ماه
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 سال 1356 در ش��هر دارالمؤمنین 
خوی، جمع��ی از پویندگان راه حقیقت 
در مس��جد ش��یخ، ای��ن س��نگر پایدار 
ومقاوم اس��الم و انق��الب دور هم جمع 
ش��دند وبا همت بلند وهم اندیشی ژرف 
خود بنیان مؤسس��ه ای را بنا نهادند که 
اینک پس از 34 سال همچنان به یاری 
خداوند سبحان و توجهات حضرت ولی 
عصر)ع��ج( وبا همراهی مردم ش��ریف و 
نیکوکار این دیار به فعالیت خداپسندانه 

خویش ادامه می دهد.
آری در آن س��ال م��ردان صال��ح و 
خوش��نامی همانن��د ش��ادروان آیت اهلل 
مرقاتی خوئی، ش��ادروان حجت االسالم 
والمس��لمین هن��رور، مرح��وم ش��هید 
کوچری و شادروانان صالحیان، تبریزی، 
حقی��ری، مهن��دس ش��کر زاده، حقیر 
م��ددی و اس��دی خوئی ونیز س��روران 
ارجمن��د آقای��ان ایزد دوس��ت، حجت 
االس��الم حجازی ف��ر و زاه��د، نهادی 
مردم��ی را ب��ا عنوان "صن��دوق خیریه 
اس��المی" به منظور ایج��اد فرصت های 
شغلی و مرتفع نمودن مشکالت زندگی 

افراد بی بضاعت تشکیل دادند.
در حال حاضر این مؤسسه با عنوان 
صندوق قرض الحسنه امام جواد )ع( در 
مجموعه سازمان اقتصاد ایران به صورت 
هیئت امنایی فعالی��ت می کند. اعضای 

هیئت مدیره و بازرس��ی ای��ن صندوق 
ش��امل حجت السالم والمس��لمین حاج 
ش��یخ جمیل هن��رور به عن��وان رئیس 
هیئت امنا، حاج غالمرضا صنعتی، حاج 
محم��د عل��ی اژدری، مهن��دس جلیلی 
ظفرخ��واه، حاج حس��ن حقی��ر مددی، 
حاج رضا برادران، س��یف الدین حسین 
خانی و مرتضی شهسوار هستند و حاج 
ج��واد فت��وره چی نیز  به عن��وان مدیر 
عام��ل در خدمت  اقش��ار نیازمند انجام 
وظیف��ه می کنند. همچنی��ن دراین راه 
کارکن��ان اداری صندوق نی��ز با نهایت 
تالش و س��عه صدر برای جلب رضایت 
مراجعان محت��رم تمام تالش خود را به 

کار می گیرند.
فعالیت صندوق از بدو تأسیس صرفا 
پرداخت وام قرض الحسنه بدون سپرده 
گذاری و بر اس��اس اولویت نیازها بوده 
که این ش��یوه در حال حاضر نیز به دو 
صورت وام قرض الحسنه ووام ویژه ادامه 

دارد.
وام قرض الحسنه این صندوق بدون 
ش��رط س��پرده گذاری اولی��ه پرداخت 

می شود
همش��هریان عزیز م��ا می دانند در 
حال حاض��ر به اقتضای زمان، عده ای از 
نیازمندان و حتی آشنایان به آنان مراجعه 
وتقاض��ای قرض می کنند، این افراد بعد 

از دریافت مبلغ مورد درخواس��ت احیانا 
در بازپرداخت آن تعلل یا از پرداخت آن 
خودداری می کنن��د. با توجه به این امر 
صندوق قرض الحسنه امام جواد)ع( این 
مسئله را برای دارندگان محترم حساب 
قرض الحس��نه با اجرای وام ویژه آسان 
نموده است. در این وام خانم ها و آقایان 
محترم از حس��اب قرض الحسنه خویش 
هر مبلغ که مایل باشند به صورت کتبی 
برای صن��دوق اعالم می کنند و صندوق 
برابر مقررات نس��بت به پرداخت وام به 
فرد مورد نظر اقدام و در قبال آن خود را 
موظف می داند مبلغ وام را از فرد مزبور 
به صورت اقس��اط دریافت و به حساب 

آن معرف نیکوکار واریز نماید.
این صندوق در سال 89 با توجه به 
مناب��ع مالی خود به  4 ه��زار و 25 نفر 
وام قرض الحس��نه به مبلغ بیش از یک 
میلی��ارد و 200 میلیون تومان پرداخت 
نمود. همچنی��ن در این مدت  به 401 
نفر به مبلغ بیش از 200 میلیون تومان 
وام ویژه پرداخت ش��د ک��ه در مجموع 
تع��داد وام های قرض الحس��نه و ویژه به 
4 ه��زار و 426  فقره می رس��د و مبلغ 
آن  بیش از یک میلیارد و 400 میلیون 
تومان بوده اس��ت. بنا به اعالم مسئوالن 
محترم س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران 
تع��داد وام ه��ای این صندوق در س��ال 

گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد 
تأسیس صندوق قرض الحسنه امام جواد)ع( شهرستان خوی

میرمحمد صادقی رئیس سازمان اقتصاد اسامی کشور:  اعطای تسهیات 
اين صندوق نبايستی وام شرطی، کارمزد اضافی و کار خاف شرع صورت 
گیرد، اضافه کرد: خوشبختانه صندوق امام جواد)ع( با انجام امور خیر در 

خدمت نیازمندان جامعه بوده و کارها را به خوبی پیش می برد 
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گذش��ته جزو برترین های کش��ور بوده 
اس��ت. در ش��ش ماهه اول سال 90 نیز 
قرض الحس��نه  وام های  پرداختی  تعداد 
1900  و 33 نف��ر ب��ا مبلغ حدود 650 
میلی��ون توم��ان بوده اس��ت و طی این 
م��دت  همچنین به 140 نفر حدود 85 
میلی��ون تومان وام ویژه پرداخت ش��ده 

است.
ب��ه منظ��ور گرامیداش��ت س��ی و 
چهارمی��ن س��الگر تأس��یس صن��دوق 
قرض الحس��نه امام جواد)ع(، مراسمی با 
حضور میرمحمد صادقی رئیس سازمان 
اقتصاد اس��المی کش��ور  در محل تاالر 
هتل زمرد شهرس��تان خوی برگزار شد. 
در این مراسم حجت السالم والمسلمین 
هن��رور رئی��س هیئت امن��ای صندوق 
امام جواد)ع( شهرستان  قرض الحس��نه 
خوی ضمن تقدیر و تشکر از حضور حاج 
آق��ا میر محمد صادقی رئیس س��ازمان 
اقتصاد اس��المی کش��ور و خیرمقدم به 
مدعوین و تقدیر از برنامه ریزان با اشاره 
به برخی جزئیات صندوق قرض الحسنه 
ام��ام ج��واد)ع( شهرس��تان خ��وی از 
دلسوزی ها و حمایت های عماری معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی 

تقدیر و تشکر کرد.
در ادامه مراس��م میرمحمد صادقی 
رئیس س��ازمان اقتصاد اسالمی کشور با 
اشاره به سابقه تأسیس صندوق در سال 
46 به سابقه تأسیس صندوق ها نیز اشاره 
و تصریح کرد: در برخی شهرهای کشور 
مثل شهرس��تان خوی، قب��ال در زمینه 
خدم��ات بان��ک اس��المی فعالیت هایی 
صورت گرفته بود، اما اینگونه فعالیت ها 
ثبت نش��ده بود تا اینکه این صندوق در 
سال 1356 تأسیس شد. وی با اشاره به 
اینک��ه اینگونه صندوق ها قبل از انقالب 
توسط ساواک تحت فشار بودند، تصریح 
کرد: بعد از پیروزی انقالب ش��کوهمند 
اسالمی ایران شهیدان بهشتی و مطهری 
ما را تش��ویق به راه اندازی بانک اسالمی 
نمودند و در سال 1358 به این امر مهم 
در کش��ور اقدام شد و مردم در آن دوره 

400 میلیون تومان واریز کردند و توافق 
کردیم برای توس��عه این امر در سراسر 

کشور اقدام کنیم.
میرمحم��د صادقی رئیس س��ازمان 
اقتص��اد اس��المی کش��ور  با اش��اره به 
اینکه در اعطای تس��هیالت این صندوق 
نبایستی وام ش��رطی، کارمزد اضافی و 
کار خالف ش��رع صورت گی��رد، اضافه 
کرد: خوشبختانه صندوق امام جواد)ع( 
ب��ا انجام امور خیر در خدمت نیازمندان 
جامع��ه بوده و کاره��ا را به خوبی پیش 

می برد 
وی افزود: فرق بانک با این صندوق 
در این اس��ت که این صندوق به قش��ر 
مس��تضعف، تس��هیالت ارائ��ه می کند. 
صادقی در خاتمه سخنانش گفت: بنده 
مدیران این صندوق را افراد شایسته ای 
می دانم که در خدمت اقش��ار ضعیف و 

مستضعف جامعه هستند.
درادامه این جلس��ه خادم حسینی 

مس��ئول صندوق های س��ازمان اقتصاد 
اسالمی کش��ور نیز طی سخنانی گفت: 
عامل پیش��رفت ما اتحاد ماس��ت وباید 
برای رس��یدن ب��ه اتح��اد کامل همگی 
ت��الش کنیم . وی با اش��اره ب��ه اینکه 
بایس��تی با پول و امکان��ات کمبودهای 
اجتماعی حل شود، تصریح کرد: ما باید 
همیش��ه نس��بت به کمبودهای جامعه 

احساس مسئولیت کنیم.
وی در خاتمه سخنان خود افزود: این 
صندوق 400 روستای کشور را لوله کشی 

بالعوض کرده است.
در این مراسم حاج جواد فتوره چی 
مدیرعام��ل صندوق قرض الحس��نه امام 
ج��واد)ع( شهرس��تان خ��وی نی��ز طی 
س��خنانی از حضور مسئوالن وحضار در 
این مراس��م تقدیرو تشکر کرد و گفت: 
قادرمتعال را من��ت گزاریم که فرصتی 
حاصل ش��د تا به بهانه سی و چهارمین 
سالروز تأسیس صندوق قرض الحسنه پر 

خرداد ماه
1 3 9 1
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خیر و برک��ت امام جواد)ع( که به بانک 
اسالمی ش��هرت یافته است، در خدمت 

مردم باشیم.
وی با ذکر خیر بانیان این مؤسس��ه 
افزود: باید قدردان آنان که امروز رخ در 
نقاب خاک کش��یده اند و بر بستر ابدی 
آرمیده اند، باشیم و برای تمامی عزیزانی 
ک��ه ادام��ه دهن��دگان راه آن ب��زرگان 
بوده ان��د و ب��ا نیت ه��ای خیرخواهان��ه 
خویش کسوت خدمت به مردم شریف و 
متدین دارالصفای مؤمنان را برتن دارند، 
از درگاه ایزد منان آرزومند توفیقات روز 

افزون الهی باشیم.
فتوره چ��ی در ادامه س��خنان خود 
گفت: حضار ارجمند و س��روران گرامی، 
نکته بس��یارمهمی که در همین ابتدای 
عرایضم الزم اس��ت به استحضار برسانم 
این است که هیچ یک از اعضای محترم 
هیئت امناء، هیئت مدیره و مدیر عامل 
این مؤسس��ه عام المنفع��ه در طول این 
34س��ال فعالی��ت ذره ای در پی مطامع 
ش��خصی نبوده ان��د و هیچگون��ه ح��ق 
وحقوقی نیز از بابت خدمات و تالش های 
خوی��ش دریافت نکرده اند و هر خدمتی 
که انجام داده اند صرفا برای جلب رضایت 
خداون��د متع��ال بوده اس��ت وی افزود: 
طبق اساسنامه این مؤسسه، اگر خدای 
نکرده روزی فرا برس��د که هیئت امنای 
صندوق قادر به فعالیت نباشند یا قرار بر 
انحالل آن باشد، تمامی اموال منقول و 
غی��ر منقول آن در اختیار مجتهد جامع 
الشرایط وقت قرار خواهد گرفت و چون 
این اساس��نامه قبل از انقالب اس��المی 
تدوین شده است، مسلما در عصر حاضر 
اختیار ام��وال مذکور بر عهده ولی فقیه 

زمان خواهد بود.
مدیرعام��ل صندوق قرض الحس��نه 
امام ج��واد )ع( گفت: نکت��ه مهم دیگر 
اینک��ه در ط��ول ای��ن س��ال ها اعضای 
محترم این صندوق عالوه برفعالیت های 
بدون چشم داش��ت خویش، با اتکاء به 
لطف اله��ی و حمایت ه��ای مالی خود، 
آبرومندان��ه از موجودی��ت این صندوق 

واه��داف آن صیانت کرده ان��د و دراین 
راستا تمامی هزینه های جانبی صندوق 
اعم از تبلیغات، اطالع رسانی و همچنین 
مراس��م پذیرای��ی را از مح��ل همیاری 
هیئت امناء به هزینه ش��خصی پرداخت 
کرده ان��د تا از این باب��ت کوچکترین بار 

مالی بر صندوق تحمیل نشود.
وی گفت: علیرغم س��ابقه طوالنی و 
در عین حال درخشانی که این مجموعه 
طی این سال ها داش��ته است، بسیاری 
از همشهریان چنین تصور می کنند که 
اگر در این صندوق حساب قرض الحسنه 
افتتاح کنند، دیگرحق برداشت نخواهند 
داشت، در حالی که به هیچ وجه اینگونه 
نیست و صاحبان حساب ها هرگاه اراده 
کنن��د، می توانند از حس��اب خود به هر 
اندازه که تمایل داش��ته باشند، برداشت 

کنند.
وی اف��زود: اعتب��ار این مؤسس��ه و 
سابقه طوالنی آن نسبت به صندوق های 
قرض الحسنه مش��ابهی که در سال های 
اخیر صرفا با انگیزه های انتفاعی تأسیس 
شده اند، بیشتر بوده واعتماد شما مردم 
ک��ه همواره س��ابقه درخش��ان در امور 
خیریه و غیرانتفاعی داش��ته و خواهید 
داشت، اعضای هیئت امناء، هیئت مدیره 
وکارکنان خدوم و دلسوز این مجموعه را 
در ادامه مسیر دلگرم خواهند نمود. وی 
گفت: تنها تفاوتی که در این صندوق با 
س��ایر بانک ها و مؤسسه های دیگر دارد، 
تعلق نگرفتن سود بانکی به حساب های 
شما مردم متدین است که صرفا با هدف 
جلب رضای خداوند متعال و گره گشایی 
از مش��کالت همش��هریان و همنوع��ان 

نیازمند صورت می گیرد.
وی اف��زود: ط��ی ماه ه��ای اخی��ر، 
ب��ه دالی��ل متعدد ب��ا خی��ل انبوهی از 
متقاضیان وام مواجه بودیم که به دلیل 
کمبود مناب��ع مالی، بعضا تا یک ماه در 
انتظار بوده اند و این امر برای این شهر و 
مردم آن که مقام اول نیات خیرخواهانه 
را در اس��تان دارن��د و از پتانس��یل های 
بالقوه فراوان��ی برخوردارند، قدری بعید 
به نظر می رس��د. فتوره چ��ی افزود: آمار 
قاب��ل مالحظه ای در خص��وص عملکرد 
س��ال های 89 و شش��ماهه اول س��ال 
90 در بروش��ورها ذکر ش��ده است که 
برای اجتن��اب از اطاله کالم از بازگویی 
آنها ص��رف نظر کرده اما ب��ه این نکته 
بس��نده می کنم که آمارمذکور ناشی از 
اعتماد مردم به ای��ن مجموعه و اهداف 
خیرخواهانه شما صاحبان حساب است.

مدیرعام��ل صندوق قرض الحس��نه 
امام جواد)ع( گف��ت: تمام صندوق های 
قرض الحس��نه کش��ور، زیر نظر سازمان 
اقتص��ادی ایران فعالی��ت می کنند. وی 
تعداد  دارندگان حس��اب را نس��بت به 
جمعیت خیر و مؤمن شهر اندک دانست 
و در پای��ان از حض��ار ب��ه وی��ژه رئیس 
س��ازمان اقتصاد اسالمی و هیئت همراه 
در مراسم گرامیداشت سی و چهارمین 
سالگرد تأس��یس صندوق قرض الحسنه 
امام جواد)ع( قدردانی کرد و گفت: این 
مجموعه که یادگار و میراث افتخار آمیز 
بزرگان شهر ماست به مدد مساعدت های 
مادی شما عزیزان در خدمت نیازمندان 

آبرومندانه خواهد بود. 
فتوره چ��ی خط��اب ب��ه ب��رادران و 
خواه��ران ایمانی خود افزود: ش��ما نیز 
می توانید با اهدای مبالغی برای افزایش 
س��رمایه وبا افتتاح حس��اب یا افزایش 
موجودی قرض الحس��نه خود، اس��باب 
رفع نیازهای هرچند کوچک همشهریان 
آبرومن��د را فراهم کنی��د  و دعای خیر 
آنان را برای خود و درگذشتکان خویش 
به عنوان پشتوانه عظیمی ازاجر دنیوی 

واخروی قرار دهید.

خادم حسینی مسئول 
صندوق های سازمان اقتصاد 

اسامی کشور: ما بايد 
همیشه نسبت به کمبودهای 

جامعه احساس مسئولیت 
کنیم.

خرداد ماه
1 3 9 1
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 حج��م کل نقدینگی در س��ال 90 با 19.4 درصد رش��د 
نس��بت به سال 89 به حدود 352 هزار و 207 میلیارد تومان 
رس��یده در حالی که این رقم در ش��ش ماه اول سال گذشته 

350 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
  به گزار خبرگزاری فارس، روند رشد نقدینگی در سال های 
اخیر دچار نوسات زیادی بوده به طوری که نوسانات 15 تا 39 

درصدی در برخی سال ها را نشان می دهد.
رش��د نقدینگی از س��ال 76 تا سال 90 به شدت متفاوت 
بوده اس��ت. سال 76 رش��د نقدینگی 15.2 درصد بود اما در 
سال 77 این رشد به 19.4 درصد، سال 78 به 20.1 درصد و 

در سال 79 براساس آمارها 29.2 درصد بوده است.
یکی از علل اصلی افزایش رش��د نقدینگی سال 87 و 79 

افزایش درآمدهای نفتی بوده است.
از س��ال 80 تا پایان سال 86 همواره رشد نقدینگی باالی 
20 درصد گزارش شده اس��ت. سال 80 افزایش نقدینگی در 
س��طح 28.8 درصد بوده و در س��ال های 81 تا 86 به ترتیب 
30.2 درص��د، 26 درصد، 30.2 درص��د، 34.3 درصد، 39.4 

درصد و 27.7 درصد بوده است.
اما در س��ال 87 به دلیل اعمال سیاس��ت های پولی مانند 
جمع آوری چک پول های بانک ها و چاپ انحصاری آن توس��ط 
بانک مرکزی و اعمال سیاس��ت های انضب��اط مالی بودجه ای 
از عوامل اصلی کاهش این متغیر پولی عنون ش��ده است. در 
این سال رش��د نقدینگی با 12 درصد کاهش به 15.9 درصد 

رسید.
در س��ال 88 نقدینگی با 8 درصد رش��د به 23.9 درصد 
رس��ید و در س��ال 89 این نرخ با 1.3 درصد رش��د به 25.2 

درصد رسید.
حجم کل نقدینگی در س��ال 84 بالغ بر 70 هزار میلیارد 
توم��ان بوده و این میزان در س��ال 85 ب��ه 128 هزار میلیارد 
تومان رس��یده ک��ه 58 هزار میلی��ارد تومان افزایش نش��ان 

می دهد.
س��ال 86 حجم نقدینگی کل با 36 ه��زار میلیارد تومان 
رش��د 164 هزار میلیارد تومانی ش��د و در س��ال 87 مجموع 
آن بال��ع بر 190 هزار میلیارد تومان بوده که 26 هزار میلیارد 

تومان رشد نشان می دهد.
حجم کل نقدینگی در سال 88 هم افزایش یافت و با 45 
هزار میلیارد تومان رش��د به 235 هزار میلیارد تومان رسید. 
همچنین نقدینگی سال 89 حدود 294 هزار و 884 میلیارد 

تومان بوده که 59 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر رشد 
نقدینگی 19.4 درصدی س��ال 90 مجموع نقدینگی در سال 
90 با ارق��ام موجود، حدود 352 ه��زار و 91 میلیاد میلیارد 
تومان برآورد می شود که نسبت به سال قبل 57 هزار و 207 

میلیارد تومان رشد نشان می دهد.
ب��ر این اس��اس یکی از نکات مورد توج��ه در این اعداد و 
ارقام، حجم افزوده ش��ده به نقدینگی کش��ور است. به طوری 
که از سال 84 تاکنون سه سال رشد نقدینگی باالی 50 هزار 
میلیارد تومان بوده و به غیر از سال 87 که نقدینگی 26 هزار 
میلیارد تومان رش��د داشته در سال های دیگر باالی 30 هزار 

میلیارد تومان رشد نقدینگی ایجاد شده است.
نقدینگی  رش��د های  می��زان 
آنقدر باال بوده که در دو، سه سال 
اخیر اگر حجم نقدینگی باالی 50 
هزار میلیارد تومان هم باش��د، باز 
هم درصد رشد نقدینگی به کمتر 

از 20 درصد می رسد.
نکت��ه قابل توج��ه دیگر این 
کنترل  محاس��بات  که این  است 
نقدینگی در شش��ماه دوم س��ال 
اس��ت. زیرا در شش��ماه اول سال 
کل  حج��م  اقتص��اد  90 وزی��ر 
نقدینگی در نیمه اول سال جاری 
را 350 هزار میلیارد تومان عنوان 
کرده بود در حال��ی که این عدد 
در پایان س��ال 90 تنه��ا 2 هزار 

میلیارد تومان رشد داشته است.
ام��ا علت این کاهش ش��دید 
رش��د نقدینگی در شش��ماه دوم س��ال 90 چه بوده را باید از 
مسئوالن پولی و مالی کشور پرسید. ولی در یک بررسی کلی 
می  توان فروش حجم باالی سکه و طال و ارز را از عوامل اصلی 

کنترل نقدینگی در ششماه دوم سال دانست.
البت��ه بس��یاری در آن زمان معتقد بودن��د که یکی از 
سیاس��ت های بانک مرکزی و دولت برای کنترل نقدینگی 
فروش س��که و ارز و جمع آوری پول از این طریق اس��ت. 
به هر حال حتی اگر هدف بانک مرکزی از عرضه س��که و 
ارز جم��ع آوری نقدینگی نبوده ولی در عمل و بررس��ی ها 
نش��ان می دهد که این پدیده موجب کنترل نقدینگی شده 

ا س��ت.  

نقدینگی در آستانه
 353 هزار میلیارد تومان

مجموع نقدينگی 
در سال 90 با 
ارقام موجود، 

حدود 352 
هزار و 91 

میلیاد میلیارد 
تومان برآورد 

می شود که 
نسبت به سال 
قبل 57 هزار 

و 207 میلیارد 
تومان رشد 

نشان می دهد.

خرداد ماه
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مدی��ر مالکیت ه��ای معن��وی ثبت 
عناوی��ن مرکز ملی ف��رش ایران، گفت: 
فرش دس��تباف ایرانی ب��ه عنوان اولین 

کاال ثبت جهانی می شود.
 سید مهدی میرصالحی در دومین 
جش��نواره فروش فرش دستباف استان 
زنجان اف��زود: بحث مالکی��ت فکری و 
ثبت ملی و جهانی کاالها مدت ها است 
که مطرح ش��ده و به ط��ور کلی در این 
زمینه نتوانس��ته  به نتایج خوبی برس��د 
که در بخش ثبت عالئ��م تجاری، تجار 
و تولیدکنن��دگان کش��ور ه��ر کاالیی 
ک��ه تولید می کنن��د و ارائ��ه می دهند 
بای��د دارای یک عالمت ثبت باش��د که 
این مهم به تاج��ر و تولیدکننده کمک 

می کند که وقتی کاال وارد بازار می شود، 
خود و کاال را معرفی کند.

وی  ادامه داد: ای��ن امکان در بازار 
جهان��ی وجود ندارد که کاالها بدون نام 

و نشان خریداری شود.
میرصالح��ی اف��زود:  ب��رای هم��ه 
کااله��ا مخصوصاً فرش دس��تباف ثبت 
عالئ��م تج��اری ضروری اس��ت که باید 
تولیدکنن��دگان فرش حتماً نس��بت به 

ثبت عالئم تجاری اقدام کنند.
مدی��ر مالکیت ه��ای معن��وی ثبت 
عناوین مرکز ملی ف��رش ایران،  افزود: 
بع��د از ثب��ت جهان��ی فرش دس��تباف 
ایران��ی، س��ایر کاالها ب��ه مرحله ثبت 
جهانی خواهند رسید و هنوز فرش هیچ 

کش��وری نتوانسته است جایگزین فرش 
ایرانی شود.

همچنی��ن رئیس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان زنجان گفت: 66 
هزار بافنده فرش در استان زنجان فعال 

هستند.
 4100" اف��زود:  حمی��د ص��دری  
نف��ر به تأمین اجتماع��ی معرفی و بیمه 
کام��ل ش��ده اند و نی��ز 8 فق��ره مجوز 
کارگاه��ی فرش صادر ش��ده اس��ت که 
توسعه کارگاه های فرش در استان باعث 

اشتغالزایی خواهد شد."
وی با بیان اینکه طی س��ال گذشته 
در خصوص فعالیت مش��اغل خانگی 66 
هزار و 678 فقره مجوز صادر شده است، 
یادآور شد: 7050 نفر نیز موفق به اخذ 
م��درک مه��ارت قالیبافی ب��ا همکاری 

آموزش فنی و حرفه ای شده اند.
ص��دری تأکی��د کرد: کارشناس��ان 
فرش در کمرگ استان زنجان مستقرند 
و تاج��ران برای صدور فرش خود نیازی 
به پیگیری صدور این محصول در خارج 

از استان را ندارند،.
رئی��س س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان زنجان، ادامه داد: میزان 
فروش فرش از فروشگاه های استان طی 
یک ماه از 22 بهمن تا 22 اس��فند سال 
گذشته بالغ بر 8 میلیارد و 600 میلیون 
ری��ال و تولید فرش دس��تباف نیز 350 
هزار مترمربع بوده اس��ت ک��ه این رقم 

میرصالحی: 

فرش ایرانی ثبت جهانی می شود

سیاس��ت دولت، ص��ادرات فرش اس��ت تا مش��کل ارز 
کش��ور از اين طريق حل ش��ود و فرش يک��ی از کاالهای 
شاخص صادراتی غیرنفتی است که طی سال گذشته 23 
میلی��ون دالر از اس��تان زنجان به خارج از کش��ور صادر 

شده است.

خرداد ماه
1 3 9 1
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بسیار خوبی است تا بتوانیم زمینه را در 
جهت تولید و فروش فرش در اس��تان و 

کشور مهیا کنیم.
صدری، با اشاره به بیماری های جسمی 
فرش بافان اظهار داش��ت: اف��ت بینایی، از 
کارافتادگی س��لول های نوک انگش��تان و 
سل، از جمله ناراحتی   های جسمی است که 

برخی از فرشبافان دچار آن می شوند.
وی تأکی��د ک��رد: سیاس��ت دولت، 
صادرات فرش است تا مشکل ارز کشور 
از این طریق حل ش��ود و فرش یکی از 

غیرنفتی  صادرات��ی  ش��اخص  کاالهای 
اس��ت که طی سال گذشته 23 میلیون 
دالر از اس��تان زنجان به خارج از کشور 

صادر شده است.
رئی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن 
و تج��ارت اس��تان زنجان، یادآور ش��د: 
طی سال گذش��ته 7350 میلیون ریال 
تس��هیالت به بافندگان ف��رش از محل 
اعتبارات مش��اغل خانگی پرداخت شده 
اس��ت که به قالی بافان تک بافت تحت 

پوشش بهزیستی پرداخت شده است.

ايرانی  دس��تباف  فرش 
به عنوان اولین کاال ثبت 

جهانی می شود.

خرداد ماه
1 3 9 1

35



پایین بودن دستمزدها، نبود فرهنگ 
کار، نگ��رش خاص اف��راد به بهره وری و 
ناتوان��ی دولت در حمایت کافی از تولید 
باعث کاهش شدید ساعات کار مفید در 
ایران شده به نحوی که این میزان روزانه 

در بخش دولتی تنها 22 دقیقه است!
ب��ه گزارش مهر، در م��اده 51 قانون 
کار میزان مجاز س��اعت کار روزانه افراد 
در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار 
کشور 8 ساعت اعالم شده است که البته 
کارگر و کارفرما می توانند با توافق ساعات 
کار برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را 
بیش��تر درنظر بگیرند اما به صورت کلی 

نمی تواند از 44 ساعت بیشتر باشد.
در ای��ن زمین��ه عن��وان می ش��ود که 
مشموالن قانون کار در طول یک هفته کاری 
که البته غیر از جمعه محاسبه می شود تا 49 
س��اعت نیز کار می کنند. با این حال قانون 
کار هیچگونه تأکیدی بر وضعیت بهره وری 
نیروی کار و میزان ساعات مفید کاری افراد 

در قالب ماده 51 ندارد.
متأسفانه به دلیل پایین بودن بهره وری 
در اقتص��اد ایران چ��ه در بخش بهره وری 

سرمایه و چه در نیروی کار باعث شده است 
که رفته رفته فاصله پیشرفت تولید و رشد 
اقتصادی کشور از برخی کشورهای توسعه 
یافته بیشتر ش��ود که البته در این بخش 

می توان عللی را نیز مورد توجه قرار داد.
نزولانگیزهدربنگاهها

      ش��اید مهمترین نکته در مورد 
پایین ب��ودن بهره وری نی��روی کار در 
ای��ران را بت��وان به پایین بودن س��طح 
درآم��د و دریافتی ه��ای اف��راد مرتبط 
دانست به نحوی که این مسئله اساسی 
باعث شده که افراد انگیزه افزایش سهم 
خود در تولید و ارائه خدمات در بنگاه ها 

را تا حدود زیادی از دست بدهند.
ش��ورای عالی کار در یک��ی دو دهه 
گذش��ته نتوانسته اس��ت تالش مؤثری 
را در بهبود وضعیت حقوقی و معیش��ت 
خانوار کارگ��ری انجام ده��د و می توان 
گفت فاصله دریافتی ماهانه درصد باالیی 
از مشموالن قانون کار با هزینه ها و سبد 
معیش��ت خانوار قابل توجه اس��ت که به 
هم��راه خود آفت هایی مانن��د کم کاری 
پنه��ان، بی انگی��زه بودن نی��روی کار و 

همچنین پایین آمدن س��طح بهره وری 
بنگاه را خواهد داشت.

ع��الوه بر موضوع حیاتی دس��تمزد 
و حقوق افراد ش��اغل در بنگاه ها؛ پایین 
ب��ودن فرهن��گ کار و آم��وزش نیروی 
انسانی نیز از مواردی است که به پایین 
ماندن بهره وری نی��روی کار در واحدها 
لطمه می زند. ب��ا این حال پایین بودن 
تکنول��وژی مورد اس��تفاده در بیش��تر 
واحدهای اقتصادی کشور و ضعف های 
مدیریتی نی��ز بر ادامه روند پایین بودن 

بهره وری نیروی کار لطمه می زند.
بررسی آمارهای رسمی و غیررسمی 
بازار کار کشور نشان می دهد که با وجود 
پایین ب��ودن به��ره وری نی��روی کار و 
همچنین ساعات کار مفید افراد در هفته، 
ه��م اکن��ون 40.2 درصد کل ش��اغالن 
مش��مول قانون کار کشور در طول هفته 

49 ساعت و بیشتر کار می کنند.
ساعتکارمفیدهفتگیایران؛

11ساعت!
همچنین برآوردهای دیگری نش��ان 
می ده��د که از 44 س��اعت کار هفتگی 

جدول ساعت کار مؤثر ساالنه

در 11 کشور

خرداد ماه
1 3 9 1
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قانونی در کش��ورهای توسعه یافته 28 
س��اعت به صورت مفید انجام می شود و 
در ایران با وجود انجام 44 تا 49 ساعت 
و بیشتر کار در هفته؛ ساعات کار مفید 

فقط 11 ساعت است.
مرک��ز پژوهش های مجل��س اعالم 
کرد ک��ه در خوش��بینانه تری��ن حالت 
س��اعات کار مفید در ای��ران در هر روز 
تا 2 س��اعت است که میزان هفتگی آن 
به بیشتر از 11 س��اعت نمی رسد. البته 
برخی آمارهای دیگر نیز این میزان را 6 
تا 7 ساعت در هفته برآورد کرده است. 
ب��ا این حال می��زان س��اعات کار مفید 
هفتگی در ژاپن 40 تا 60 س��اعت و در 
کره جنوبی نیز 54 تا 72 ساعت برآورد 

می شود.
متأسفانه آمارهای ارائه شده در مورد 
میزان ساعات کار مفید کارکنان شاغل 
در بخ��ش دولتی کش��ور ب��ه هیچ وجه 
قابل قبول نیس��ت چرا که برآورد شده 
اس��ت متوسط ساعت کار مفید افراد در 
بخش دولتی در طول یک روز فقط 22 
دقیقه اس��ت که البته این موضوع نافی 
فعالیت های مثبت بس��یاری از کارکنان 
شاغل در بخش دولتی کشور نیست اما 
به صورت کلی با آمارهای مناس��بی در 

این بخش مواجه نیستیم.
حمید حاج اس��ماعیلی در گفتگو با 
مهر با اعالم اینکه برای انجام برنامه ریزی 
دقی��ق و شناس��ایی واقع��ی ضعف ها در 
زمینه بهره وری نیروی کار در بخش های 
مختلف اقتصادی الزم اس��ت تا مراکزی 
مس��تقل از چارچوب دولت ایجاد شوند، 
گف��ت: هم اکنون جایگاه به��ره وری در 

اقتصاد کشور مشخص نیست.

نماین��ده کارگ��ران در هیئ��ت حل 
داش��ت:  اظهار  اختالف 
بررسی ها نشان می دهد 
که افراد شاغل در بنگاه ها 
نسبت به بهبود عملکرد 
خود نگاه متفاوتی دارند 
به نحوی که همیشه با 
این سؤال مواجه اند که 
در برابر تالش های خود 
چقدر حقوق می گیرند؟ 
آنها خ��ود را با مدیران 
خود مقایسه می کنند و 
می پرسند تفاوت من با 

مدیر چیست؟
اس��ماعیلی  ح��اج 
ای��ن  داد:  ادام��ه 
موضوعات نشان دهنده 
افراد  رضای��ت  می��زان 

از مش��اغل و همچنین تنظی��م کننده 
ساعات کار مفید اس��ت. با این حال در 
ایران، فعال نمی توان گفت دارای ساعات 

کاری مفید مناسبی هستیم.
اجرایطرحهایمقطعی

وی در ارتب��اط با ای��ن موضوع که 
آیا بخش خصوصی نسبت به بنگاه های 
دولتی از وضعیت بهتری از لحاظ ساعات 
کار مفید برخوردار اس��ت، خاطر نشان 

کرد: بدون گسترش دانش و فرهنگ کار 
در کش��ور نه در بخ��ش خصوصی و نه 
در دولتی نمی توان انتظارات مناسبی از 

بهبود بهره وری داشت.
ای��ن مقام مس��ئول کارگری، تأکید 
ک��رد: در برخ��ی موارد دول��ت در قالب 
برنامه ه��ای کوتاه مدت و زودگذر مانند 
کارت اعتب��اری خرید، س��هام عدالت و 
یاران��ه به دنب��ال تقویت به��ره وری در 
جامعه و بنگاه ها اس��ت ام��ا برای پایدار 
ماندن ش��رایط بهره وری و ارتقاء تولید 
بهتر اس��ت یارانه ها را ب��ه تولید کننده 

پرداخت کنند.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: اگر 
س��اختارها درست شود بهره وری ارتقاء 
خواه��د یاف��ت. با این حال در ش��رایط 
فعلی میزان بهره وری سرمایه و نیروی 

کار در ایران بسیار پایین است.

ساعت کار مفید ساالنهکشور

800 ساعتایران

2420 ساعتژاپن

1900 ساعتکره جنوبی

 1420 ساعتچین

 1360 ساعت آمریکا

 1330 ساعت ترکیه

 1100 ساعت پاکستان

 950 ساعت افغانستان

 1700 ساعت آلمان

 600 ساعت کویت

 720 ساعت عربستان

خرداد ماهجدول وضعیت ساعات کار مفید در 11 کشور جهان
1 3 9 1
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عضو هیئت علمی دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی با طرح این س��ئوال که چه 
کس��انی باع��ث دام��ن زدن ب��ه فضای 
نادرس��ت اقتص��ادی کش��ور ش��ده اند، 
مس��ئوالن اقتصادی کش��ور را مقصران 
ش��ماره یک ایجاد بازارهای سفته بازی 

و داللی دالر دانست.
       مس��عود درخش��ان در اولی��ن 
همای��ش ملی اقتص��اد مقاومتی با بیان 
اینک��ه اقتص��اد مقاومتی علی��ه ثمرات 
اقتصادی مقاومت  نادرست  فعالیت های 
می کند، اظهار داشت: سیاست های غلط 
گذشته و وابستگی ارزی کشور به صدور 
نفت یک جریان بلند مدت چندین دهه 
اس��ت که باید در تدوین الگوی اقتصاد 
مقاومت��ی همه این م��وارد مورد اصالح 

قرار گیرد.
       عض��و هیئت دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی با اش��اره به اینک��ه اقتصاد 
مقاومت��ی یک اقتصاد بس��ته نیس��ت، 
اظهار داش��ت: مقاومت اقتص��اد به این 
معنا نیس��ت ک��ه ما فقط در گوش��ه ای 
بنشینیم و از خود دفاع کنیم، بلکه یک 
اقتصادی فعال و پویا از نگاه مقام معظم 

رهبری مطرح است .
       درخشان با بیان اینکه باید بین 
نظام حکومتی، نظ��ام اقتصادی و حوزه 
فرهنگی تفکیک قائل شویم، گفت: البته 
نمی توان راجع به نظام اقتصادی صحبت 
کرد ولی از نظام سیاسی و فرهنگی غافل 
ش��د و همچنین نمی ت��وان این موضوع 

را از یاد برد که ه��دف اقتصاد مقاومتی 
پویایی و تقویت نظام سیاسی خواهد بود 
و اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر فرهنگ 

دینی نباشد، هدف نخواهد بود.
این استاد دانشگاه گفت: اگر بخش 
اقتصادی به دنبال حداکثر کردن س��ود 
ب��رود در اقتص��اد مقاومت��ی جایگاهی 
ن��دارد و اینک��ه دولت نی��ز بگوید جای 
خود را به بخ��ش خصوصی خواهد داد 
و خصوصی ها هم فقط به دنبال س��ود و 
امنیت سرمایه خود باشند، به مانند نظام 

اقتصاد شرکتی آمریکا عمل کرده اند.
       درخش��ان ب��ا بی��ان اینکه در 
دو دهه گذش��ته و به ویژه بعد از جنگ 
تحمیل��ی اقتصاددانان کش��ور به دنبال 
اجرای دقیق الگوی اقتصادی آمریکایی 
بودند، اظهار داشت: متأسفانه هم اکنون 
نیز بسیاری از اقتصادانان فکر می کنند 
ای��ن فرمول اقتص��ادی منطبق بر نظام 

سیاسی و فرهنگی کشور است.
وی با بیان اینکه م��ا منکر فعالیت 
بخ��ش خصوصی ومخالف س��ودجویی 
نیستیم به اقتصاد اسالمی و تفاوت های 
آن ب��ا نظام س��رمایه داری اش��اره کرد 
واف��زود: اقتص��اد اس��المی با انباش��ت 
سرمایه وداللی هماهنگی ندارد، اما این 
فک��ر دردرصد باالیی از سیاس��تگذاران 
اقتصادی کش��ور وجود دارد و بی دلیل 
نیس��ت ک��ه مق��ام معظم رهب��ری در 
سال های گذش��ته به موضوع مربوط به 
مس��ائل اقتصادی توجه ویژه ای نش��ان 

دادن��د چون دش��من از ای��ن طریق به 
 دنب��ال ضرب��ه زدن به کش��ور اس��ت.

 عض��و هیئت علم��ی دانش��گاه عالمه 
طباطبایی ب��ا اعالم اینکه ما اقتصادانان 
سهم بزرگی در ایجاد این نظام اقتصادی 
ضعیف در کشور داریم، گفت: هم اکنون 
حداکثر س��ازی س��ود به ه��ر قیمت از 
طریق احزاب اروپایی و آمریکایی دنبال 
می ش��ود و آنها هستند که سیاست های 
کالن کشورش��ان را به رؤسای جمهور 

خود دیکته می کنند.
درخش��ان با طرح این س��ئوال که 
چگونه در س��ال تولید ملی ما به دنبال 
حل مس��ئله تورم و کاهش سفته بازی 
هستیم، گفت: متأسفانه این روزها همه 
به دنبال قیمت س��که و دالرهس��تند و 
باید این سئوال را پرسید که چه کسانی 
این دیدگاه و تفکر را دراقتصاد کش��ور 
ایج��اد کرده ان��د که می ت��وان از طریق 

سوپرمارکت ها هم سکه عرضه کرد.
 وی با بیان اینکه اقتصاد اس��المی 
با سفته بازی و داللی دالر تفاوت دارد، 
نقطه ش��روع اقتصاد مقاومتی را اصالح 
ای��ن دیدگاه ها برش��مرد و تصریح کرد: 
هم اکنون مس��ئوالن اقتصادی کش��ور 
مقصران ش��ماره یک عقب ماندگی های 
اقتصادی هس��تند و بخ��ش خصوصی 
 در این خصوص چندان مقصر نیس��ت.

 درخش��ان ب��ا تأکی��د براینکه س��فته 
بازی وس��وداگری اقتصاد را به س��مت 
اس��المی ش��دن پیش نمی ب��رد، تأکید 

درخشان اعالم کرد: 

اقتصاد اسالمی
 داللی دالر نیست

خرداد ماه
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ک��رد: دراصالح الگوی مصرف اولین کار 
پاکس��ازی فرهنگ��ی و اص��الح فرهنگ 
مصرف اس��ت و نمی توان اقتص��اد را با 
تغییر نرخ بهره و دع��وت از چپاولگران 
خارجی به رشد رساند و این موضوعات 

در اقتصاد مقاومتی مطرح نیست.
عضوهیئ��ت علمی دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی ب��ا بی��ان اینک��ه اص��الح 
فرهن��گ اقتص��ادی دردس��ت مدیران 
اقتصادی کشوراس��ت، بمباران تبلیغات 
محصوالت خارجی را در تضاد با اقتصاد 
مقاومتی برش��مرد و گف��ت: آیا مدیران 
اقتص��ادی تهاجم اقتص��ادی و فرهنگی 
را نمی بینن��د، پ��ول درآوردن به معنای 
از بین بردن زیربناهای تولید و س��رمایه 
در کشور نیس��ت و مقام معظم رهبری 
ب��ر این موضوع که لزومی بر توجه بیش 
از حد مارک ه��ای خارجی وجود ندارد، 

تأکید دارند.
درخش��ان با طرح س��ئوال دیگری 

مبن��ی بر اینکه جز مس��ئوالن کش��ور 
چه کس��ی اجازه تبلیغات و گس��ترش 
کاالهای خارجی را می دهد، تأکید کرد: 
چ��را ما اتومبیل ایران��ی تولید می کنیم 
و نام آن را انگلیس��ی می نویسیم و باید 
پرسید چگونه این طرز فکر اقتصادی به 

تولید ملی ما راه یافته است.؟!
وی با بیان اینک��ه هم اکنون تبلیغ 
وابس��تگی به تولید خارجی در کش��ور 
انجام می شود، گفت: متأسفانه در کشور 
ما امروز نام خیابان ها را عالوه بر فارسی 
به انگلیس��ی نیز می نویس��ند و این نوع 
نگ��رش در اداره اقتصاد ب��ا دیدگاه های 
مقام معظم رهبری در تضاد است. تبلیغ 
کااله��ای خارجی باعث بیکاری مردم و 
رکود س��رمایه گذاری در داخل می شود 
که می ت��وان راهکار جلوگی��ری از آن 
را وضع مالیات های س��نگین و یا حتی 
برخورد خشن با وارد کنندگان کاالهای 

خارجی دانست.

عضو هیئت علمی دانش��گاه عالمه 
طباطبایی نفت و گاز را تکیه گاه اقتصاد 
مقاومتی برش��مرد و گف��ت: بزرگترین 
نگران��ی دنیای غرب این اس��ت که پس 
از 20 تا 25 س��ال آینده که منابع نفت 
و گاز خاورمیانه به اتمام می رسد چگونه 

باید این خالء را پر کند؟ 
وی با اعالم اینکه متولیان بازرگانی 
کشور مجوزهای فراوانی را برای واردات 
بی رویه به کشور صادر می کنند، گفت: 
ما امروز نفت می فروش��یم و به جای آن 

پرتغال وارد کشور می کنیم.
ای��ن اس��تاد دانش��گاه ب��ه ای��ن 
موضوع نیز اشاره کرد که امروز قطر 
ب��ا چه مج��وزی از میدان مش��ترک 
گازی پارس جنوبی برداش��ت اضافه 
ت��ر از ایران انجام می دهد اما س��هم 
این  آیا  نمی پ��ردازد،  را  م��ا  کش��ور 
چی��زی ج��ز دزدی در روز روش��ن 

می تواند باش��د؟
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مدیرعامل بانک صادرات با اعالم امضای قرارداد عاملیت 
یک میلیارد دالری این بانک و صندوق توسعه ملی، از اجرای 

طرح های جدید تولیدی و اشتغالزایی در کشور خبر داد.
محمدرضا پیشرو در مراس��م امضای یک میلیارد 
دالری ق��رارداد عاملی��ت بان��ک ص��ادرات و صندوق 
توسعه ملی گفت: هم اکنون بانک صادرات از پشتوانه 
کارشناس��ی و تجربه مناسبی برای اختصاص منابع به 

طرح ها برخوردار است.
مدیرعامل بانک صادرات، اظهار داش��ت: این بانک 
پی��ش از این عالقمند بود برای تأمین طرح های بزرگ 

کشور از منابع صندوق توسعه ملی استفاده  کند.
پیش��رو ب��ا تأکید ب��ر اینکه در گذش��ته نیز بانک 
ص��ادرات از منابع صندوق ذخی��ره ارزی برای اجرا و 
راه ان��دازی طرح ه��ای زیربنایی کشور اس��تفاده کرده 
اس��ت، تصریح کرد: در سال حمایت از تولید ملی، کار 
و سرمایه ایرانی نیز این فرصت فراهم شد تا بتوانیم از 

ظرفیت و منابع صندوق توسعه ملی برخوردار شویم.
وی خاطر نشان کرد: با اقداماتی که از سوی صندوق 
توسعه ملی صورت گرفته و تغییراتی که در دستورالعمل 

ها رخ داده، امکان تأمین مالی مواد اولیه و س��رمایه در 
گردش واحدهای تولیدی نیز فراهم خواهد شد.

مدیرعامل بانک صادرات با اش��اره به اینکه منابع 
صندوق توسعه ملی در گذشته بیشتر به منظور تأمین 
س��رمایه ثابت طرح ها اختصاص می یافت و تمرکز در 
ای��ن حوزه صورت می گرفت، گفت: ب��ا توجه به اینکه 
حمایت ه��ای خوبی نیز از حوزه ه��ای صنعتی و کمتر 
توسعه یافته از لحاظ آورده متقاضی تسهیالت صورت 
می گیرد، امید است از طریق اجرای این قرارداد شرایط 

و ظرفیت های جدیدی نیز ایجاد شود.
به گفته پیش��رو، از طریق اجرای قرارداد عاملیت 
ی��ک میلیارد دالری بانک صادرات و صندوق توس��عه 
مل��ی می توان ش��اهد به بار نشس��تن طرح ها، تولید و 

اشتغال در کشور باشیم.
       وی همچنین به بهبود ش��اخصه های تولیدی 
در کشور از طریق اختصاص منابع صندوق توسعه ملی 
به پروژه های مختلف اش��اره ک��رد و گفت: این قرارداد 
عاملیت، شرایط جدیدی را برای ایجاد توسعه و اجرای 

طرح ها فراهم می آورد.

امضای قرارداد 1میلیارد 
دالری در بانک 

صادرات
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اختصاص منابع صندوق توسعه 
ملی به طرح ه�ای بانک ملت

مدیرعام��ل بانک ملت با اش��اره به 
انعقاد قرارداد عاملیت 7 میلیارد دالری 
ای��ن بانک ب��ا صندوق توس��عه ملی، از 
اختص��اص مناب��ع جدید ب��رای اجرای 

طرح های بانک ملت خبر داد.
 علی دیواندری در مراس��م امضای 
ق��رارداد عاملیت 7 میلیارد دالری بانک 
ملت با صندوق توس��عه مل��ی گفت: از 
طری��ق این قرارداد امکان��ی برای ایجاد 
ظرفیت ه��ای جدی��د و همچنین تولید 

ثروت ملی فراهم می آید.
مدیرعامل بانک ملت، اظهار داش��ت: 
صندوق توس��عه ملی در راستای توسعه 
کش��ور امکان��ی را فراهم آورده اس��ت تا 

بانک ها بتوانند برای اختصاص منابع مورد 
نیاز طرح ها، از منابع آن برخوردار شوند.

دیواندری ظرفیت فعلی جذبی بانک 
ملت را مناس��ب برشمرد و تصریح کرد: 
از طریق این بانک در سال های گذشته، 
فعالیت های مناسبی در حوزه طرح های 

توسعه ای انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: بانک ملت در 
حوزه های مربوط به نفت و گاز و انرژی 
و همچنین صنایع باالدستی آن سرمایه 
گذاری ه��ا و فعالیت های خوبی داش��ته 

است.
مدیرعامل بانک مل��ت همچنین از 
فعالیت این بانک در صنایع فوالد سخن 

گف��ت و افزود: از طریق انعقاد قرارداد 7 
میلیارد دالری بانک و صندوق توس��عه 
ملی، امکان جذب منابع برای طرح های 

بانک ملت فراهم می شود.
ب��ه  ب��ا اش��اره         دیوان��دری 
تأثیرگذاری منابع صندوق توس��عه ملی 
برای پیش��برد طرح ها، گفت: با توجه به 
اینکه در حال حاضر برخی مس��ائل در 
زمینه فاینانس های خارجی وجود دارد 
و محدویت های��ی در این زمینه ها برای 
واحده��ای صنعت��ی و س��رمایه گذاران 
کشور وجود دارد، منابع صندوق توسعه 
مل��ی می توان��د نیازهای ای��ن بخش را 

پوشش دهد.

 معاون س��ازمان امور مالیاتی کش��ور 
اعالم کرد: تم��ام فعاالن اقتصادی به مرور 
مش��مول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
خواهند ش��د که این موضوع فروش سکه 

در بازار را نیز دربر خواهد گرفت.
 حس��ین وکیلی در گفتگ��و با مهر در 
م��ورد دریافت مالیات از فروش س��که در 
ب��ازار گفت: در حال حاض��ر بانک مرکزی 
به عنوان فروش��نده س��که به بازار مالیات 
مربوطه را به سازمان امور مالیاتی پرداخت 

می کند.
 معاون س��ازمان امور مالیاتی کشور با 
اعالم اینکه س��ازمان به مرور تمام مؤدیان 
مالیات��ی را زیر چتر خ��ود درخواهد آورد، 
افزود: هنوز تمام فعاالن اقتصادی مشمول 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نشده اند.
 وی ب��ا بی��ان اینکه س��ازمان به مرور 

تمام فعاالن اقتص��ادی را به زیر چتر خود 
در خواه��د آورد، تصری��ح ک��رد: فرهنگ 
سازی، آموزش و توسعه سیستم های مورد 
نی��از برای ورود تمام فع��االن اقتصادی به 
زیر چتر مالیاتی هر روز توس��عه بیش��تری 

پیدا می کند.
 وکیلی گفت: زمان��ی که تمام فعاالن 
اقتص��ادی تحت پوش��ش پرداخت مالیات 
قرار گرفتند از فروش��ندگان سکه در بازار 

هم مالیات خواهیم گرفت.
 به گفته این مقام مسئول سازمان امور 
مالیاتی کش��ور، در حال حاضر مالیات اخذ 
شده از بخش فروش سکه در بانک صورت 
می گی��رد که فعال بانک مرکزی مش��مول 
پرداخت مالیات س��که اس��ت و در مراحل 
بعدی مالیات فروش س��که در بازار به اجرا 

گذاشته می شود.

معاون سازمان امور 

مالیاتی کشور: 

تمام فعاالن 
اقتصادی باید 
مالیات بدهند
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ش��ورای پول و اعتبار نهم اس��فند ماه س��ال 90 به دلیل 
تخلفات گسترده بانک تات، ادغام این بانک با دو مؤسسه مالی 

و اعتباری صالحین و آتی را تصویب کرده بود.
       اواسط سال 90 بود که شورای پول و اعتبار موضوع 
تخلف��ات بانکی بانک تات را مورد بررس��ی ق��رار داد و اوایل 
اسفندماه نیز این موضوع در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد 

اقتصادی قرار گرفت.
در نهایت ش��ورای پول و اعتبار نهم اسفندماه سال 90 ) 
بند دوم یکهزار و یکصد و س��ی و هفتمین جلس��ه این شورا( 
ب��ه دلیل تخلفات گس��ترده بانک تات، ادغ��ام این بانک با دو 
مؤسس��ه مالی و اعتباری صالحین و آت��ی را تصویب کرد. در 
همین حال، فرآیند ادغ��ام مذکور تحت نظارت بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران در حال انجام است و به زودی نهایی 

می شود.
در این میان، عزت اهلل یوس��فیان مال عضو س��تاد مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی همان زمان در گفتگو با مهر از لغو مجوز 
فعالیت یک بانک خصوصی به دلیل دورزدن قانون و همچنین 

اختالل در فعالیت های بانکی خبر داده  بود.
بررسی اس��ناد موجود درباره تخلفات بانک تات حاکی از 
آن است که اسفندماه س��ال 89 بخش بازرسی بانک مرکزی 
گزارشی از فعالیت این بانک تهیه و در اختیار محمود بهمنی 

رئیس کل بانک مرکزی قرار داد.

بهمن��ی پس از اطالع از محتوی��ات این نامه، در نامه اش 
نامه خطاب به قائم مقام وقت بانک مرکزی می نویسد: "گزارش 
بس��یار اسفبار اس��ت. مگر می ش��ود منابع بانک که متعلق به 
مردم اس��ت، به طرق مختلف مورد سو ءاستفاده قرار داد؟ مگر 
می شود به شرکت های وابس��ته و سهامداران دیگر تسهیالت 
پرداخت کرد. مگر می ش��ود ذی نف��ع واحد را مورد توجه قرار 
نداد و بیش از س��رمایه ) آورده سهامداران( به اشکال مختلف 
از بانک خارج نمود یا س��پرده گذاری نزد مؤسس��ه دیگر کرد 

که آنها به شرکت وابسته تسهیالت بدهند؟"
رئی��س کل بانک بانک مرکزی ب��ه قائم مقام وقت خود ) 
سید حمید پورمحمدی( تصریح می کند:" وقتی این تخلفات 
را مش��اهده می کنید، چرا اقدامی ص��ورت نمی گیرد. در این 
گونه موارد مماش��ات باعث تس��ری تخلفات می شود. پس از 
احراز تخلفات، متخلفین باید به کمیس��یون انتظامی بانک ها  

معرفی شوند."
از مهمتری��ن محورهای اساس��ی گزارش بازرس��ی بانک 
مرکزی درباره بانک تات، حضور در بازار بین بانکی بدون اخذ 
مجوز از بانک مرکزی، در معرض ریسک قرار دادن منابع بانک 
از طریق تامین مالی ش��رکت های وابس��ته، اعطای تسهیالت 
به بانک در ش��رف تأس��یس، خرید سهام بانک و نگهداری آن 
تحت عنوان سهام امانی، وثیقه قرار دادن سهام بانک در قبال 

تسهیالت اعطایی اشاره شده است.

زعفران ایران به 46 کشور صادر می شود

جزئیات تخلفات بانک تات

 رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوي بر ضرورت توجه به برندسازي براي افزایش صادرات زعفران 
تأکید کرد. 

به گزارش ایسنا، علي صفرزاده با بیان اینکه ارزش افزوده این محصول باید با سرمایه گذاري بیشتر افزایش یابد، گفت: 
توجه به نیاز و سلیقه مشتریان، تبلیغات مناسب،کنترل کیفیت و رعایت استانداردها، در امر صادرات بسیار مهم و حیاتي 

است. 
وی با تأکید بر اهمیت آموزش به منظور حفظ و ارتقاي کیفیت و سطح استاندارد این محصول افزود: به 
منظور توس��عه و حفظ بازارهاي صادراتي زعفران تاکنون میزهاي تخصصي زعفران و همایش ملي 

زعفران با مشارکت صادرکنندگان استان و سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شده است. 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوي افزود: در س��ال 1390 در 
حالي افزایش 48 درصدي صادرات زعفران را ش��اهد بودیم که بیش از 94 درصد آن 
به تولیدکنندگان صنعتي بس��ته بندي زعفران اختصاص یافت. صفرزاده افزود: طي 
س��ال گذشته مجموع صادرات زعفران از گمرکات استان 133 تن به ارزش 409 

میلیون دالر بوده که به 46 کشور در اقصي نقاط جهان صادر شده است. 
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رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار از تأمین مالی پیمانکاران از 
طریق انتشار اوراق خزانه اس��المی خبرداد و گفت: راه اندازی بازار ارز 

صادراتی با هماهنگی بانک مرکزی انجام خواهد شد.
عل��ی صالح آب��ادی در گفتگو با مهر با اش��اره به تصویب انتش��ار 
اس��ناد خزانه اس��المی در کمیس��یون تلفیق مجلس گفت: با استفاده 
و بکارگیری اس��ناد خزانه اسالمی می توان طلب پیمانکاران طلبکار از 

دولت را پرداخت کرد.
 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر اس��اس قانون 
دول��ت اجازه دارد که اوراق خزانه اس��المی را به پیمانکاران اختصاص 
دهد و بخش��ی از تأمین مالی پیمانکاران با فروش آنها در بازار سرمایه 

انجام شود.
وی ب��ا اعالم اینکه س��ازمان بورس آمادگی دارد ک��ه این اوراق را 
منتش��ر کند، تصریح کرد: پیمانکاران از ای��ن اوراق می توانند به جای 
پول نقد اس��تفاده کنند. صال��ح آبادی گف��ت: اوراق مذکور کاربردی 

همچون اوراق مشارکت دارند که دارای درآمدی ثابت هستند.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از س��خنان 
خود در مورد بازار ارز صادراتی که دستور العمل و زیرساخت های آن در 
بازار سرمایه کشورمان نهایی شده است، افزود:  انجام چنین برنامه ای 

مستلزم هماهنگی با بانک مرکزی است.
وی با بی��ان اینکه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان با ارز مرجع تأمین 
می ش��ود که تنها در صورت ارائه ثبت سفارش امکانپذیر است، عنوان 

کرد: در این بازار نیازهای واقعی ارزی تأمین می شود.   

افزایش سرس��ام آور هزین��ه فعالیتهای 
معدنی به این معناست که قیمت جهانی طال 
باید تا 5 سال آینده به هر اونس 3000 دالر 

برسد. 
 به گزارش ایس��نا، آرام شیش��مانیان – 
مدی��ر اجرای��ی ش��ورای 
بیان  ب��ا  ط��ال،  جهان��ی 
افزود: صنعت  باال  مطلب 
معدن��کاری اگ��ر بخواهد 
س��ودآور باقی بماند، باید 
به��ای جهانی طال تا پنج 
س��ال آینده به هر اونس 
3000 دالر برسد. در غیر 
این صورت احتمال ورشکستگی شرکت های 

معدنی وجود دارد. 
وی اف��زود: مع��دن کاران در حال حاضر 
برای نجات از ورشکستگی به قیمت هر اونس 
1300 دالر نیاز دارند، اما تا پنج س��ال آینده 

این قیمت باید به 3000 دالر برسد. 
مدیر اجرایی شورای جهانی طال در عین 
حال خ��وش بینی خود را از باال بودن میزان 

تقاضای جهانی طال ابراز کرد. 
قیمت جهاني طال  اواخر اردیبهشت ماه 
در پ��ی نگرانی از بح��ران بدهی منطقه یورو 
ب��ه 1556.5 دالر به ازای ه��ر اونس کاهش 

یافت. 
به گزارش رویترز، به گفته مدیر اجرایی 
شورای جهانی طال بازارهای نوظهور در حال 

افزایش ذخایر طالی خود هستند. 
اظهارات مدیر اجرایی شورای جهانی 
طال درب��اره لزوم رس��یدن قیمت طال به 
3000 دالر به ازای ه��ر اونس حاکی از 
آن اس��ت که با وجود کاهش قیمت طال 
در چند وقت اخیر، به زودی باید ش��اهد 
اوج گیری دوب��اره قیمت این فلز گرانبها 

در بازارهای جهانی باش��یم. 

طال 3000 
دالری 

می شود؟! 

با هماهنگی بانک مرکزی 
صورت می گیرد

راه اندازی بازار ارز 
صادراتی 
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 صدور ضمانت نامه بانکی
برای تعاونی ها

 مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش 
تع��اون اعالم کرد: برای حمایت از تقویت و توس��عه 
بخش تعاون و در صورت تأیید درخواست تعاونی ها، 
ضمانت نامه های بانکی برای دریافت تسهیالت صادر 

می شود.
 علیرض��ا موتمن��ی در گفتگو با مه��ر در ارتباط 
ب��ا برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه در زمینه بهبود 
عملک��رد و تقویت ص��دور ضمانت نامه ه��ای بانکی 
ب��رای تعاونی ها و اتحادیه ه��ای تعاونی برای دریافت 
تس��هیالت از ش��بکه بانکی کش��ور، گفت: صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری بخش تع��اون، طبق برنامه 

تدوین شده خود در حال حرکت است.
مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری 
بخش تعاون، اظهار داش��ت: در این زمینه بررس��ی 
صندوق های ضمانت مش��ابه در دیگر بخش ها و نگاه 
به عملکرد آنها نیز نشان می دهد که عملکرد صورت 
گرفت��ه در زمین��ه ص��دور ضمانت نامه ه��ای بانکی 
تعاونی ها و اتحادیه ه��ای تعاونی به مراتب بهتر بوده 

است.
موتمنی با تأکید بر اینکه برای بهبود تاثیرگذاری 
عملک��رد ضمانتی صن��دوق در م��ورد تعاونی ها باید 
اقدامات بیشتری صورت پذیرد، تصریح کرد: در حال 
حاضر کل پرونده های��ی که برای صدور ضمانت نامه 
بانکی به دس��ت ما رسیده اس��ت 305 پرونده بوده 

است.
وی با اشاره به این موضوع که این میزان پرونده 
ممکن است نشان دهنده ضعف بانک ها در پرداخت 
تس��هیالت باشد، گفت: همچنین ممکن است میزان 
کارمزد دریافتی صندوق برای تعاونی ها و اتحادیه های 

متقاضی صدور ضمانت نامه بانک باال باشد.

مجلس مصوب کرد: 

جریمه تأخیر بازپرداخت وام تولید 
کنندگان تا 5 سال بخشیده می شود

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تصویب بندی از 
الیحه بودجه تقس��یط وام معوق تسهیالت ریالی و ارزی 
تولیدکنندگان تا 5 سال و بخشوده شدن جریمه خسارت 

تأخیر موافقت کردند.
به گزارش مهر،  در ادامه بررسی بخش درآمدی الیحه 
بودجه نمایندگان مجلس شورای اسالمی جزء یک بند 7 

الیحه بودجه را به تصویب رساند.
براس��اس این جزء کلی��ه بانک ها موظفن��د تا پایان 
شهریور ماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیالت 
را ک��ه ت��ا پایان س��ال 89 از س��وی بانک ه��ای عامل به 
متقاضی��ان پرداخت نش��ده به حس��اب ردی��ف درآمدی 

310602 واریز کنند.

 وکالی ملت همچنین با تصویب جزء 2 بند 7 الیحه 
بودجه مقرر کردند به منظور حمایت از تولید و اش��تغال، 
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از 
بانک مرکزی موظف اس��ت با درخواست متقاضی و پس 
از تأیید هیئت مدیره بانک، اصل و س��ود اعم از سود قبل 
و بعد از سررس��ید تسهیالت ریالی یا ارزی سررسید شده 
و معوق��ه پرداختی به اش��خاص حقیقی ی��ا حقوقی بابت 
فعالی��ت در ام��ور تولیدی صنعتی، معدنی، کش��اورزی و 
خدماتی را که در بازپرداخت اقس��اط تسهیالت دریافتی 
به دالیل موجه دچار مش��کل ش��ده اند، برای یک بار و تا 
5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و 
معوق خارج کنن��د. همچنین با تأیید هیئت مدیره بانک 
مذکور جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن 
زمان و انجام تس��ویه حس��اب کامل م��ورد تأیید بانک یا 

مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود.
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اس��ترالیا بزرگتری��ن پرورش دهنده گوس��فند، چی��ن اولین 
تولیدکننده برنج و چاي و همچنین آمریکا اولین تولیدکننده 

شیرخام در جهان است. 
به گزارش ایسنا، چین، برزیل، آمریکا، کانادا، استرالیا و روسیه 
بزرگترین تولیدکنندگان گوش��ت گوسفند، قهوه، چاي، برنج، 
س��یب زمیني، گندم، جو، بادمجان، پنبه، ابریشم، پشم، لوبیا 

سبز،گوجه فرنگي و هویج در جهان محسوب مي شوند. 
- در ای��ن میان چیني ها با تولید س��االنه یک میلیون و 200 
هزار تن چاي اولین تولید کننده  این محصول تلقي مي ش��وند 
و پس از آن هندوستان در رتبه ي دوم تولید چاي جهان قرار 

دارد. 
- قه��وه برزیلي نیز اولین رتبه تولید را به خود اختصاص داده 
و پ��س از آن ویتنام بزرگ ترین تولید کنن��ده قهوه در جهان 

است. 
- آمریکا بیشترین تولید ش��یرخام را دارد و پس از آن کشور 
هند دومین تولید کننده ي شیرخام در دنیا محسوب مي شود. 
ایران نیز ساالنه بیش از 9 میلیون تن شیر خام تولید مي کند 
ک��ه جوابگوي نیاز و مصرف کش��ورمان ب��وده و در تولید این 

محصول خودکفا شده است. 
-پنبه چیني بیش��ترین تولید را دارد و پس از آن هندوستان 

دومین تولید کننده  پنبه در جهان به شمار مي رود. 
در ایران نیز س��االنه 65 هزار تن پنبه استحصال مي شود که 
پاسخگوي نیمي از نیاز صنایع نساجي کشورمان است و حدود 
60 هزار تن پنبه از کش��ورهاي هند، چین و پاکس��تان وارد 

مي کنیم. 
- ابریش��م چیني بیش��ترین میزان تولید را دارد و هندوستان 
نیز دومین تولید کننده  ابریشم در بین کشور هاي جهان تلقي 

مي شود. 
- اس��ترالیا با تولید س��االنه  475 هزار تن پش��م بزرگ ترین 
تولید کنن��ده این محصول و همچنین بزرگ ترین تولید کننده 

گوشت گوسفند محسوب مي شود. 
- سیب زمیني چیني نیز بیشترین تولید را از آن خود کرده و 

اوگاندا دومین تولید کننده  سیب زمیني در جهان است . 
- برزیل با تولید ساالنه  بیش از سه میلیون و 330 هزار تن لوبیا 

س��بز و همچنین با تولید ساالنه بیش 514 میلیون تن نیشکر 
بزرگ ترین تولید کننده  نیشکر و لوبیا سبز به حساب مي آید. 

- در تولید محصول برنج نیز چین اولین کشور و هند در رتبه  

دوم تولید این محصول قرار دارد. 
- در تولید محصول گندم چین مقام اول و هند مقام دوم را در 

بین کشور هاي جهان به خود اختصاص داده اند. 
- آمری��کا در تولی��د ذرت مقام اول و چین نی��ز مقام دوم را 

دارد. 
- روسیه اولین تولید کننده  جو و کانادا دومین تولید کننده  این 

محصول در جهان به شمار مي رود. 
- بیشترین محصول لوبیا سبز نیز از کشور چین و پس از آن 

در اندونزي برداشت مي شود. 
- چی��ن همچنان در تولید بادمجان مقام اول را دارد و پس از 

آن هند بزرگ ترین تولید کننده  این صیفي است. 
- در تولی��د گوجه فرنگي نیز چی��ن بزرگ ترین تولید کننده و 

پس از آن آمریکا قرار دارد. 
- بیش��ترین محصول هویج نیز از کشور چین و پس از آن از 

کشور روسیه برداشت مي شود. 
- برزی��ل بزر گ تری��ن تولید کنن��ده نیش��کر و هن��د دومین 

تولید کننده  این محصول هستند. 
در ایران نیز ساالنه یک میلون و 700 هزار تن نیشکر و چغندر 

برداشت و در اختیار کارخانه هاي قند و شکر قرار مي گیرد. 

استرالیا بزرگترین تولیدکننده گوشت گوسفند و چین اولین 
تولیدکننده برنج در جهان
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بانک مرکزی لیست 
صرافی های غیر مجاز را 

تحویل نیروی انتظامی داد

       مع��اون نظارتی بان��ک مرکزی از مکاتبه 
ای��ن بانک با نی��روی انتظامی ب��رای جلوگیری از 
فعالی��ت دالالن غیر مج��از ارز خب��ر داد و گفت: 
لیست صرافی های غیر مجاز برای مسئوالن نیروی 

انتظامی ارسال شده است.
ایرنا،  'ابراهی��م درویش��ی' در گفت و گو ب��ا 
اف��زود: در تعام��الت با نیروی انتظام��ی از فعالیت 
می ش��ود.  مج��از جلوگی��ری  غی��ر   صرافی ه��ای 
وی با بیان آنکه بانک مرکزی به 620 صرافی برای 
فعالیت در کشور مجوز ارائه کرده است، گفت: این 
صرافی ها موظف هس��تند تمام خری��د و فروش ها 
 را در سیس��تم س��نا )بان��ک مرکزی( ثب��ت کنند. 
وی ادام��ه داد: صرافی ه��ای مج��از تنه��ا ام��کان 
خری��د و ف��روش ارز را از طری��ق س��امانه س��نا 
دارن��د و مخاط��رات خری��د ارز خ��ارج از بان��ک 
 و صرافی ه��ای مج��از ارز ب��ا خ��ود اف��راد اس��ت. 
درویش��ی ب��ا بیان اینک��ه صرافانی ک��ه تاکنون از 
بانک مرکزی درخواس��ت مج��وز کرده اند موفق به 
دریاف��ت آن ش��ده اند، گفت: بای��د در نظر گرفت 
که ظرفی��ت ارائه مج��وز برای فعالی��ت صرافی ها 
محدود اس��ت و این مجوزها متناس��ب با وضعیت، 
 قط��ب اقتص��ادی و گردش��گری صادر می ش��ود. 
وی ادام��ه داد: 620 صراف��ی ک��ه تاکن��ون موفق 
ب��ه دریافت مج��وز ش��ده اند، سراس��ر کش��ور را 
پوش��ش می دهند، اما اگر در بررس��ی ها مشخص 
ش��ود ک��ه نی��از ب��ه ارائ��ه مج��وز جدید اس��ت، 
 بان��ک مرک��زی اقدام��ات الزم را خواه��د ک��رد. 
معاون نظارتی بانک مرک��زی با اعالم اینکه کانون 
تش��کیل ش��ده در بانک ها با نظر بانک مرکزی به 
صورت روزانه نرخی را برای ارز مازاد بر احتیاجات 
روزمره مردم تعیی��ن می کند، گفت: با صرافی های 

متخلف برخورد می کنیم.
وی در م��ورد نظارت بر صرافی ها و اینکه آنها 
دالر را با نرخ بازار آزاد به متقاضیان می فروش��ند، 
گفت: بانک مرکزی بر اس��اس تبص��ره 1 ماده 96 
متولی صدور مجوز صرافی هاست که تاکنون حدود 

620 مجوز برای صرافی ها صادر کرده است.

دبیرکل بانک مرکزي خبر داد: 

انتش�ار ایران چک از سرگرفت�ه مي ش�ود 

 دبی��رکل بانک مرکزي با اش��اره به توقف انتش��ار ایران چک از 
زم��ان دریافت نامه ریی��س مجلس مبني ب��ر غیرقانوني بودن این 
کار عن��وان کرد: بانک مرکزي براي ش��روع مجدد تولید و انتش��ار 

ایران چ��ک آمادگ��ي دارد و منتظر ابالغ این موضوع براي انتش��ار 
مجدد ایران چک هستیم. 

محم��ود احمدي در گفت وگو با ایس��نا، در م��ورد آمادگي بانک 
مرکزي براي انتشار مجدد ایران چک با توجه به تصویب اجازه انتشار 
ایران چک در مجلس گفت: مراحل قانوني این کار که انجام شود کار 
تولید و انتش��ار ایران چک تداوم پیدا خواه��د کرد. ما هم با توجه به 
ذخایر الزم در این مورد آمادگي تولید و انتشار ایران چک ها را داریم. 
وي ادام��ه داد: بی��ش از 50 درصد موج��ودي نقدینگي مردم 
ایران چک اس��ت و حذف آن دشواري هایي را در پي خواهد داشت. 
با وجود این، از روزي که نامه رییس مجلس در مورد انتشار نشدن 
ایران چک به دست ما رسیده بود، انتشار ایران چک را متوقف کرده 
و درصدد بودیم اگر مجلس با انتشار مجدد ایران چک موافقت نکرد 

جهت جمع آوري ایران چک ها اقدام کنیم. 
دبی��ر کل بانک مرکزي تصریح کرد: اکنون منتظر ابالغ انتش��ار 
ایران چک هستیم تا طبق روال کار تولید براي جایگزیني ایران چک هاي 

فرسوده و انتشار ایران چک هاي جدید را انجام دهیم. 
پیش از این مجلس ش��وراي اسالمي با تصویب بندي از الیحه 
بودج��ه 91، ب��ه بانک مرکزي مج��وز داد تا اقدام��ات الزم را براي 
تداوم چاپ و انتش��ار ایران چ��ک 50 هزار توماني در س��ال جاري 

انجام دهد. 
نمایندگان مجلس بن��د الحاقي 25 الیحه بودجه 91 در بخش 
هزینه اي را تصویب کردند که بر این اساس بانک مرکزي جمهوري 
اس��المي ایران مجاز اس��ت اقدامات الزم را در زمینه تداوم چاپ و 
انتش��ار ایران چک بان��ک مرکزي با طرح هاي موجود و با مس��دود 
نم��ودن معادل ریال��ي مبالغ ایران چک هاي منتش��ره تحت نظارت 
هیئت نظارت اندوخته اس��کناس طبق قانون پولي و بانکي کش��ور 

به عمل آورد. 
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افقی: 
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معظم امسال را سال آن نامیدند
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4- درخت زبان گنجش��ک- معجزه ی خاتم االنبیا)ص( - شاعر میگوید: در ... عشق جزء نکو را 

نکشند – وسیله ای برای دوربین
5- یک حرف و سه حرف- قلب تبنده ی تاریخ- اصلی از اصول دین- رودی در کشور آلمان 

6- چین وشکن- شهر بی قانون- عینک نامریی- عمل نیکویی برای شادی اموات
7- بخشی از حقوق که کارکنان قبل از موعد مقرر به علت نیاز میگیرند- از فقهای بزرگ شیعه 

که شاگرد خواجه نصیر طوسی بود- واژه خیلی در زبان انگلیسی
8- خدای ایرانیان باستان- بیامبر صابر

9- از بسران حضرت نوح-  عید ملی ویتنامی ها- تاالری در تهران- طاقت و توان
10- نوعی نارنگی- بیماری تنگی نفس

11- جمع شدید- یکی از دستاوردهای ایران اسالمی در بخش اقتصاد 
12- س��ازمانی که نقش تعیین کننده ای در تاس��یس و ادامه کار صندوق های قرض الحس��نه 

داشته ودارد- جواب مثبت      
13-خرمن بی آغاز- ش��هر رازی – غزلس��رای معروف و معاصر ایران –نفس خس��ته – بندری در 

جنوب – 
14- آفت وآس��یب – عامل اصلی باروری گیاهان – از قیود مقدار – س��لطان بدن – خوردنی 

داغ زمستانی
15- اثری از امیل زوال- موضوع یک قطعه موسیقی – از گرفتنی ها –واحد بول روسیه – نفس 

جانسوز-

16-سوره ای در قرآن کریم – باران اندک - زینت آدمی 
– فعالیت و تالش در این صندوقها قربه الی اهلل است 

17- انگیزش تمامی حق علیه باطل بر یکایک بت شکنان 
و کفر ستیزان جهان مبارک 

عمودی

1- حمایت از آنها در سال جاری یک وظیفه شرعی و ملی 
برای همه ملت ایران اسالمی است-

2- رکنی در خانه کعبه – بهلوانی که از آتش گذش��ت – 
کتاب ارزشمندی از شیخ مرتضی انصاری در علم فقه 

3- حش��ره ای خونخ��وار – کمک به آنها س��ر لوحه کار 
صندوقهای قرض الحسنه است 

4- تنها کاالی زش��تی که خریداران بسیار دارد- روز نامه 
ای که سید ضیا مدیر مسئول آن بود- کار سخت و دشوار 

– قاتل سفاک دو طفالن حضرت مسلم
5- کاشف باسیل سل- رستگاری وهدایت یافتن – ضمیر 

بی تکلف – از مزه ها – بخیل
6- نوعی تلفن – از سرداران دفاع مقدس – موضوعی که 

همواره رهبر معظم انقالب آن را گوشزد می کند 
7- ای��ن یکی را گروهها ودولت صادر میکنند- تکرار یک 

حرف - احصائیه 
8- کش��ور ه��زار چه��ره- زره- کمیاب ب��ودن – ضمیر 

انگلیسی 
9- دانشمند و شاعر بزرگی که رباعیات وی معروف است  
- قهرمان افس��انه ای   سوئسی ها – بعضی ها از آن کوه 

میسازند– بختن غذا 
10- کامل و بالغ- واحد اندازه گیری صدا

11- عالم��ت جمع در زبان عرب��ی – صدای دهل – زائو 
ترس��ان – اگر غیر مجاز باش��د خالف قانون راهنمایی و 

رانندگی است 
12- میدان��ی در ته��ران قدیم – آماده س��فر – بایتخت 

فراری 
13- تقویت امواج صوتی – ش��وخی – کش��وری آشوب 
زده در ش��به جزیره عربس��تان – امامی که بیشترین زائر 

را دارد 
14-  کتابی از افالطون فیلسوف بزرگ یونان – شهری در ایتالیا 

–ویتامین ضد سرطان – کلید دانستن
15- نظیر و همتا – همان خیک اس��ت – آخرین س��وره 

قرآن کریم – شهر عاشقان شهادت 
16- یک��ی از اصول تع��اون – امیر آن معروف اس��ت – 

چگونگی ادای صدا
17- شکس��تن آن آسان است – ابر قدرتی که فرو باشید 

– گاو کوهی – لعن و نفرین 
18- وزیر خارجه انگلیس – برادر حضرت موس��ی )ع( – 

کلید باغ محبت
19- یکی از معضالتی که به شدت در ادارات و سازمانهای 

دولتی رواج دارد- ستون های زمین هستند
  

خرداد ماه
1 3 9 1
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جناب آقای دکتر محمد نهاوندیان:
فق�داندوس�تداراهلبی�تعصم�توطه�ارت)ع(،ادیب
دانش�مندومدرسدانشگاهش�ادروانحاجحمیدرافقوند
راتس�لیتگفت�هبرایآنس�فرکردهعلودرج�اتوبرای

بازماندگانصبروشکیباییمسئلتمینماییم.

حاج آقا محمدرضا اعتمادیان:
باکمالتأسفوتأثردرگذشتهمشیرهمکرمهحاجیهخانم
فاطم�هاعتمادیانرابهش�ماوخانوادهمحترمتانتس�لیت
عرضمیکنیم.رحمتالهیبرایایش�انوصبروشکیبایی

برایجنابعالیآرزومندیم.

جناب آقای دکتر محمد خدادادیان:
بدینوسیلهدرگذشتهمسرگرامیتانمرحومهحاجیهخانم
طاهرالس�اداتمرتضویرابهشماوخانوادهمحترمتسلیت
ع�رضنموده،بقایعمربازماندگانوآمرزشآنمرحومهرا

ازدرگاهخداوندمتعالخواستاریم.

خانواده محترم زریباف:
درنهایتتأس�فدرگذشتحاجسیدعلیزریبافرابهشما
وسایربازماندگانمعززتسلیتعرضکردهبرایآنمرحوم
طل�بمغفرتوبرایش�ماوس�ایربازمان�دگانصبرجمیل

آرزومندیم.

خانواده محترم محمودی علی آبادی:
مصیب�تواردهدرگذش�تحاجعل�یاکبرمحم�ودیعلی
آب�ادیرابهکلی�هداغدی�دگانآنمرحومتس�لیتعرض
نمودهازخداوندمن�انصبرجمیلواجرجزیلبرایتمامی

بازماندگانوعلودرجاتبرایآنمرحومخواستاریم.

آقای ناصر نیکومنش
درگذش�تپدرهمسرگرامیتانمرحوممغفورحاجمحبوب
امامپورراتس�لیتعرضمیکنی�م.ازدرگاهخداوندبرایآن
مرحوممغفرتوبرایشماوسایربازماندگانصبرآروزمندیم.

حاج ابراهیم ترقی جاه
باکمالتأس�فوتأثردرگذشتاخویگرامیتانشادروان
حاجعلیترقیجاهراتسلیتعرضنمودهبرایآنمرحوم
طلبمغفرتوبرایشماوسایربازماندگانصبروشکیبایی

مسئلتمینماییم.

خانواده محترم مافی:
درگذشتمرحوممغفورحاجابراهیممافیرابهشماتسلیت
عرضنمودهبرایآنمرحومعلودرجاتوبرایش�ماصبرو

شکیباییآرزومندیم.

خانواده محترم سلیمانی استرآبادی:
ب�اکمالتأس�فوتأث�ررحلتخ�ادماهلبی�تعصمتو
طهارت)ع(ش�ادروانحاجاصغرس�لیمانیاس�ترآبادیرا
تس�لیتمیگوییموازایزدمنانبرایآنمرحوممغفرتو

برایبازماندگانصبروسالمتیآرزومندیم.

خانواده محترم بصیری:
درگذشتش�ادروانحاجحسینبصیریرابهشماتسلیت
میگوییموس�المتیوبقایبازماندگانراازخداوندمتعال

خواستاریم.

خاندان محترم فلسفی:
ارتحالعالمبزرگوارآیتاهللحاجشیخیحییفلسفی)ره(
رابهخاندانارجمندفلس�فیتسلیتعرضنمودهازدرگاه
پروردگارعلودرجاتایشانوس�المتیکلیهبازماندگانرا

خواستاریم.

حاج آقا قاسم ارشادی:
درگذشتهمسرگرامیتانخانماشرفکاشانیخواهرا
تس�لیتمیگوییموازایزدمنانبرایآنمرحوممغفرتو

برایبازماندگانصبروسالمتیآرزومندیم.

آقای صفت اهلل کریمی:
مصیبتدرگذش�تمادرگرامیتانس�یدهاملیالخانم
حس�ینیرابهش�ماتس�لیتعرضنمودهبقایعمرشماو

خانوادهمحترمتانراازخداوندمتعالخواستاریم.

آقای حمید عابدی:
فوتب�رادرگرامیت�انمالکعابدیکردکندیرابهش�ما
وخان�وادهمحترمتس�لیتمیگویی�مازای�زدمنانبرای
آنمرح�وممغف�رتوب�رایبازمان�دگانصبروس�المتی

خواس�تاریم.

آقای خسرو ایمانی:
مصیبتدرگذش�تفرزنددلبندتانس�یناایمانیرابهشما
وس�ایربازماندگانمعززتس�لیتعرضمیکنی�موصبرو
ش�کیباییبرایش�ماوس�ایربازمان�دگانازخداوندمنان

خواستاریم.

خانواده محترم نفری:
باکمالتأس�فوتأثردرگذشتمرحوممغفورمجتبینفری
راتس�لیتعرضنمودهازخداون�دمتعالصبرجمیلواجر
جزیلبرایتمامیبازماندگانوعلودرجاتبرایآنمرحوم

خواستاریم.


