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       آثار تفاهمنامه بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسالمی ایران
 تصویب قانون تنظیم بازار غیر متش��کل پولی در تاریخ 83/10/30 مش��کالت فراوانی برای صندوق های قرض الحس��نه 
ایجاد کرد. حتی صندوق ها را در آس��تانه تعطیلی قرار داد که بیم آن می رفت این نهادهای خیرتعطیل ش��وند و مستمندان 
از خدمات مؤثر این نهادها محروم گردند. این نگرانی در دس��ت اندرکاران و بنیانگذاران صندوق ها چش��مگیر بود. به طوری 
که آقای سید عال میرمحمد صادقی نایب رئیس سازمان اقتصاد اسالمی ایران درشهریور 88 در جمع مدیران صندوق های 
قرض الحس��نه در مراسم افطاری با برشمردن مش��کالت صندوق های قرض الحسنه همکارسازمان به مسئوالن بانک مرکزی 
هشدار داد که اگر نسبت به رفع این بالتکلیفی اقدام نشود، بحران صندوق ها را فرا می گیرد و موجب تعطیلی آنها می شود 
و پیش��نهاد کردند برای ش��کوفایی سنت حسنه قرض الحسنه و اجتناب از دولتی ش��دن آنها نظارت بانک مرکزی از طریق 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران و پیشکسوتان قرض الحسنه اعمال گردد که این روش ضمن تأمین نظر بانک مرکزی موجب 
ش��کوفایی س��نت قرض الحسنه در کش��ور به ویژه در مناطق محروم خواهد ش��د. با توجه به این نکته شورای پول واعتبار 
جلس��ه ای برای  طرح موضوع واستماع نظرات و پیشنهادات مدیران س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران و نمایندگان صندوق ها 
تعیین کرد و از نمایندگان سازمان و صندوق های قرض الحسنه برای شرکت در جلسه دعوت نمود. د ر جلسه شورای پول و 
اعتبار که دادستان کل و چند وزیر در آن عضویت دارند، موضوع مطرح گردید. آقای دکتر بهمنی ریاست کل بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران با بیاناتی مؤثر حمایت از صندوق های قرض الحس��نه و سامان دادن به آنها را با تفویض به سازمان 
ضروری اعالم کرد. همچنین آقای دکتر نهاوندیان ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و مدیران سازمان اقتصادی 
اس��المی ایران س��پردن مسئولیت سامان دادن صندوق ها را به سازمان اقتصاد اسالمی ایران و گزارش امور مربوطه به بانک 
مرکزی در رفع بحران و ایجاد ثبات در این نهادهای ش��رعی را کارگش��ا توصیف کردند که با این توضیحات، اعضای شورای 
پول و اعتبار انعقاد تفاهمنامه بین بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران و س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران را تصویب کرد 
که به موجب آن س��اماندهی صندوق های قرض الحس��نه ای که با سازمان همکاری دارند، به سازمان تفویض گردید. در این 

تفاهمنامه برخی مواد دس��تورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه که برای صندوق ها 
مشکل آفرین بود، حذف و تعدیل شد تا این نهادهای خدمتگزار بتوانند به راه شرعی و پر ثمر خود در کمک رسانی 

به نیازمندان تداوم بخشند. با این مصوبه شورای پول و اعتبار در صندوق های قرض الحسنه ثبات و نظم برقرار شد 
که این پدیده آش��کارا در س��طح کشور هویداس��ت. با این مقدمه به بعضی از شبهات مقدر بعد از تصویب قانون 

برنامه پنجساله پنجم توسعه می پردازم. 
1- طبق اصول کلی و مس��تنبط از روح قانون اعتبار قراردادها تابع تاریخ تنظیم آن می باش��ند، یعنی 

اگر اش��خاص تنظیم کننده قرارداد در زمان تنظیم آن دارای اختیار باش��ند، به فرض زوال اختیار بعد 
از انعقاد قرارداد این تغییر به گذش��ته س��رایت نخواهد کرد و با این وصف دیگرنیازی به تنفیذ مجدد 

نیست. مانند اینکه شخصی به وکالت قراردادی را با شخص ثالث منعقد کند. انتفاء وکالت در تاریخ 
مؤخر تأثیری در اقدامات وکیل نس��بت به گذش��ته ندارد و این اقدامات معتبر و الزم االجراست. 

لذا هرچند ش��ورای پول و اعتبار در گذش��ته و حال از قدرت قانونی برخوردار است، به فرض 
اینکه محدودیت اختیار ایجاد ش��ده باشد، عطف به ما سبق نمی شود و تفاهمنامه منعقده 

به اعتبار و قوت خود باقی است.
2- قانون برنامه پنجساله توسعه هیچگونه تغییر در اختیارات و صالحیت شورای 

پ��ول واعتبار نداده بلک��ه طبق ماده 96 قان��ون برنامه پنجس��اله )اداره امور بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای 

پول واعتبار اس��ت.(  به آن شورا قدرت قانونی بیشتری بخشیده است عنایت 
دقیق به حکم قانون اخیر التصویب می رس��اند، شورای پول و اعتبار دارای 

اختی��ارات فوق العاده و مصوبات آن هم الزم االجرا اس��ت. به این ترتیب 
تردید در اعتبار تفاهمنامه که با اختیار حاصله از مصوبه ش��ورای پول واعتبار 

منعقد شده مردود خواهد شد.
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سـازمان  افطـاری  مراسـم   
بـا شـرکت مدیـران و مسـئوالن 
صندوق های اسـتان تهـران و البرز 
با حضـور آیـت اهلل غیـوری، دکتر 
آقامحمدی عضو شـورای تشخیص 
مصلحت نظام و مسئول بررسی های 
اقتصادی دفتر رهبرمعظم انقالب و 
جمعـی از مدیران سـازمان اقتصاد 
اسـالمی ایران در بیست و سومین 
روز مـاه مبـارک رمضـان در محل 

ساختمان این سازمان برگزار شد.
مراس��م با تالوت آیاتی از قرآن کریم 
و پخش س��رود جمهوری اس��المی ایران 
آغاز گردی��د. در ابتدا آقای عبداهلل فرجی 
مدیرعامل س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران 
طی سخنانی ضمن خیرمقدم به مدعوین 
و قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان، به 
تفاهمنامه منعقده بین این سازمان و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد 

و تصریح نمود:"س��ازمان اقتصاد اسالمی 
ای��ران با بیش از ی��ک هزارصندوق تحت 
پوشش معرفی شده به بانک مرکزی مفاد 
تفاهمنامه ها را اجرا می کند و صندوق هایی 
که از اجرای آن امتناع  کنند ضمن اعالم 

به بانک با آنها قطع ارتباط می شود.
آقای فرجی اضافه کرد: س��عی داریم 
پرداخ��ت قرض الحس��نه را ب��ا همکاری 
صندوق های تحت پوش��ش ب��ه ویژه در 
مناطق محروم توسعه دهیم و این سنت 
حس��نه را از آفت وام  جدولی و برقراری 
هرگونه ش��رط حفظ نماییم. ضمن اینکه 
کلیه صندوق ها باید حداقل سالی یک بار 
مورد حسابرسی قرار گیرند که البته هدف 
از این کار صرفاً  جنبه ارش��اد و راهنمایی 
دارد تا ارتباط بیشتر و بهتری بین سازمان 
اقتص��اد اس��المی ای��ران وصندوق ه��ای 
قرض الحس��نه برقرار وموانع برطرف شود 
و آنچه مدنظر قانون اس��ت به اجرا درآید 
ت��ا انش��اءاهلل بتوانیم بیش��تر در خدمت 

محرومان و نیازمندان جامعه باشیم.

اقتصاد اسالمی  مدیرعامل س��ازمان 
ایران در ادامه از صندوق های قرض الحسنه 
ک��ه نهایت همکاری را با س��ازمان دارند، 
تشکر کرد و گفت: خوشبختانه تا به امروز 
هی��چ مش��کلی در راه فعالیت صندوق ها 
وج��ود ن��دارد و قریب به اتف��اق مدیران 
صندوق های همکار سازمان افرادی مؤمن، 
متعهد و دلبسته انقالب و رهبری هستند 
که هیچ وقت حاضر به انجام کاری خارج 

از اصول قرض الحسنه نیستند.
در ادامه مراس��م، آق��ای محمدرضا 
اعتمادیان عضو هیئت مدیره س��ازمان 
اقتص��اد اس��المی ایران طی س��خنانی 
تأکید کرد: "اگر یک تش��کیالت مردمی 
نظارت بر صندوق های قرض الحس��نه را 
به عهده داشته باشد، کارها آسانتر وکم 
هزینه تر از یک تشکیالت دولتی خواهد 
ب��ود. همچنی��ن تفاهمنام��ه ای که بین 

ضیافت افطار 
در سازمان اقتصاد اسالمی ایران

آقای فرجی  مدیرعامل سازمان 
اقتصاد اسالمی ایران: 

ســــعی داریــــم پـــــرداخت 
قرض الحســنه را بــا همکاری 
صندوق هــای تحــت پوشــش 
به ویــژه در مناطـــق محــروم 

توسعه دهیم.
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بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران انجام شد، بسیار کار خوبی بود.

وی ب��ه گزارش��ی که رئی��س بانک 
مرکزی ب��ه محض��ر رهبرمعظم انقالب 
صندوق ه��ای  وضعی��ت  خص��وص  در 
قرض الحس��نه ارائ��ه کرده بود، اش��اره 
کرد و افزود: وقت��ی رهبرمعظم انقالب 
از این موضوع مطلع ش��دند که تعدادی 
از صندوق های قرض الحسنه به سازمان 
اقتصاد اسالمی ایران محول شده، ایشان 
فرمودند بس��یار کار خوبی شده باالخره 
کار مردمی به دس��ت مردم باید باش��د 
و اگ��ر نواقصی ه��م وج��ود دارد، خود 
صندوق ها باید ب��ه یکدیگر تذکر دهند 

واینکار به مراتب بهتر است.
دکت��ر آقامحم��دی عض��و ش��ورای 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام و مس��ئول 
بررس��ی های اقتصادی دفتر رهبری دیگر 
سخنران این مراس��م بود. ایشان در ابتدا 
ضم��ن آرزوی قبول��ی عبادات ش��رکت 
کنندگان وعرض تس��لیت به مناس��بت 
ش��هادت م��والی متقیان امی��ر مؤمنان 
حضرت علی علیه السالم گفت: باعث کمال 
خوشبختی است که در روز بیست و سوم 
ماه مب��ارک رمضان در جم��ع مؤمنینی 
هس��تم که ب��ه اص��الح امور مس��لمین 
می پردازن��د و ب��ه کارهای م��ردم مؤمن 
رس��یدگی می کنند. مؤمنینی که یکی از 
س��نت های پس��ندیده را که مورد تأکید 
بزرگان اسالم و پیامبر عظیم الشأن اسالم 
اس��ت را احیاء می کنن��د واین از عالئمی 
است که انشاءاهلل امسال سال خوبی برای 

بنده رقم خورد واین شروع خوبی است.
دکترآقامحمدی در ادامه سخنان خود 
به بیان ش��مه ای از فضائل ش��هید مدنی 
پرداخت و به گذشت ایشان که با متانت، 
صبروحوصله در براب��ر انتقادات مخالفان 
خود ایستادگی می کردند، اشاراتی نمودند.

  دکت��ر آقامحمدی با بی��ان اینکه 
ثواب کار خیر وکمک به همنوع در روز 
قیامت محاس��به می شود، افزود: فردای 
قیامت همه ما باید پاسخگوی اعمالمان 
باش��یم. پس خوش��ا به حال کسانی که 
به م��ردم بدهکار نباش��ند و خوش��ا به 
ح��ال کس��انی که ب��رای م��ردم کاری 
کرده و طلبی داش��ته باشند. چراکه اگر 
خدمت داوطلبانه باشد، سعادت بزرگی 
در دنی��ا و آخ��رت نصیب ف��رد خواهد 
ش��د و امیدواریم هیچ یک از شما جزو 
بدهکاران نباش��ید وهمیش��ه همچنان 
طلبکارباق��ی بمانید، کارهای خیر را هم 
جز با خدا حساب نکنید. چون هیچ کس 
دیگری نیست که بتواند اجر کارهای ما 
را بدهد و در حقیقت طرف ما باش��د و 
این خس��ران بزرگی است که انسان کار 
خیرش را بخواهد با دیگری تسویه کند.

دکتر آقامحمدی در ادامه س��خنان 
خود با تأکید بر اینکه انس��ان تا می تواند 
بای��د کار خیر انجام دهد چ��ون فردای 
قیامت احتیاجات انسان خیلی بیشتر از 
آنچه فکرمی کند، می باشد، افزود: "برای 
بازدی��د از یک کارخانه به اصفهان س��فر 
کردم، ضمن سفرمتوجه شدم کارگران از 
صاح��ب کارخانه خیلی تعریف و تمجید 

کرده و او را به عنوان پدر خود می دانند. 
این همه تعریف به نظرم اغراق آمیز آمد، 
برای صحت و سقم موضوع مشتاق دیدار 
صاحب کارخانه ش��دم. صاحب کارخانه 
هزین��ه تحصی��ل، ازدواج و ش��غل تمام 
کارگران خود را متقبل شده بود و همین 
امر اشتیاق مرا برای دیدارش بیشتر کرد.

دکترآقامحمدی در ادامه با اش��اره 
ب��ه اینکه ای��ن موضوع مرب��وط به 10 
س��ال قبل است، گفت: به دیدار صاحب 
کارخانه که 82 سال سن داشت رفتم و 
مشتاق ش��نیدن دلیل اینکار وی شدم. 
و او ضم��ن تعریف ماجرای زندگی خود 
این ط��ور گفت: قبل از انق��الب راننده 
تریلی بودم پس از جریان افزایش بهائ 
نف��ت، درآمدهای آن زم��ان خیلی باال 
رفت و به قول معروف کار ما هم س��که 
شد. اقوام مرا تش��ویق کردند به زیارت 
خان��ه خدا ب��روم. در آن زمان اعتقادات 
دینی قوی نداش��تم لذا به س��ختی زیر 
بار این توصیه و س��فر معنوی حج رفتم 
و خداوند توفی��ق زیارت را نصیبم کرد. 
در طول سفر، روحانی کاروان از فضایل 
این س��فر و توفیقاتی که در زیر ناودان 
طال نصیب زائران می ش��ود بسیارسخن 
گف��ت اینکه هر کس آرزوی��ی دارد اگر 
در همین م��کان از خ��دا بخواهد تمام 
حاجات��ش را برآورده می کن��د. در دلم 
ب��ه گفته های روحان��ی خندیدم و هیچ 
اعتقادی به س��خنانش نداش��تم. اما باز 
به توصی��ه او زیر ناودان ط��ال رفتم اما 
نمی دانس��تم از خداوند چه بخواهم. در 

 دکتر آقامحمدی عضو شــورای تشــخیص 
مصلحت نظام:

انعقاد تفاهم نامه با بانک مرکزی کار خوبی 
است ضمن اینکه سازمان اقتصاد اسالمی 
ایــران هم تا االن بــه خوبی به وظایف خود 

عمل کرده است.
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ش��ب اول فقط فکر کردم و در شب بعد 
که زیر ناودان طال رفته و در راز و نیاز با 
خداون��د در دل گفتم: خدایا یک کارگر 
را به عنوان ش��اگرد برای خودم انتخاب 
ک��ردم و نمی توانم حق��وق او را تأمین 

کنم. از ت��و می خواهم هزار 

کارگر به من بدهی اما روزی پروپیمانی 
داش��ته باشم تا بتوانم آنها را راضی کنم 

و خودم هم نفرهزارویکم باشم.
دکترآقامحمدی ب��ه نقل از صاحب 
کارخانه در ادامه گفت: بعد از مدت ها به 
لطف خداوند کارخانه هایی در اصفهان و 
شیراز و تهران دایر کردم و االن هزاروصد 
کارگر در این کارخانه ها مشغول فعالیت 
هستند ومتعهد شده ام زندگی  تمام این 
فرزندان��م را تأمین کن��م. در حال حاضر 
به لطف و فض��ل پروردگار اینکار صورت 
می گیرد و این همه مال و ثروتی که دارم 

از لطف خداوند است و همیشه به خودم 
می گوی��م ای کاش زیر ن��اودان طال دعا 
می کردم خداوند توان کمک به صد هزار 

کارگر را به من می داد!
ادام��ه خطاب  دکترآقامحم��دی در 

ب��ه مدی��ران و مس��ئوالن صندوق ه��ای 
قرض الحس��نه خاطر نشان کرد: راهی که 
شما انتخاب کرده و طی می کنید، حداقل 
پاسخگوی مشکالت 20 درصد جمعیت 
کش��ور اس��ت و در ش��رایط فعل��ی گره 
بسیاری از مش��کالت مردم نیز با وام های 

صندوق های قرض الحسنه باز می شود.
دکت��ر آقامحم��دی در ادام��ه ب��ه 
بان��ک مرک��زی جمهوری  تفاهمنام��ه 
اسالمی ایران با سازمان اقتصاد اسالمی 
اش��اره کرد و افزود: انعقاد تفاهمنامه با 
بان��ک مرکزی کار خوبی اس��ت، ضمن 

اینکه س��ازمان ه��م تا االن ب��ه خوبی 
به وظایف خ��ود عمل کرده اس��ت. اما 
ب��ا توجه ب��ه اینکه مردم به ش��ما و کار 
صندوق ها اعتم��اد دارند و امکان تخلف 
در هم��ه جا وج��ود دارد، لذا وجود یک 
ناظر ضروری است و باید نظارتی دقیق 
بر کارها صورت گیرد. البته یک نظارت 
اداری ن��ه یک نظارت س��ازمان یافته از 

درون.
وی گفت: ش��ما باید تالش کنید تا 
ظرفی��ت صندوق های قرض الحس��نه را 
از 10 ب��ه هزار براب��ر افزایش دهید. این 
پتانسیل در س��ازمان و نیروهای متدین 
و مؤمن مجموعه ش��ما وج��ود دارد وبا 
توجه به این س��رمایه عظیم خدادادی و 
اعتمادی که ش��ما در هر محله ومنطقه 
کسب کرده اید و از آن می توان به عنوان 
س��رمایه های اجتماعی نام ب��رد، نهایت 
اس��تفاده را ببری��د و جل��وی تخلفات را 
بگیرید و گره از مشکالت کوچک و بزرگ 

مردم باز کنید.
وی اظهار امیدواری کرد، انش��اءاهلل 
امسال سال بلوغ و شکوفایی صندوق های 
قرض الحس��نه باش��د چ��را ک��ه جذب 
سرمایه های بیشتر و بزرگتر در صندوق ها 
می تواند مش��کالت گروه کثیری از مردم 

را رفع کند.

محمدرضا اعتمادیان:
اگــر یــک تشــیالت مردمی نظــارت بر 
صندوقهای قرض الحســنه را به عهده 
 داشــته باشــد، کارهــا آســانتر و کــم 
هزینــه تــر از یــک تشــکیالت دولتی 

خواهد بود. 
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تصـرف در مـال یـا توسـط 
صاحب و یا وکیل میسـر اسـت. 
ایشان با اشاره بر اینکه تصرف در مال 
توسط صاحب یا وکیل وی میسراست، 
گفتن��د: من برای خ��ود و حتی برای 
ش��یخ انصاری)ره( حقی قائل نیستم 
و با اس��تناد به حدی��ث نبوی"الناس 
مسلطون علی اموالهم"تصریح کردند: 
م��ردم بر ام��وال خود تس��لط دارند 
و چ��ون م��ردم عاقل بالغ پ��ول را به 
سپرده اند  قرض الحسنه  صندوق های 
ک��ه در راه خیر قرض الحس��نه داده 
ش��ود، هیچکس حق دخالت در آنرا 
ن��دارد. مگ��ر اینکه خیانت��ی از مدیر 
صندوق)وکی��ل مردم( س��رزند که از 
درجه اعتبار س��اقط می شود. آنوقت 

باید با آن برخورد شود.
آیت اهلل العظمی وحید خراسانی 
با قرائ��ت آیه ش��ریفه "م��ن ذالذی 
یقرض اهلل قرضا حس��نا" خاطر نشان 
کردند: ش��یخ انص��اری)ره( در مقابل 
این آیه محو می ش��ود واین باالترین 
تعبیر قرآن بعد از جهاد است  که در 

مورد قرض الحسنه گفته شده است.
ایش��ان افزودند: خداوند خودش 
را طرف قرض دهنده قرار داده است. 
ظاه��را ف��رد نیکوکار به ف��رد گرفتار 
قرض الحسنه می دهد ولی در واقع به 
خداوند قرض داده است. حکمت آن 
این است که وقتی پول را مفت بدهی 
گردن گیرنده تا زنده است در مقابل 
ش��ما خ��م می ش��ود و خداوند ذلت 
بندگانش را نمی پسندد. اما در قرض 
عزت مؤمن حفظ می شود چون دنیا 
دار ابتالست امروز او گرفتاراست فردا 

رفع می شود وبازپرداخت می کند.
این مرج��ع تقلید اضاف��ه کردند: 

قرض الحس��نه  مدی��ران صندوق های 
ق��در خود را بدانند. زی��را وقتی پول را 
می شمرند که به نیازمند پرداخت شود، 
خداون��د در مقابل آنها ق��رار دارد. این 
مقامی بهت آور است. بنابراین به هیچ 
قیمتی این س��عادت را از دست ندهید 
و هیچکس حق ندارد این کار را از شما 
بگیرد. ایشان افزودند: آنهایی که خدمت 
کرده و خیانتی نکرده اند، نص قرآن است 
که "ما علی المحس��نین من سبیل؟" 
یعنی هیچکس حق حکومت و سلطنت 
برمحسن ندارد. طرفش خداست."هل 
جزاء الحس��ان اال االحسان" )آیا جزای 

احسان به غیر از احسان است؟( یعنی 
خداون��د جزای آدم نیکوکار اس��ت. اما 
کس��ی که خیانت در اموال مردم کرد 

باید به اشد مجازات برسد.
اینک��ه   تش��بیه  ب��ا  ایش��ان   
قرض الحسنه همچون اکسیری است 
که فل��ز را به ط��الی احم��ر تبدیل 
می کند، فرمودند: قرض دو گونه است: 
قرض به شرط سود که نامشروع است 
ولی قرض الحسنه مانند دانه ای است 

که تبدیل به 700 دانه می شود.
امعان دقت در بیانات این بزرگوار 
و س��ایر مراجع عظام ش��أن س��نت 
قرض الحس��نه واهمیت کار کسانی را 
ک��ه به این عم��ل می پردازند، نمایان 
می س��ازد نکات برجسته کالمشان به 

این شرح است:
1- صندوق نهاد مقدس��ی است 

که تغییر س��اختار آنها به نفع دولت 
و مردم نیس��ت. امام راحل نیز توجه 
داش��تند که ی��ک نه��اد مردمی که 
می توان��د در روزهای س��خت به داد 
مردم برس��د، نباید تح��ت نظر دولت 

اداره شود.
صندوق ه��ای  ماهی��ت   -2
قرض الحس��نه با نهادهای اقتصادی و 
تجاری برای تحصیل سود فعالیت دارند، 
متفاوت اس��ت و اعمال مقررات صرفا 
اداری سبب دلسرد شدن صندوق ها از 

فعالیت خیرخواهانه می شود.
3- باالترین تعبیر قرآن از سنت 
قرض الحس��نه بعد از جهاد است که 
ای��ن معنی اهمیت قرض الحس��نه را 
از دی��دگاه قرآن آش��کار می س��ازد. 
قرض الحسنه همچون اکسیری است 
که فل��ز را به ط��الی احم��ر تبدیل 
می کند که این نکت��ه تعبیر ظریفی 
از ارزش واالی قرض الحس��نه است و 

عقل در این اسرار حیران می شود.
صندوق ه��ای  مدی��ران  از   -4
قرض الحس��نه خواس��ته ش��ده قدر 
خویش را بدانند برای حفظ ش��ئون 
قرض الحس��نه و جلوگیری از س��وء 
استفاده افراد فرصت طلب برنامه های 

هماهنگ و یکسان تنظیم کنند.
با توج��ه به ای��ن رهنموردهای 
مه��م ب��ر مس��ئوالن صندوق ه��ای 
قرض الحس��نه فرض و تکلیف است 
که به دعوت مراجع تقلید خود لبیک 
گویند و برنامه یکسان تنظیم کنند و 
برای عمل به این س��نت زیبای شرع 
در صفوف فش��رده حرکت نمایند تا 
هرگون��ه بهانه را از دس��ت مخالفان 
بگیرند و فرصت طلبان و سودجویان 
را از صحنه قرض الحسنه پاک سازند.

قرض الحسنه همچون 
اکسیری است که فلز را به 
طالی احمر تبدیل می کند

بخشی از بیانات حضرت
 آیت اهلل العظمی وحید خراسانی

در جمع اعضای هیئت بررسی 
مسائل صندوق های قرض الحسنـه
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 س��نت قرض الحس��نه به رغم اینکه از پش��توانه آیات قرآنی و توصیه های مؤکد معصومین )ع( برخوردار است، اما هنوز 
در نظام مالی کش��ور نیاز به حمایت های ویژه دارد. اما برای گس��ترش و توسعه سنت حسنه قرض الحسنه در جامعه چه 
باید کرد؟ وضعیت قرض الحس��نه در ش��رایط فعلی جامعه راه های گرایش هرچه بیش��تر مردم به این س��نت نیکو، نقش 
صندوق های قرض الحسنه در اقتصاد عمومی کشورو مباحثی پیرامون این موضوع را با دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و 
اس��تاد دانش��گاه تهران در میان گذاشتیم. پاسخ ایشان به سؤاالت خبرنگار نشریه قرض الحسنه و ماحصل این گفت و گو 

را می خوانیم:

دکترحسن سبحانی استاد دانشگاه تهران: 

قرض الحسنه؛
تأمین کننده نیازهای اساسی مردم

مسموم ترین فضا برای رشد 
جامعــه در   قرض الحســنه 

فــرد گرایــی افراطــی و باال 
انســان هایی  ارزش  رفتــن 
اســت کــه صرفــا بــه خاطر 
ثروتشان مورد احترام واقع 

می شوند.

سـنت  کـه  بفرمائیـد  ابتـدا 
قرض الحسـنه با چه هدفـی در نظام 

مالی اسالم قرار گرفته است؟
فهم فلسفه حاکم بر احکام اسالمی 
ب��ه صورت علی االطالق ممکن نیس��ت 
و خیل��ی نمی ت��وان در ای��ن خص��وص 
اظه��ار نظر قطعی کرد. ام��ا با مطالعه و 
بررسی در مبانی اس��المی فکر می کنم 
اقدام برای رف��ع گرفتاری دیگران وحل 
مشکالت مالی برادران دینی را اسالم در 
قالب قرض الحس��نه به رسمیت شناخته 
وبا اندک دقت در احادیث و آیات قرآنی 
درمی یابیم که قرض الحس��نه یک مقوله 

انسانی است.
قرض الحسـنه  نقش صندوق های 
دراقتصاد عمومی کشـور چیسـت و 
گسـترش این صندوق ها تـا چه حد 
می تواند در رشـد و شکوفایی صنعت 
و بخش کشـاورزی تأثیر گذار باشد و 
گره از مشکالت کشاورزان بگشاید یا 

حامی صنعت کاران باشد؟
در اس��الم قرض دادن و معادل آن 
را پس گرفتن، یک مقوله ای اس��ت که 
به رس��میت ش��ناخته شده اس��ت. اما 
قرض الحسنه که 7 مرتبه در قرآن از آن 

نام برده شده است در حقیقت به معنای 
قرضی اس��ت که بازپرداخت ندارد و به 
معنای انفاق اس��ت. اما به هر حال از آن 
جهت که این صندوق ها با انگیزه احسان 
و رفع مشکالت دیگران ساماندهی شده، 
بسته به میزان قرضی که اعطا می کنند، 
می توانند آث��اری در زندگی مردم یا در 
اقتصاد آنها داش��ته باشند. بدیهی است 
که هر قدر وجوه س��پرده به صندوق ها 
بیشترباش��د به نح��وی که ام��کان وام 
ب��دون بهره ب��رای صندوق ه��ا اضافه تر 
ش��ود، افرد وام گیرنده می توانند برخی 
مش��کالت اقتصادی خود را رفع کنند. 
گاه��ی اتفاق می افتد وج��وه قرض داده 
ش��ده در مقیاس های اندک است که در 

اینگونه مواقع توقع کار اقتصادی از این 
وجوه نمی رود اما شاید در برخی مواقع 
وجوه ق��رض داده ش��ده در حد تأمین 
س��رمایه اولیه یا وجوه در گردش مورد 
نیاز واحدهای قبل��ی کوچک اقتصادی 
باش��د. مثل فعالیت ه��ای اقتصادی که 
معم��وال یک نفر ی��ا دو نفر ش��اغل در 
آنه��ا فعالیت می کنند. ل��ذا نمی توان به 
روش��نی از تأثیر این صندوق ها در رونق 
اقتص��ادی س��خن گفت واینک��ه خیلی 
در این زمینه کارگش��ا باشند. اما چون 
قرض الحسنه یک فعالیت حقوقی است 
که آثار اقتصادی غیر مس��تقیم دارد، از 
این زاویه می توان گفت یکی از بهترین 
ش��یوه ها برای افزایش کارآمدی نیروی 
کار و کس��انی اس��ت ک��ه آمادگی کار 
ک��ردن دارند، ام��ا ابزار کار و س��رمایه 
الزم را ب��رای کار ندارند. لذا از این زاویه 
قرض الحس��نه می تواند منشاء توسعه بر 
مبنای تأمی��ن نیازهای اساس��ی مردم 
باش��د. مثال وقتی ب��ا وام های کوچک و 
خرد افراد امکان کمک به تغذیه و رفتن 
به مدرسه و درمان بیماری و پیشگیری 
از بیمار ش��دن را پیدا می کنند، درست 
اس��ت که در ظاهر پول قرض داده شده 
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قرض الحسنه یک فعالیت حقوقی است که آثار اقتصادی 
غیــر مســتقیم دارد، لذا یکــی از بهترین شــیوه ها برای 
افزایش کارآمدی نیروی کار و کســانی اســت که آمادگی 
کار کردن دارند، اما ابزار کار و ســرمایه الزم را برای کار 

ندارند.

کارهای انس��انی را صورت داده اس��ت، 
ام��ا همه این کارهای انس��انی چون در 
راس��تای تقویت بهره وری انس��ان های 
وام گرفت��ه عمل می کن��د، در حقیقت 
آنه��ا را برای ورود به عرصه فعالیت های 
اقتص��ادی، بخص��وص فعالیت هایی که 
به وج��وه باالیی احتی��اج ندارند، آماده 
می کن��د. مث��ال با پ��ول قرض الحس��نه 
می ش��ود آموزش حرفه و فن دید و یک 
کارگر ماهر شد و از آن طریق کارکرد و 
مزد بیشتری را دریافت کرد. یا می توان 
س��المتر زندگ��ی کرد و با ب��دن و روح 
سالم در عرصه اقتصاد و تولید بیشتری 
کرد. از این زاویه قرض الحس��نه یکی از 
مناس��بت ترین و بهترین کارهایی است 
که پیامد اقتصادی دارد و نقش توس��عه 

یافتگی را به سهم خود ایفا می کند.
صندوق هـای  شـما  نظـر  بـه 
قرض الحسـنه تا چه میزان می توانند 
در بحـث اشـتغالزایی نقش داشـته 

باشند؟
در کش��ور م��ا ب��ه دالی��ل مختلف 
حتی اگر آن دالیل رس��یدن به جوایزی 
باش��د که بانک ه��ا در قرعه کش��ی به 
قرض الحس��نه  حس��اب های  صاحب��ان 
پرداخ��ت می کنند، حجم پولی که برای 
قرض الحس��نه گذاشته می ش��ود بسیار 
باالس��ت و پ��س از چند ده��ه هزاران 
میلیارد تومان درآمد کس��ب می کنند. 
یعنی همین ح��اال که انگیزه های مادی 
در بس��یاری از مردم تقویت شده وجوه 
بس��یار کالنی از س��وی همین مردم در 
گذاش��ته  قرض الحس��نه  حس��اب های 
 می ش��ود ک��ه حاک��ی از خیرخواه��ی

س��پرده گ��ذاران اس��ت و البت��ه اگ��ر 
قرض الحس��نه  و  بانک��ی  حس��اب های 
نبود، می توان��د در صندوق های موجود 
ی��ا صندوق هایی که توس��عه می یافتند، 
س��پرده ش��ود. انگیزه قرض بدون بهره 
دادن در جامع��ه امروز ایران باالس��ت. 
بر اس��اس آمار تأیید ش��ده با این ارقام 
وب��ا در نظ��ر گرفتن متوس��ط پولی که 

برای ایجاد یک ش��غل ساده الزم است 
که م��ا می توانیم آن را حدود 25 تا 30 
میلیون تومان در نظر بگیریم، به میزان 
بسیار زیادی امکان ایجاد اشتغال وجود 
دارد. اما متأس��فانه هدایت غیر صحیح 
سپرده های مردم به س��مت بانک هایی 
اج��را  را  قرض الحس��نه  اه��داف  ک��ه 
نمی کنند، موجب شده عمده این وجوه 

در اختی��ار صندوق های قرض الحس��نه 
نباشد و از این زاویه دید آنها نتوانند در 
ایجاد مشاغل ساده نقش آفرینی زیادی 
کنند. اما در مجموع قرض الحس��نه اگر 
ب��ه خوبی مدیریت ش��ود، می تواند عده 

زیادی را شاغل کند.
با توجه به اینکه شـاهد تأسـیس 
بانک های قرض الحسـنه هسـتیم، به 
نظر شـما آیا وجود این بانک ها خیلی 
قرض الحسـنه  صندوق هـای  کار  در 
اخـالل ایجـاد نمی کند و بـا توجه به 
اینکه این بانک ها به سـپرده ها جایزه 
می دهند، اوال این کار قانونی اسـت و 

از نظر شرعی جایز هست؟
 مانده وجوه قرض الحس��نه بانک ها 
از حیث س��پرده گذاری بس��یار باالست 
ول��ی لزوم��ا بانک ها آنچ��ه را که تحت 
عن��وان س��پرده قرض الحس��نه ج��ذب 
می کنن��د، مص��روف وام قرض الحس��نه 
نمی کنن��د. حداکث��ر بخش��ی از آنها را 
ص��رف وام هایی می کنند ک��ه یا دولت 
بر آنه��ا تکلیف می کنند یا قانون به آنها 
تکلیف کرده است. اما بخش عمده دیگر 
ای��ن وجوه که ب��ه رای��گان و مجانی از 
س��وی سپرده گذاران در اختیار آنها قرار 

می گی��رد با درصدهای س��ود باال  مورد 
استفاده قرار می دهند و سود می برند. لذا 
انگیزه زی��ادی وجود دارد که آنها تبلیغ 
کنند مردم پول به حساب قرض الحسنه 
بس��پارند چون به مردم سود نمی دهند 
اما از آن طریق سود به دست می آورند. 
بنابراین دنبال ابزار تشویقی هستند که 
یکی از آنها جوایز است که جایزه از نظر 

قانونی به رس��میت ش��ناخته شده و از 
نظر ش��رعی اش��کال ندارد. زیرا تعهدی 
مشخص به فرد س��پرده گذار نمی دهد. 
اگر کس��ی در قرعه کش��ی برنده نش��د 
مدعی دریافت جایزه نمی ش��ود. از این 
رو قانونا و ش��رعا اش��کال ندارد اما باید 
توجه داش��ت آن میزانی که در مجموع 
به عنوان جایزه داده می ش��ود نس��بت 
ب��ه آن اس��تفاده ای که بانک ه��ا از پول 
قرض الحس��نه می کنند، آنقدرکم است 
که قابل مقایس��ه با سود حاصله نیست. 
ب��ه عبارت دیگر در فقدان نظارت بانکی 
واحتماال نواقص قانونی جریان پسندیده 
قرض الحسنه توسط نظام بانکی منحرف 
ش��ده اس��ت و از این حیث زیان اصلی 
صندوق های��ی  را  اصل��ی  گرفت��اری  و 
می کنن��د که به واس��طه جاذبه بانک ها 
موفق نمی ش��وند پول م��ردم را جذب و 
در راه های خیری که از کنارآنها کارهای 
اقتصادی که به نفع محرومان اس��ت، به 

کار گیرند.
به نظر شـما برای حل این مشکل 
چه باید کرد  و چه راهکارهایی می توان 
ارائـه داد کـه فعالیـت صندوق هـای 
قرض الحسـنه درجهت اهـداف خود 
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ویژگی هایی مثل بروکراس��ی س��اده تر، 
ش��ناخت محلی و حفظ آبرو و حیثیت 
اف��رادی ک��ه نیازمن��د هس��تند که از 
مشخصه های کار صندوق هاست، مجددا 
پر رنگ می شود و این وضعیت نابسامان 
التماس و تضرع عده ای در بانک ها برای 
گرفت��ن چند ص��د هزار توم��ان وام که 
بدون ضام��ن معتبر اداری یا افرادی که 
تاجر تلفی می شوند، امکان پذیر نیست 

از بین می رود.
اینکـه در حال حاضـر بانک های 
دولتی حسـاب قرض الحسـنه دارند، 
بـا سیاسـت های صندوق هـای  آیـا 

قرض الحسنه تداخل ایجاد نمی کند؟
      البت��ه مانع��ی در کار هم ایجاد 
نمی کند ولی کارآیی سنت قرض الحسنه 
را ک��م کرده اند ک��ه ای کاش از اول در 
سال 1362 که قانون بانکداری بدون ربا 
نوشته شد به این نکته توجه می شد. اما 
در آن زمان چون تأس��یس بانک بدون 
ربا جزو اولین تجربه نظام اقتصادی بعد 
از انقالب بود، کسانی که دست اندر کار 
بودن��د، پیش از این تش��خیص نداند.اما 
امروز با تجربه 30 سال گذشته وواقعیت 
حاکم ب��ر اقتصاد جامعه می ش��ود این 

موفق تر باشند؟
در اینجا باید ب��ه دو نکته ایجابی و 
سلبی اشاره کرد. نکته ایجابی اینکه در 
جمهوری اس��المی اصوال کارکرد نظام 
بانکی به صورتی اس��ت ک��ه منطبق بر 
قوانین اس��المی و حتی قوانین مجلس 
ش��ورای اسالمی نیست. به نظر می رسد 
مناسب اس��ت تا ما امر قرض الحسنه را 
ک��ه به احس��ان و نیک��وکاری و محبت 
بین انسان ها برای رفع حاجات یکدیگر 
مربوط می شوند و خداوند وعده چندین 
برابر پ��اداش برای ق��رض دهندگان به 
نیک��ی داده را ب��ه توده م��ردم و بخش 
خصوص��ی مربوط کنی��م و قانون اعالم 
کند که نظام بانکی سپرده قرض الحسنه 
قب��ول نکند. در آن صورت به نظرم عده 
زیادی از مردم خیر و کس��انی که دنبال 
اجر معنوی در قبال قرض هستند، پول 
خ��ود را در صندوق های��ی که در محله، 
مدرس��ه، مح��ل کار و اصن��اف مختلف 
تشکیل می شود می گذارند. بدین ترتیب 
س��پرده صندوق ها زیاد می ش��ود و کار 
بانک ها عبارت می ش��ود از ارائه خدمات 
پول��ی مثل جاب��ه جایی پ��ول، پذیرش 

حساب جاری، ارسال حواله جات و ....
ام��ا در م��ورد نکت��ه س��لبی ای��ن 
قضی��ه باید بگوی��م از آنجای��ی که هم 
در گذشته نش��ان داده شده و االن هم 
دیده می ش��ود، عده ای حتی از عناوین 
و اس��امی ائمه معصومی��ن )ع( درجهت 
منافع مادی خود سوء استفاده می کنند 
و پرهیزی از لوث شدن ارزش های دینی 
مثل قرض الحس��نه ندارند. بنابراین باید 
به شدت با تأسیس چنین صندوق هایی 
که فعالیت غیرقرض الحسنه ای می کنند 
و تحت نظارت س��ازمان اقتصاد اسالمی 
ایران نیستند، برخورد شود. چون دیده 
شده کسانی با این عنوان به فعالیت هایی 
با ماهیت ربا خواری پرداخته اند. لذا اگر 
م��ا نگاه خود را با توج��ه به تجربه نظام 
بانک��ی از قرض الحس��نه ع��وض کنیم 
وای��ن مبالغ در اختیارصندوق ها باش��د 

تصمیم دارای کاستی و نقصان را اصالح 
کرد. به نظر این عملی است.

بـه بانکـداری اسـالمی و بـدون 
ربـا اشـاره کردید، لطفـا در خصوص 
بانکداری اسالمی توضیحاتی بفرمایید 
و اینکـه چگونه می تـوان نظام بانکی 

بدون ربا را در جامعه گسترش داد.  
       با توجه به اینکه گفتیم در سنت 
اسالمی قرض الحسنه پول افراد یا کاالی 
آنها مایه رفع مش��کل دیگران می ش��ود، 
مازادی در این ارتباط رد و بدل نمی شود. 
البته خداوند وعده داده که به میزان زیاد 
جبران کند واین از نکات جالب است که 
درحال��ی که ما مال و ام��وال خدا را مال 
خود می دانیم، ام��ا خداوند آنقدر رحیم 
اس��ت که می گوید اگر مالی که برای من 
است را شما برای رفع نیاز دیگران قرض 
دهید، من به این کار شما پاداش چندین 
براب��ر می دهم. در حالی که می دانیم این 
م��ال برای خداوند اس��ت. ام��ا در مورد 
مسئله بانکداری بدون ربا باید بگویم ربا 
که در قرآن از آن ذکرشده و ما امروز آن 
را معادل بهره تعریف می کنیم به معنای 
شرط دریافت مازاد در قرض است. یعنی 
اگر پولی یا کاالیی قرض داده ش��ود وبه 
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عــده ای از عناویــن و اســامی ائمــه معصومین )ع( 
درجهــت منافع مادی خود ســوء اســتفاده می کنند 
و ترســی از لــوث شــدن ارزش هــای دینــی مثــل 
قرض الحســنه ندارنــد. بنابرایــن باید به شــدت 
با تأســیس چنیــن صندوق هایــی کــه فعالیت غیر 
قرض الحســنه ای دارنــد و تحــت نظارت ســازمان 

اقتصاد اسالمی ایران نیستند، برخورد شود.

چنینی تشکیل می ش��وند، افراد بیش از 
کارمزدی که مصروف امور جاری مؤسسه 
می شود، قصد هیچ سود یا بهره کشی از 
ثمره کار وام گیرندگان را اراده نمی کنند. 
این قرض الحس��نه ها محیطی از مودت و 
میل به تداخ��ل ایجاد کردن بین اخالق 
و اقتصاد را در م��ردم به وجود می آورند 
ک��ه البته مورد تأکید ش��ارع مقدس هم 
هس��ت. و در خصوص مش��کالتی که بر 
س��ر راه توس��عه این صندوق ه��ا وجود 
دارد، این  اس��ت که به طور خالصه باید 
گفت این مش��کالت به رشد فضای غیر 
اخالق��ی و نظام اقتصادی س��رمایه مدار 
بر می گردد که در آن این پول اس��ت که 
حرف آخر را می زند یا این پول است که 
پول می آورد و بدیهی اس��ت که این فضا 
حامل ارزش هایی اس��ت که با ارزش های 
دین��ی س��ازگاری ندارد و به ضرر رش��د 
صندوق های قرض الحس��نه است. یعنی 
در اقتصاد دینی بر آن هس��تیم تا آیه إَن 
اَکَرَمَکم ِعنَداهلل اَتقُک��م "با کرامت ترین 
شما نزد خدا با تقواترین شماست"، تحقق 
یابد اما وقتی این عب��ارت در فضایی واقع 
می ش��ود که درآن صاحبان پول و مکنت 
کرامت بیشتری دارند، بدیهی است که تقوا 
جای خود را با پول عوض می کند. متأسفانه 

این فضا در اقتصاد ایران در حال گسترش 
اس��ت و یکی از مسموم ترین فضاها برای 
رش��د قرض الحس��نه همین ف��رد گرایی 
افراطی و باال رفتن ارزش انسان هایی است 
که صرفا به خاطر ثروتش��ان مورد احترام 
واقع می ش��وند. در کل تغییر ارزش های 
جامعه به س��مت مادیات از آس��یب های 
قرض الحس��نه  صندوق ه��ای  عم��ده 
اس��ت که هرچه این ارزش ها به س��مت 
معیارهای دین��ی اصالح گردد، اقتصاد و 
اخالق آش��تی بیشتری با هم می کنند و 
نتیجه این آش��تی رویک��رد بهتری برای 

صندوق های قرض الحسنه است.   
                

هنگام قرض شرط شود که عالوه بر اصل 
پول یا کاال مازادی هم پرداخت شود، آن 
مازاد ربا یا بهره است و در اسالم به شدت 
با آن برخورد شده است. بانکداری بدون 
ربا بانکداری است که این تعریف از ربا را 
مد نظ��ر قرار دهد و درفعالیت ها مرتکب 
آن نش��ود. ل��ذا معیار در رب��وی بودن یا 
نبودن آن نیست . مسئله وجود یا نبودن 
رباس��ت که باید در سیستم بانکی دقت 

شود.
  لطفا نظر خود را در مورد عملکرد 
صندوق های قرض الحسنه در شرایط 
فعلـی بیان کنیـد. بفرماییـد چگونه 
می تـوان موانعی که در راه گسـترش 
این صندوق ها وجـود دارد را از میان 

برداشت؟                   
در مجموع وعلی رغ��م برخی نقاط 
س��یاه ک��ه از طری��ق مؤسس��اتی تحت 
عن��وان قرض الحس��نه ول��ی ب��ا ماهیت 
س��وداگری و سود به وجود آمده فعالیت 
خدمت رسانی قرض الحسنه بسیار مثبت  
ارزیابی می ش��ود. ای��ن صندوق ها با پول 
کمی ک��ه می گیرند، رافع نیاز بس��یاری 
از افراد آبرومندی هس��تند که انصافا در 
جاه��ای دیگرامکان دسترس��ی به منابع 
مالی را ندارن��د و چون با انگیزه های این 

رسول اکرم)ص(:
حَّ  َفِإنَّما إیّاُکم َوالشُّ

حِّ   َهَلَک َمن کاَن َقبَلُکم بِالشُّ
اََمَرُهم بِالُبخِل َفَبِخلوا َو أََمَرُهم 

بِالَقطیَعِة َفَقَطعوا َوأََمَرُهم 
بِالُفجوِر َفَفَجروا.

       از حرص بپرهیزید که 
پیشینیان شما در نتیجه حرص 
هالک شدند. حرص آنها را به 

بخل وادار کرد و بخیل شدند. به 
قطع رحم وادار کرد و قطع رابطه 

کردند با خویشاوندان. به بدی 
وادارشان کرد و بدکار شدند.
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 پدیده فقر که س��ابقه آن ش��اید به 
درازای ش��کل گی��ری جامعه انس��انی 
باشد، برخوردهای خونینی را بین فقیر 
و غن��ی به وجود آورده اس��ت. فقر یکی 
از مش��کالت جوام��ع و مخ��ل امنیت و 
آس��ایش انسان هاس��ت. اندیشمندان با 
روش های گوناگون ب��رای از بین بردن 
این آفت اجتماعی کوشیده اند و راه های 
مختلفی برای ریش��ه کن س��اختن آن 
ارائ��ه داده ان��د. ولی جهانی��ان علی رغم 
فائق ش��دن بر بس��یاری از مشکالت و 
اب��داع و اخت��راع در زمینه های مختلف 
و تس��خیر فض��ا هن��وز از حل مش��کل 
فق��ر خانمانس��وزعاجزند. فق��ر به طور 
لجام گس��یخته هر روز س��یطره خود را 

گسترش می دهد.
فق��ر منحص��ر ب��ه جامع��ه خاصی 
نیس��ت. کشورهای به اصطالح پیشرفته 
نیز گرفتار درد بی درمان فقر هستند و 
ش��مار بزرگی از شهروندان این کشورها 

در آتش فقر می س��وزند ولی ش��دت 
فقر در کش��ورهای جهان سوم بیشتر 

اس��ت. با آنکه این کشورها صاحب 
ث��روت عظیم خدادادی هس��تند و 

به ق��ول معروف روی گنج نشس��ته اند، 
م��ع الوص��ف گرفت��ار ش��گردهای غیر 
انس��انی استعمارگران می باشند و ثروت 
کشورشان را آش��کارا به یغما می برند و 
سیاست های غلط حکومت ها نیز موجب 

شده فقرا هر روز فقیرتر شوند.
دین مبین اس��الم فق��ر را ننگ آور 
و ب��ال می دان��د. ب��ه این س��بب موالی 
متقی��ان حضرت علی علیه الس��الم در 
کتاب شریف نهج البالغه نسبت به آفت 
فقر هش��دار می دهد و می فرماید: أاَل َو 
. آگاه باش تنگ  إٍنَّ الَب��الِء الَفاَقَه َوأََش��دُّ
دس��تی  از جمله بالهاست و سخت تر، 
هولن��اک بودن فق��ر را اینگونه توصیف 
می فرمای��د: الَفقُر الَم��وُت االکَبُر.  تهی 
دستی مرگی است بس دشوار شرع انور. 
مکانیسم واجبات مالی ترغیب به تأدیه 

قرض الحسنه و تأکید به صدقه را برای 
زودودن فقر مقرر داش��ته است. هرگاه 
ثروتمن��دان به این تکلیف ش��رع گردن 
نهند با اعمال مدیریت صحیح از شدت 
فقر کاس��ته می ش��ود. عامل بسیاری از 
مفاس��د اجتماعی از جمله فقر ریشه در 
سیاس��ت دارد که بی ثبات��ی اقتصادی 
و اخ��الل در امنی��ت جامع��ه را فراهم 

می سازد.
هر سال در سراسر جهان گرسنگی 
می گی��رد  را  بس��یاری  ع��ده  ج��ان 
میلیون ها کودک دچار سوء تغذیه 
می ش��وند که تعداد زیادی از آنها 
بی اعتنا  می میرند. جهانخ��واران 
به این حوادث ناگوار س��الح های 
مرگبار بیشتری را برای تصاحب 
ثروت بیشتر و کش��تار انسان های 
بیگن��اه تولید می کنند. زراد خانه آنها 
با با غرش مهیب بر کار س��اخت وسیله 
کشتار ش��ب و روز در کار است. تا 
به بهای جان انس��ان های مظلوم 
بر ثروتش��ان بیافزاین��د. هرچند 
ش��رح ای��ن قص��ه پرغص��ه در 
ای��ن مختص��ر نمی گنجد، 
معذالک توضیحاتی را به 
خوانندگان محترم عرضه 

می دارد.
فقـر فرهنگـی عامل مهـم فقر 
اقتصـادی:  پایین بودن فرهنگ جامعه 
وسعت اندیشه را از شهروندان می گیرد. 
آنها را از آگاهی به حقوقشان باز می دارد. 
پیش��رفت جامعه پویا و هوشیار در گرو 
بینش ش��هروندان است که حدود حق و 
تکلیف خود را می شناسند و آگاهی دارند 
همه ثروت س��رزمین موطن آنها متعلق 
به همه شهروندان است که باید عادالنه 
توزیع ش��ود. در چنین جامعه ای فقر به 
حداقل می رس��د . یا ثروت های باد آورده 
به کمترین حد تن��زل می یاید. بالعکس 
جوامعی که از فقر فرهنگی رنج می برند، 
از طرف��ی محرومان توانایی اندیش��یدن 
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برای رس��یدن به حقوق انس��انی خود را 
ندارن��د و نظاره گر تاراج ثروت ملی خود 
هستند. از سوی دیگر انحطاط فرهنگی 
ثروتمندان را از فرجام توسعه فقر و پیش 
بینی اثرات مخرب آن به غفلت وامی دارد 
که عام��ل پایین ب��ودن فرهنگ همانند 
آتش زیر خاکس��تر از دید انسان پنهان 
می ماند. وای به روزی شعله ور شود دیگر 
مجالی برمهار آن نخواهد بود. تجربه پایان 
عمر رژیم فاسد گذشته و تحقق حکومت 
اسالمی نشان داد که چگونه نگون بختی 
بس��یاری از طبقات مرفه پدیدار گشت و 
زراندوزان ناآگاه یک شبه هستی خود را 
در معرض فنا یافتند. هنوز عده ای قدرت 
اسالم را در نیافته اند و به حکم متین این 
دین پیشرفته توجه ندارند که محو فاصله 
طبقاتی، عدالت در بهره مندی از ثروت را 
مؤکداً دس��تور داده که عمل به آن اقامه 

عدل و از بین بردن فقر خواهد بود.
عامل دیگر فقر اس��تکبار و استعمار 
غول ه��ای  جهانخ��واران  ای��ن  اس��ت. 
وحشتناکی هس��تند که با چنگال خود 
گلوی فقرا و محرومان را می فشارند وبا 
دست خود این قربانیان معادن و ذخائر 
آنها را به تاراج می برند. در عین دستبرد 
به گنجینه ه��ا و تحقیر و هتک حیثیت 
ش��عارهای زیب��ا و دل انگیز مب��ارزه با 
گرسنگی س��ر می دهند و اعمال ننگین 
خوی��ش را در نقاب حمای��ت از حقوق 
بش��ر پنه��ان می س��ازند. در ای��ن غوغا 

مبارزه با فق��ر اقتصادی بدون رویارویی 
سیاس��ی موفقیت آمیز نخواهد بود. این 
مبارزه از توان یک کش��ور بیرون است. 
ضرورت دارد کش��ورهای جهان سوم از 
خ��واب غفلت بیدار ش��وند و همه برای 
تحقق این هدف دست اتحاد یکدیگر را 
بفش��ارند و نیروی خود را بس��یج کنند. 
تمامی��ت ارضی و ثروت ه��ای خدادادی 
خ��ود را از چن��گال ای��ن زال��و صفتان 
برهانن��د تا زمانی که ملت ه��ا از خواب 
غفلت هزاره ها بیدار نش��وند و با تکیه بر 
فرهنگ اصیل خود به مبارزه یکپارچه و 
بی امان نپردازند، س��ال ها چپاول ذخائر 
و معادن آنها و تحقیر حیثیت با ش��دت 

بیشتر ادامه خواهد یافت.
دیگ��ر آف��ت گس��ترش فق��ر، رواج 
ارزش ه��ای کاذب در جامعه اس��ت که 
منش��اء اصلی آن ع��دم مدیریت علمی 
و کارآمد اس��ت. نبود مدی��ران با تقوا و 
دلس��وز ثروت جامع��ه را از به کارگیری 
در مس��یر س��ازندگی خارج می س��ازد. 
از تولی��د کااله��ای ضروری و اساس��ی 
منحرف می کند. نتیجه این عمل سبب 
روی آوردن به انواع واسطه گری و ورود 
کاالهای خارجی خواهد بود که به دست 
آوردن س��ود و تحصیل کمیسیون آفت 
تجمل پرس��تی و اسراف را در پی دارد. 
تأثی��ر منفی این اعمال به صورت پایین 
آوردن تولید کاالهای ضروری و اساسی 
و بوم��ی ظاهر می ش��ود. الج��رم فقر و 

بیکاری را رواج خواهد داد.
با نگ��رش به این مختص��ر می توان 
یافت مب��ارزه با غول س��همگین فقر تا 
چ��ه حد نیاز به مجاه��ده دارد. غلبه بر 
این پدیده ش��وم با شعار و تصمیم خلق 
الساعه س��اده انگاری می باشد. فرض و 
الزم اس��ت ملت ها با پرهیز از ش��عارها، 
شعورمندانه چاره اندیشی و برنامه ریزی 
کنند تا انشاءاهلل شاهد پیروزی موفقیت 

مستضعفان عالم به این مظالم باشیم.
در پایان دریغ است که بدون اشاره 
به نقش ش��یفتگان خدمت به محرومان 
بگذری��م. در کش��ور ما این ش��یفتگان 
و  حقیق��ی  ش��خصیت های  خدم��ت، 
حقوقی هس��تند که به پیروی از تعالیم 
مقدس اسالم برای کمک به مستمندان 
و کاس��تن فقر فعالیت دارن��د. از جمله 
قرض الحس��نه  صندوق های  نهادها  این 
هس��تند که باعمل به تکلیف ش��رعی و 
انسانی س��نت قرض الحسنه را در اقصی 
نقاط کشور به ویژه در مناطق محروم به 
مرحله اجرا می گذارند که این مؤسسات 
خدمتگ��زار، ب��دون تظاهر ب��ه پرداخت 
ازدواج، درم��ان،  ب��رای  قرض الحس��نه 
تحصیل و تأمین سرمایه کوچک و امثال 
آن اقدام می کنند. الحق این مؤسس��ات 
خیر در محرومیت زدایی کارهای بزرگی 
را با توجه به توان خود انجام داده اند. به 
رف��ع گرفتاری محرومان همت گماردند 
که این روش از مش��کالت خانواده های 
کم درآمد کاس��ته و بسیاری از آنها را از 
بحران و متالشی ش��دن رهانیده است. 
هرگاه فشارهای مختلف از این نهادهای 
خیر برداشته شود و اجازه یابند خدمات 
خداپس��ندانه خود را فارغ از تش��ریفات 
دس��ت و پاگیر ادامه دهند، مسلماً بیش 
از پیش در کاهش فقر مؤثر خواهد بود. 
چنانچ��ه الگوی قرض الحس��نه رایج در 
ایران در کش��ورهای دیگر مورد پیروی 
قرار گیرد و در سطح جهان توسعه یابد، 
مس��لماً آفت فقر ریشه کن یا به حداقل 

خواهد رسید.
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بحران اقتصادی توفنده و مواج به پیش 
می تازد. نفس جامعه در فراز و فرود این 
بال به شماره افتاده است. شانه های قشر 
آس��یب پذیر زیر بار فش��اری مضاعف و 
فزاین��ده ه��ر روز خمیده تر و ش��کاف 
طبقات��ی بین دو قش��ر مرفه و آس��یب 
پذی��ر عمیق و عمیق تر می ش��ود. آنان 
در تب و تاب داش��ته های بیشتر دست 
و پ��ا می زنند و اینان در هول وهراس از 
دست دادن حداقل داشته ها و امکانات.  
اغلب مردم ما روزگار پرتنش��ی را پشت 
سر گذاشته اند. در حالی که توده آنها در 
برابر فشارهای اقتصادی قد خم کرده و 
کجدار و مریز چرخ زندگی را به گردش 
درآورده ان��د. عده بس��یار کمی بر ثروت 
افس��انه ای خود افزوده و از آن لذت وافر 

برده اند.
ای��ن روزها همه جا صحب��ت از افزایش 
قیمت هاس��ت. عام��ه مردم خ��ود را از 
بس��یاری چیزها مح��روم کرده اند و هر 
ماه ناچارند اقالم بیشتری از کاالها را از 
سبد مصرف خود حذف کنند تا دخل و 
خرجشان جور ش��ود. اما این غول تورم 
چیست که همه از آن سخن می گویند؟

ت��ورم یکی از آش��ناترین واژه ها در علم 
اقتصاد است. تورم باعث می شود کشورها 
به دوره ه��ای طوالن��ی بی ثباتی گرفتار 
ش��وند. سیاس��ت مداران ب��ا وعده های 
مبارزه با تورم بر سر کار می آیند وخیلی 
راحت با شکست خوردن در این مبارزه 
از قدرت کنار گذاش��ته می ش��وند. تورم 
به زبان س��اده هم��ان  افزایش قیمت ها 
طی ی��ک دوره زمانی معین اس��ت. در 
واقع در اقتصاد سالم پولی که در کشور 

جری��ان دارد در هر انتقال و دس��ت به 
دست ش��دن به اندازه ارزش خود تولید 
یا خدم��ات انجام می دهد. این در حالی 
است که در اقتصاد ما سرنوشت پولی که 
به بازار عرضه می شود کاماًل مبهم است.

این پول وارد سرمایه اشخاص می شود و 
چون زمینه سرمایه گذاری بنا به دالیل 
متعدد برای اش��خاص محدود اس��ت یا 
در ام��ور تولیدی و خدماتی س��ودآوری 
مناس��بی ندارد، ممکن اس��ت در زمینه 
ارز طال یا ملک و مسکن سرمایه گذاری 
ش��ود و بدون انجام کار تولیدی بر روی 
آن ارزش��ش چن��د برابر ش��ود این کار 
باعث می ش��ود که تمام کس��انی که به 
نوع��ی پولی در اختیار دارن��د عمدتاً به 
س��رمایه گذاری در ملک و مس��کن رو 
آورند. با س��رازیر ش��دن این همه پول 
س��رگردان به س��مت ملک و مسکن نه 
تنها مش��کل مسکن حل نمی شود، بلکه 

تورم را هم به دنبال دارد.
حجم نقدینگی مجرم اصلی

ش��اید خیلی از مردم دقیق��ا ندانند که 
حجم نقدینگی چیس��ت و چه نقش��ی 
در گرانی ها دارد اما بدون اس��تثناء همه 
استادان وکارشناسان اقتصادی و قاطبه 
صاحبنظران و دس��ت اندرکارانی که در 
این مقوله فعالند، اگر قرار باشد در بحث 
گرانی ه��ا ی��ک مجرم اصل��ی را معرفی 
کنند حجم نقدینگی را جلو می اندازند. 
اقتصاددان ها به مجموع پول و شبه پول 
در گردش در جامعه نقدینگی می گویند. 
میزان نقدینگ��ی دراصول علمی اقتصاد 
باید متناس��ب با میزان کاالها و خدمات 
موجود باش��د. به عبارت دیگر نقدینگی 

دشمنی به نام تـــورم
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باید با گردشی که در دست 
افراد جامع��ه دارد، تکافوی 
جری��ان کاالها و خدمات را 
بکند. ب��ه این ترتیب قیمت 
کاالها به میزان نقدینگی و 
س��رعت گردش آن بستگی 
پیدا می کند. رش��د بی رویه 
نقدینگی که دلیل عمده اش 
در کش��ور م��ا وارد ش��دن 
اقتصاد  در  نفت��ی  دالرهای 
اس��ت باعث رش��د س��ریع 
تقاضا برای کاالها و خدمات 

می ش��ود. به عب��ارت دیگر وقتی ش��ما 
پول بیشتری را در اختیار افراد حقیقی 
و حقوق��ی) نه همه م��ردم( قرار بدهید 
نتیجه اش این می ش��ود که آنها درصدد 
خ��رج کردن این پول بر می آیند و این به 
معنای ایجاد تقاضای بیش��تر برای کاالها 
و خدمات اس��ت و چ��ون در کوتاه مدت 
عرضه کاال و خدمات محدود اس��ت، این 
امر منجر به ایجاد تورم می شود. بنابراین 
ب��رای  مقابله با چنین تورمی  بهترین راه 
کنترل نقدینگی اس��ت. کنترل نقدینگی 
روش های مختلفی دارد که کاربردی ترین 
آنها جذب نقدینگی به حساب می آید. هر 
اقدام مش��روعی که پول های سرگردان را 
به جای تبدیل شدن به تقاضاهای لجام 
گس��یخته در اختیارنظام اقتصادی قرار 
دهد ت��ا تبدیل به س��رمایه گذاری های 
مول��د ش��ود، می تواند به کنت��رل تورم 

منجر شود.
همانگونه که ذکر شد یکی از اصلی ترین 
عوامل ایجاد تورم رشد نقدینگی بیش و 
پیش از رشد تولید ناخالص داخلی است. 
رش��د نقدینگی ناش��ی از سیاست های 
مال��ی و سیاس��ت های پولی اس��ت که 
منجر به خلق پ��ول و افزایش نقدینگی 
می ش��ود. بودجه دولت یک��ی از عوامل 
اصلی افزایش نقدینگی اس��ت. هرچند 
هزینه ه��ای دول��ت ش��امل هزینه های 
جاری و زیربنایی در درازمدت، افزایش 
س��رمایه گذاری و تولی��د و عرضه کاال 
و خدمات توس��ط بنگاه های اقتصادی 
را در پ��ی دارد، لیک��ن اگرمنابع بودجه 

دول��ت از درون س��اختار تولی��دی یک 
کش��ور تأمین نش��ود و ازمنابع خارج از 
گردون��ه اقتصادی جامع��ه و به صورت 
یک عامل برون زا ب��ه آن تزریق گردد، 
آن مناب��ع و هزینه ها موجب ایجاد تورم 
می ش��ود. یکی از عوامل رشد نقدینگی 
ناش��ی از بودج��ه دولت این اس��ت که 
دول��ت درآمد نفت��ی خود را ب��ه بانک 
مرک��زی می فروش��د و ری��ال حاصله را 
به عنوان درآم��د دولت ثبت و از طریق 
بودجه عمومی دول��ت به جامعه تزریق 
می کند و این منابع موجب افزایش پایه 
پولی و نقدینگی می ش��ود که تورم را به 
دنبال دارد. در واقع تبدیل درآمد نفتی 
به ریال از طریق فروش به بانک مرکزی 
و هزینه کردن آن توس��ط دولت موجب 
افزای��ش پایه پولی و نقدینگی و رش��د 

تورم می شود.
بیکاری بدتر از تورم

در ح��ال حاضر مش��کل اصل��ی اقتصاد 
ایران بیکاری است. کشور درحال حاضر 

از نظ��ر بی��کاری به ش��کل 
نگران کنن��ده ای در مع��رض 
تهدید اس��ت. قبال نگرانی ها 
در این حد بود که جوان هایی 
که به س��ن کار می رسیدند، 
ک��ه  نمی کردن��د  پی��دا  کار 
البت��ه این نگران��ی همچنان 
وج��ود دارد، اما ای��ن روزها 
وارد  بی��کاری  موض��وع 
 مرحل�����ه خط��رناک ت��ر و
نگران کننده تری شده است.

ب��ه طوری که حت��ی افرادی 
که ش��غل دارند، در معرض بیکاری قرار 
گرفته اند. واقعیت این است که وضعیت 
بنگاه ها درحال حاضر به گونه ای نیست 
که بتوانند س��طح اشتغال خود را حفظ 
کنند. قیمت انرژی افزایش یافته، هزینه 
نیروی کار زیاد ش��ده، نرخ سود بانکی و 
ارز افزایش یافته و آثار تحریم و تنگناها 
ملموس ش��ده اس��ت. با این وجود همه  
انتظ��ار دارند بنگاه ه��ا، محصول خود را 
به قیمت قبلی بفروشند و اگر نفروشند 
با آنها برخورد می ش��ود. در حالی که با 
این فشار قطعا تولید متوقف خواهد شد. 
وقتی تولید متوقف شود، حقوق کارگران 
پرداخ��ت نمی ش��ود. در نتیجه،دولت با 
انبوهی از مس��ائل کارگری و حاشیه ای 

مواجه خواهد شد..
از آن ط��رف یاران��ه ای ک��ه پرداخ��ت 
می ش��ود، رفت��ه رفته زیر فش��ار تورم، 
کم ارزش ت��ر می ش��ود و ه��ر دوره که 
فشار تورمی بیش��تر شود، ارزش یارانه 
پرداخت��ی دولت کمت��ر و کمترخواهد 
ش��د. ش��اید برای دهک اول درآمدی 
اقتص��اد ای��ران، مبلغ 45 ه��زار تومان 
قاب��ل توجه باش��د. ولی اگ��ر از دهک 
اول که باالتر می آیید، به تدریج س��هم 
درآمد حاص��ل از کار افراد نس��بت به 
یاران��ه دریافتی افزای��ش می یابد واگر 
همی��ن طور ادامه پی��دا کند، در مدت 
زمانی کم، قدرت خرید مردم به شدت 
کاه��ش می یابد. به ای��ن ترتیب مردم 
برای تأمین معاش خود دچار مش��کل 

می ش��وند.

 
حال این ســؤال پیش می آید 
که تورم همیشه مضر است؟ 
در پاســخ بایــد گفــت: خیــر، 
تــورم در حــد کــم )2 تــا 3 
درصــد( نه تنها مضر نیســت، 
بلکه نشــانه توسعه اقتصادی 

نیز هست.
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تورم چه بر سر ما می آورد؟
تورم و بیکاری شاخص های عمده و مهم 
اقتصاد کالن هس��تند که همواره مورد 
توج��ه اقتص��اد دانان و سیاس��تمداران 
کش��ورها قرار می گیرد ت��ا با تنظیم آن 
ش��رایط اقتصادی در جامع��ه را بهبود 
بخش��یده و م��ردم را به رفاه برس��انند. 
کاهش نرخ ت��ورم، کاهش نرخ بیکاری، 
افزایش رشد اقتصادی سه مقوله جدی 
در مباح��ث اقتصاد کالن هس��تند. در 
این می��ان اهمیت نرخ تورم بیش��تر از 
ش��اخص های دیگر است، زیرا تغییر در 
ای��ن نرخ ی��ا تحت تأثی��ر دو نرخ دیگر 
ق��رار می گیرد یا آنان را تحت تأثیر قرار 

می دهد.
دس��تیابی ب��ه س��طح قاب��ل قبولی از 
رش��د قیمت ها ب��ه گونه ای ک��ه هم به 
رش��د اقتصادی کمک کن��د و هم ثبات 
اقتصادی را به همراه داش��ته باشد یکی 
از هدف های مهم تم�ام سیاس��تگزاران 
اقتصادی اس��ت. امروزه توج��ه به تورم 
و جلوگی��ری از افزای��ش بی  رویه آن نه 
تنها ب��ه دلیل ایجاد ثب��ات اقتصادی و 
امنی��ت اقتصادی دارای اهمیت اس��ت، 
بلکه برخی معتقدند آسیب پذیری قشر 
فقیر جامعه از این پدیده نسبت به سایر 
عوامل دیگر نسبتاً بیشتر است تا جایی 
که برخی مس��ئوالن اقتص��ادی تورم را 
تنها دش��من بزرگ اقش��ار آسیب پذیر 
معرفی کرده اند، لذا برای  مبارزه با فقر 
یکی از راهکارهای اجرایی جلوگیری از 

رشد باالی قیمت هاست.
تورم موجب کاهش قدرت خرید 

پول می شود  و در نتیجه دارندگان  
ث��روت ترازه��ای نقدی خ��ود را به 

دارایی های دیگر که قیمت شان همپای 
تورم باال می رود تبدیل می کنند.

ص��رف نظ��ر از جنب��ه اقتص��ادی تورم 
دارای آثار و ابعاد سیاس��ی و اجتماعی 
گسترده ای نیز هست. زیرا تورم همانند 
بی��کاری  در واق��ع با زندگ��ی فرد فرد 
جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره 
دارد و اغلب م��ردم، چون باید در قبال 
افزایش قیمت ها و دس��تمزدها، تدابیر و 

اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند، به نحوی 
با ت��ورم درگی��ر می ش��وند. از اینرو به 
جرأت می توان گفت که ثبات و سالمت 
رژیم های سیاس��ی و اجتماع��ی تا حد 
زی��ادی در گرو مهار ت��ورم ) و تخفیف 
بیکاری ( اس��ت. به دلیل آثار زیانبار یاد 
شده  اغلب دولت ها، به ویژه طی دو دهه 
اخی��ر به کاهش نرخ های تورم به عنوان 
هدف اصلی سیاست های اقتصادی خود 

تأکید کرده اند.
وقتی قیمت ها ورم می کند!

ت��ورم عبارت اس��ت از افزای��ش دایم و 
بی رویه س��طح عموم��ی قیمت کاالها و 
خدمات ک��ه در نهایت به کاهش قدرت 
خری��د و نابس��امانی اقتص��ادی منج��ر 

می شود.
در نظریه های اقتصادی، تورم را به س��ه 
ن��وع  تورم خزنده )آرام یا خفیف(، تورم 
شدید )ش��تابان یا تازنده( و تورم بسیار 
افس��ار گسیخته(تقسیم  )تورم  ش��دید 

کرده اند.
در تقس��یم بندی های تورم ب��رای تورم 
خفی��ف، افزای��ش بین 1 ت��ا 6 درصد، 
حداکثر 4 درصد و بین 4 تا 8 درصد در 
س��ال را ذکر کرده اند. برای تورم شدید، 

15 تا 25 درصد در س��ال را نوشته اند. 
معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در 
ماه یا دو برابر ش��دن قیمت ها در مدت 

ششماه بیان داشته اند. 
عالوه  بر این تقسیم بندی کلی، می توان 
ت��ورم را ب��ه دس��ته های کوچکتری نیز 

تقسیم کرد:
1- ت��ورم پنه��ان: تورم��ی ک��ه در آن 
 قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوس��ته 
اس��ت و معموال به عل��ت افزایش تقاضا 
اس��ت. بعضی اقتصاددانان معتقدند که 
محرکی ب��رای افزایش درآمد اس��ت و 
بعضی دیگر معتقدند که س��بب کاهش 
 قدرت خرید اس��ت )هر 25 سال %50(.

3- تورم رسمی: تورمی که به علت افزایش 
 عرضه پول از سوی دولت به وجود می آید.

4- تورم س��اختاری: تورمی که به علت 
وج��ود  به دلی��ل  قیمت ه��ا  افزای��ش 
تقاض��ای اضاف��ی به وج��ود می آید. در 
این نوع تورم دس��تمزدها به دلیل وجود 
فش��ار )کمب��ود( در برخ��ی بخش ه��ا 
افزای��ش می یاب��د. ای��ن نوع ت��ورم در 
 کش��ورهای در حال پیش��رفت اس��ت.

5- تورم سرکش: افزایش سریع و بی حد 

مهــم  و  عمــده  شــاخص های  بیــکاری  و  تــورم 
 اقتصــاد کالن هســتند که همــواره مــورد توجه 
اقتصاددانــان و سیاســتمداران کشــورها قــرار 
می گیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه 

را بهبود بخشیده و مردم را به رفاه برسانند.
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و م��رز قیمت ه��ا را گویند ک��ه آثارش:  
کاه��ش ارزش پول، گسس��تگی روابط 
اقتصادی و فروپاشی نظام اقتصاد است. 
ای��ن نوع تورم معموال پس از جنگ ها یا 

انقالبات رخ می دهد. 
6- ت��ورم ش��تابان: افزایش س��ریع و 
ش��دید نرخ تورم اس��ت. مث��ال وقتی 
دولت س��عی کند بی��کاری را پایین تر 
ای��ن  دارد،  ن��گاه  طبیع��ی  ح��د  از 
 اق��دام باع��ث افزایش تورم می ش��ود.

7- تورم مهارش��ده: تورمی اس��ت که 
به دلی��ل وج��ود ش��رایط تورم��ی در 
کش��ور ایجاد شده است و در مقابل، از 
افزایش آن جلوگیری ش��ده است. این 
ش��رایط معموال از فزونی تقاضای کل 
ب��ر عرضه کل کااله��ا و خدمات پدید 
می آی��د که با فرض ثاب��ت بودن دیگر 
 ش��رایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

8- تورم فش��ار س��ود: تورم��ی که در 
آن تالش س��رمایه داران برای تصاحب 
سهم بزرگی از درآمد ملی منشاء تورم 

اس��ت.
9- تورم فش��ار قیمت:نوعی تورم فشار 
هزین��ه ک��ه در اثر تحمی��ل قیمت های 
بس��یار گ��زاف از س��وی صاحب��کاران 
ب��ه  دس��تیابی  ه��دف  ب��ا  اقتص��ادی 
می آی��د. به دس��ت  کالن   س��ودهای 

10- تورم فش��ار دس��تمزد: نوعی تورم 
فش��ار هزینه که سرچشمه فرایند تورم 
را فش��ار اتحادیه کارگری ب��ر بازار کار 

می داند.
چاره کار چیست؟

تورم که ردپای آنرا می توان در سال های 
قبل از انقالب نیز جستجو کرد، بیش از 
3 دهه اس��ت که به یکی از جدی ترین 
معضالت اقتصادی تبدیل ش��ده و جز با 
توس��ل به راهکارهای میان و بلند مدت 

نمی توان آنرا مهار کرد.
اکنون در میان مدیران و مسئوالن نظام 
بر ضرورت مب��ارزه با تورم اجماع وجود 
دارد اما چه باید کرد؟ با توجه به تحلیل  
علل و عوامل تورم در حال حاضر باید به 
دو س��ري راه حل کوتاه مدت و بلندمدت 
روي آورد. ام��ا قبل از هر چیز باید گفت 

که پاره اي از علل ساختار تورم در کشور 
ما عبارت است از:

 الف - اتکاء بودجه کشور به درآمد ناشي 
از صادرات نفت خام

 ب - بزرگي ابعاد دولت و ورود دولت به 
فعالیت هاي اقتصادي غیرضروري

 ج - س��اختار س��نتي توزی��ع کاالها و 
خدمات و وجود واسطه ها. 

د- غیررقابت��ي ب��ودن تولی��د کااله��ا و 
خدم��ات براي مبارزه با علل س��اختاري 

تورم پس باید: 
1- ات��کاي بودج��ه دول��ت به وی��ژه در 
هزینه ه��اي جاري ب��ه درآمد نفت تاحد 

صفر کاهش یابد.
 2 - ابعاد دولت کوچک شود و فعالیت هاي 
غیرضروري اقتصادي واگذار گردد که در 
صورت اجراي قانون سیاست هاي اجرایي 
اصل 44 قانون اساس��ي این مهم تحقق 

خواهد یافت.
 3 - توزیع کااله��ا و خدمات به صورت 
مدون درآید و واس��طه هاي غیرضروري 

توزیع حذف شوند.
4 - تولید کاالها و خدمات رقابتي شود. 
اینگون��ه اقدام��ات براي مب��ارزه با تورم 
گرچه اصولي و اساس��ي اس��ت ولي نیاز 
ب��ه کار بلندم��دت دارد و در کوتاه مدت 

موجب مهار تورم نمي شود. 

موجبات کوتاه مدت تورم:
 1 - تزریق بیش از ظرفیت نقدینگي از 
راه فروش ارز به بانک مرکزي و گرفتن 

ریال معادل آن،.
2 - کس��ر بودجه دولت و برداش��ت از 
حس��اب ذخیره ارزي به منظور جبران 
آن که موج��ب تزریق نقدینگي ش��ده 

است 
3 - افزایش حقوق کارمندان، کارگران، 
بازنشس��تگان و مس��تمري بگیران ک��ه 
تقاض��اي کل را به ش��دت افزایش داده 

است و گریزي از آن نیست. 
4 -ت��ورم واردات��ي ناش��ي از افزای��ش 
قیمت ه��اي بین الملل��ي ان��رژي و تاثیر 
آن در افزای��ش قیم��ت کاالهایي مانند 
آهن آالت، سیمان، گندم، روغن، بنزین 

و ... 
5 - عام��ل روان��ي ناش��ي از افزای��ش 

انتظارات تورمي.
راهکارهاي مبارزه با عوامل 

کوتاه مدت:
1 - جلوگیري از رشد بي رویه نقدینگي، 
بر اساس محاسبات کارشناسانه. بهترین 
حد رش��د س��االنه نقدینگي درکشور ما 

حدود 10 درصد است. 
2 -گرفت��ن معادل مبل��غ چک پول هاي 
واگ��ذاري ب��ه بانک ه��ا از س��وي بانک 
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ب��راي  آن  ک��ردن  بلوک��ه   و  مرک��زي 
جلوگیري از رشد نقدینگي

 3 - اجراي قانون در مورد وجوه دولتي 
در بانک ها و بلوکه کردن 88 درصد آنها 

به منظور جلوگیري از رشد نقدینگي
 4 -کاه��ش هزینه ه��اي غیرض��روري 
دولت به منظور کاهش کس��ر بودجه با 

اجراي انضباط مالي در دولت
 5 - افزایش حقوق کارمندان به صورت 
پلکان��ي با میانگین کمت��ر از نرخ تورم، 
زیرا از سویي باید حداقل هاي حقوق زیر 
خط فقر را افزایش داد و از سوي دیگر، 
افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز 

از عوامل تورم زا است.
 6 - ب��راي کاه��ش آثار تورم��ي تورم 
واردات��ي بای��د تولید آنه��ا را در داخل 

افزایش داد.
 7 - نظ��ارت بر مصرف وجوه بانکي که 
به صورت تسهیالت در اختیار طرح هاي 
زودب��ازده ق��رار مي گی��رد، ب��ه منظور 
جلوگیري از انتقال این وجوه به س��وي 
داللي و خرید مسکن و زمین که یکي از 

عوامل کنوني افزایش تورم است.
8 - تخصی��ص ب��دون تعجی��ل مناب��ع 
طرح ه��اي عمران��ي و کمتر از س��قف 
مص��وب که موجب کمتر ش��دن تزریق 

نقدینگي مي شود.
بان��ک  ی��ا  راه ان��دازي صن��دوق   -  9 
سرمایه گذاري با استفاده از ذخایر ارزي 
ب��ه منظ��ور اعطاي تس��هیالت ارزي به 
سرمایه گذاران بخش خصوصي،  از جمله 
به تولیدکنندگاني که زیر ظرفیت تولید 

و اشتغال،کار مي کنند. 
چند راهکار اساسی

این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم 
می شوند:

1- سیاس��ت های پول��ی و مالی. هدف 
ای��ن روش محدود ک��ردن تقاضای کل 
اس��ت. این کار از طریق جمع آوری پول 
غیرنقدی صورت  به شکل س��رمایه های 
انقباض��ی(. )سیاس��ت های   می گی��رد 

2- سیاس��ت های درآم��دی. که در آن 
ب��ا دخالت مس��تقیم در ب��ازار و عوامل 
تولیدکننده، تورم کنترل می ش��ود. این 

روش کاربردی نیست، زیرا در آن موارد 
زیادی نیاز به اصالح دارند.

تورم خوب یا بد؟!
حال این س��ؤال پی��ش می آید که تورم 

همیشه مضر است؟ 
در پاس��خ باید گفت: خیر، تورم در حد 
کم )2 تا 3 درصد( نه تنها مضر نیس��ت، 
بلکه نش��انه توسعه اقتصادی نیز هست. 
عالوه بر آن، تورم فواید دیگری نیز دارد 

از جمله:
1- ابتدا قدرت خرید پول پایین می آید 
و بع��د از آن میزان تولید باال می رود. از 
اینرو رسیدن به ثبات و برگشت به حالت 

طبیعی حتمی است.
2- در اوج مرحل��ه ت��ورم، برنامه ه��ای 

اساسی اقتصادی شکل می گیرد.
3- فرهنگ تولید به وس��یله فشار تورم 

توسعه می یابد.
بنابرای��ن نمی توان ت��ورم را عامل تمام 
مش��کالت یا حتی بخش مهمی از آنها 
دانس��ت، ولی صاحب نظران اقتصادی و 
اجتماعی غالبا تورم را به منزله ش��اخص 
کش��مکش ها و اغتشاش��ات اجتماعی و 
ش��اخص اعالم خطر قلمداد می کنند و 

معتقدند که:
1-  در کش��ورهایی که ثبات قیمت  یا 
)عدم تورم( وجود دارد، ثبات سیاسی و 
اجتماعی نیز دیده می ش��ود و بر عکس 
در کشورهایی که بحران های سیاسی و 
اجتماعی به وجود آمده، تورم نیز کم کم 

دچار رشد صعودی شده است.
2- در ت��ورم زی��اد، درآم��د ناعادالن��ه 
تقسیم می شود، زیرا افرادی که در ابتدا 
سرمایه نقدی زیاد دارند، به مرور زمان، 
ب��ا افزایش ارزش آن س��رمایه توس��ط 
تورم به ثروت عظیمی دس��ت می یابند 
و در عوض، افرادی که در ابتدا س��رمایه 
کمی دارند یا س��رمایه آنان نقدی است، 
به مرور زمان با افزایش نرخ تورم، بخشی 

از دارایی خود را از دست می دهند.
3- تورم باعث تقلیل پس انداز می شود، 
زیرا ارزش پول متغیر اس��ت و در نتیجه 

پس انداز نا امن است. 
البت��ه ای��ن مش��کل راه حلی نی��ز دارد 

چی��زی  در  س��رمایه گذاری  آن  ک��ه 
 اس��ت که ارزش آن با تورم زیاد ش��ود.

4- ت��ورم باعث افزای��ش قیمت کاال در 
تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن 
کاهش میزان صادرات و افزایش واردات 

است.
5- افزای��ش تورم باع��ث کاهش ارزش 

پول می شود )بر اساس مورد 4(.
6- ت��ورم باع��ث مصرف نش��دن بهینه 
مناب��ع می گ��ردد و از ای��ن رو تمای��ل 
به س��مت کااله��ا و خدم��ات گران ت��ر 

بیش��تر می ش��ود.
7- در زم��ان تورم��ی، مق��دار زیادی 
از وقت، ان��رژی و مناب��ع مالی مردم 
به ج��ای به کار افتادن در مس��یر مولد 
و مفی��د، صرف فعالیت هایی می ش��ود 
انج��ام آنه��ا جلوگیری  از  که ه��دف 
از کاه��ش ارزش دارایی ها و کس��ب 
از طری��ق معامالت  مناف��ع غیرعادی 

س��وداگرانه اس��ت.
8- تولیدکنن��دگان ک��ه خریداران مواد 
اولیه هستند س��رمایه گذاری نمی کنند، 

از اینرو داللی رواج می یابد.

رسول اکرم )ص(
َوَج��لَّ م��ا م��ن  یَق��وُل اهلل َعزَّ
َمخل��وق یَعَتََصُم دون��ی إال َقََطعتُ 
أسباَب الّس��ماوات َوأسباَب االرِضِِ 
ِمن دونِه َفإن َس��ألنی لََم اعطه َوإن 

َدعانی لَم اُِجبُه.
       خداوند عزوجل می فرماید: 
هیچ مخلوقی نیست که به غیر من 
پناه ببرد، مگر اینکه دس��تش را از 
اس��باب و ریس��مان های آسمان ها 
وزمین کوت��اه کنم. پس اگر از من 
بخواه��د عطای��ش نکن��م و اگرمرا 

بخواند جوابش ندهم.
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بغض غریبی گلوی عالم را می فشارد 
و س��نگینی داغ��ی جانس��وز ب��ر قلب 
زمی��ن زخم می زن��د. مالئک کوچه پس 
کوچه ه��ای مدین��ه را در پ��ی م��رد بی 
نظی��ری می گردند ک��ه محضر مبارکش 
منبع فیض آس��مانی بود اما چه سود که 
اینکه خوشه های زهر آگین کینه منصور، 
قلب سپیدش را هزار پاره کرده است. به 
س��تاره ها بگویید دیگر ماه صادقانه شان 
طلوع نخواهد کرد. ش��ب های تیره عراق 
آرام بگی��رد که دیگر مأموران س��یاه دل 
عباس��ی، از دیوارهای خان��ه والیت باال 
نمی روند و جانشین خدا را از سجاده نماز 
با سر و پای برهنه به دربار جور نمی برند. 
باردیگر امامی در س��وگ پدر ش��هیدش 
می نشیند و لحظه های تلخ وداع آن دو بر 
شانه های تاریخ هجوم می آورد. ثانیه های 
واپسین اس��ت. تمام فرزندان و نزدیکان  
امام صادق علیه السالم گرداگرد بسترش 
حلقه زده اند امام برای آخرین بار چش��م 
می گش��اید تن رنجورش برای همراهی 
مالئک بی تاب اس��ت ام��ا... زبانش برای 

گفتن آخرین وصیت پدرانه بیتاب تر. 
لب می گشاید و می فرماید: "به 
شیعیان ما بگویید شفاعت ما به 
آنان که نماز را سبک می شمارند، 

نخواهد رسید."

لقبش ص��ادق بود و تم��ام گفتار و 
احادیث��ش صادقان��ه. وقت��ی بزرگواری 
و صداقت��ش مث��ل آفت��اب اول صب��ح 
می درخشید، حتی کور دل ترین دشمن 
اه��ل بیت ه��م ب��ه س��پیدی صفاتش 
گواهی می ده��د. وقتی چش��مه علم و 
دانش جعفری بی امان می جوشید، خواه 
مسلمان یا مجوس و مسیحی از گرداگرد 
عالم به محضر درس��ش می ش��تافتند. 
رؤسای مذاهب در محضرش زانوی ادب 
می زدند و سرکش ترین دشمنان به مقام 

شامخ او اعتراف می کردند. اینک....
چگونه ش��یعه به رئیس مذهب خود 
مباهات نکند، حال آنکه وسعت این مکتب 
الهی ش��رق و غرب عالم را در زیر پرچم 
حقانیت خود گرد آورده اس��ت. در شب 
شهادت موسی بن جعفر)ع( بربالین پدر 
س��ر بر خاک یتیمی می نهد و شال سیاه 
ع��زا بر گردن ش��اگردان مکتب جعفری 
حلقه می زند. کوچه های مدینه داغدارند 
و بقیع چشم انتظارآخرین مسافرخویش 
اس��ت. بقیع بقعه ای خام��وش وتاریک، 
بقیع آشنایی غریب. بقیع مزار بی چراغ و 
فانوسی که مظهر مظلومیت هزار واندی 
ساله اس��ت. در بقیع روضه الزم نیست. 
خودش مرثیه مجسم است.   امام صادق 
علیه الس��الم در روز 17 ربیع االول سال 

83 ه.ق در مدینه متولد شد . نام شریفش 
جعفر و لقب معروفش صادق و کنیه اش 
ابوعبداهلل اس��ت. شهادت آن حضرت در 
25 شوال سال 1487 ه.ق در 65 سالگی 
به دستور منصور دوانیقی خلیفه ستمگر 
عباسی، به وسیله سمی که به آن بزرگوار 
خوراندند، در ش��هر مدینه اتفاق افتاد و 

محل دفنش در قبرستان بقیع است.
ام��ام جعف��ر ص��ادق )ع( ت��الش و 
کوش��ش خود را با مس��اعی علمی آغاز 
و ح��وزه فکری و ثمربخ��ش خویش را 
که بزرگان فقها و متفکران از آن بیرون 
آمدن��د، در صفوف ام��ت، افتتاح کرد و 
با تربیت ش��اگردانی دانش��مند، ذخیره 
علمی بزرگی برای امت برجای گذاشت. 
بعض��ی از ش��اگردان نام��ی آن بزرگوار 
عبارتند از: هشام بن حکم و مؤمن طاق 
و محم��د بن مس��لم و زرارة بن اعین و 
... ک��ه هر ی��ک چهره های درخش��انی 
از تربیت ش��دگان مکت��ب آن حضرت 
هس��تند. حرک��ت علم��ی حضرتش آن 
سان گس��ترش یافت که سراسر مناطق 
اس��المی را دربر گرفت و مردم از علم او 
س��خن ها می گفتند و شهرتش در همه 

شهرها و دیارها پیچیده بود.
جاح��ظ در مورد   ام��ام صادق علیه 
السالم می گوید: »امام صادق چشمه های 

به مناسب سالروز شهادت امام جعفرصادق علیه السالم

هبستارهاهبگوییدماهصادقدیگرطلوعنمیکند
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دانش و حکمت را در روی زمین شکافت 
و برای مردم درهایی از دانش گش��ود که 
پیش از او مشهود نبود و جهان از دانش 
وی سرش��ار گردید.« ه��دف امام صادق 
علیه السالم از گسترش برنامه فرهنگی، 
چاره جهل امت و تقویت عقیده به مکتب 
اس��الم و نی��ز ایس��تادگی در برابر امواج 
کفرآمیز و شبهه های گمراه کننده و حل 

مشکالت ناشی از انحراف حکومت بود.
تالش آن حضرت از طرفی مقابله با 
امواج ناش��ناخته و فاسد اوضاع سیاسی 
عهد امویان و عباسیان بود که انحرافات 
عقیدت��ی آن، بیش��تر معل��ول ترجم��ه 
کتاب ه��ای یونانی و فارس��ی و هندی و 
پدید آمدن گروه های خطرناک از جمله 
غ��الت و زندیقان و جاع��الن حدیث و 
اهل رأی و متصوف��ه بود که زمینه های 
مساعد رش��د انحراف را به وجود آورده 
بودند. امام  علیه السالم در برابر تمامی 
آنها ایس��تادگی کرد و با همه مناظره و 
مباحثه کرد و خطر افکارش��ان را برای 
ملت اسالم افش��ا نمود و از طرف دیگر 
ب��ا تالش های خس��تگی ناپذیر، مفاهیم 
عقیدت��ی و احکام ش��ریعت را منتش��ر 
س��اخت و آگاه��ی علم��ی را پراکند و 
توده های عظیم دانشمندان را به منظور 

آموزش مسلمانان مجهز ساخت
  امام صادق علیه الس��الم مس��جد 
پیامبر را در مدینه محل تدریس خویش 
قرار داد و مردم، دس��ته دسته از دور و 
نزدیک به آنجا می ش��تافتند و سؤاالت 
گوناگون خ��ود را مط��رح می کردند. از 
جمله اس��تفاده کنن��دگان از محضر آن 
بزرگ��وار، مالک ب��ن ان��س و ابوحنیفه 
و محمد بن حس��ن ش��یبانی و سفیان 
ث��وری و ابن عینیه و یحیی بن س��عید 
و ایوب سجس��تانی و شعبة بن حجاج و 

عبدالملک جریح و بودند.
امام صادق علیه الس��الم  به پیروان 
خ��ود فرمان داد که ب��ه حاکم منحرف 
پن��اه نبرن��د و از داد وس��تد و همکاری 
ب��ا او خ��ود داری کنند و ب��ه اصحاب و 
دوس��تان خود س��فارش می کرد که در 

ه��ر کار، مخفیانه عم��ل کنند و تقیه را 
رعایت نماین��د و در هر عملی که انجام 
می دهن��د توجه کامل داش��ته باش��ند 
ک��ه دش��منان و مخالفان ش��ان متوجه 
آن نش��وند. آن حضرت م��ردم را بر آن 
می داش��ت تا در قیامی که زید بن علی 
بن الحس��ین )ع( بر ض��د دولت امویان 
کرده بود، پش��تیبان باشند. هنگامی که 
خبر قتل زید به او رسید بسیار ناراحت 
ش��د و اندوهی عمیق به او دست داد و 
از م��ال خود به خانواده هر یک از یاران 
زی��د که با او در آن واقعه آس��یب دیده 
بودند ه��زار دینار داد و نیز هنگامی که 
جنبش بنی الحسن )ع( شکست خورد، 
امام را حزن و اندوه فرا گرفت و س��خت 
بگریس��ت و مردم را مسئول کوتاهی در 
برابر آن جنبش دانست. با این حال آن 
حض��رت از در دس��ت گرفتن حکومت، 
خودداری فرمود و ای��ن کار را به وقتی 
موک��ول کرد که نقش دگرگون س��ازی 
ام��ت را ایفا کند و در مجرای افکار امت 
تأثیر گ��ذارد و انحراف های گوناگونی را 
که واقعیات سیاس��ی و اجتماعی روز به 
وجود آورده بود تصحیح نماید، آنگاه در 
داخل امت عهده دار تجدید بنا ش��ود و 
امت را آماده سازد تا در سطحی درآیند 
ک��ه بتوانن��د حکومتی را ک��ه خود می 

خواهند، تشکیل دهند.

امام صادق در نگاه دیگران
در میان امامان معصوم)ع( برای هیچ 
کدام همانن��د  امام صادق علیه الس��الم 
فرصت و ش��رایط مس��اعدی پیش نیامد 
تا بتوانند در س��طح وس��یع ب��ه انقالب 
فرهنگ��ی بپردازند و با تش��ریح فرهنگ 
غن��ی و پرمایه اس��الم، بر گس��ترش این 
دین آس��مانی بیفزایند. ول��ی برای  امام 
صادق علیه السالم این فرصت درگیر و 
دار کش��مکش ها و رودررویی بنی امیه 
و بنی عب��اس و جنگ قدرت به دس��ت 
آم��د. آن بزرگم��رد علم وعم��ل از این 
فرصت اس��تفاده کامل کرد و اس��الم و 
فق��ه آن را از دیدگاه ائمه اهل بیت )ع( 

معرفی کرد و با تربیت ش��اگردان بسیار 
و برجس��ته حی��ات تازه ای به اس��الم و 
مسلمین بخشید و فرهنگ ناب تشیع را 
که از متن اسالم محمدی وعلوی نشأت 
گرفته بود به جهانیان عرضه کرد.   امام 
ص��ادق علیه الس��الم به عن��وان رئیس 
مذه��ب جعفری حوزه علمیه اس��المی 
در س��طح عمیق و وس��یع تشکیل داده 
و علوم اس��المی را تدریس می نمود. در 
این ح��وزه چهار هزار نف��ر به فراگیری 
عل��وم آل محم��د )ص( می پرداخت��ه و 
حضرت در این زمان اس��الم اصیل را از 
زیر حجاب تیره وتار اسالمی بنی امیه و 

بنی عباس آشکار کرد.
 اکن��ون از ب��اب تب��رک و جه��ت

بهره مندی بیش��تر، سخنی چند از آن 
امام بزرگوار در پی می آید.

کمال احسان:
احسان و نیکی کامل نباشد، مگر با 
س��ه خصلت: شتاب در آن، کم شمردن 

بسیار آن و منت نهادن بر آن.
محاسبه نفس:

بر هر مس��لمانی که ما را بشناسد، 
سزاوار است که در هر شبانه روز عملش 
را ب��ر خود عرضه دارد و خود حس��ابگر 
خویش باش��د. اگر حس��نه دی��د بر آن 
بیفزای��د و اگر گناه دی��د از آن آمرزش 

خواهد تا اینکه روز قیامت رسوا نشود.
استقامت:

اگر شیعیان ما استقامت می ورزیدند، 
هر آینه فرشتگان با آنها دست می دادند 
و ابرها بر آنها سایه می انداخت و در روز 

می درخشیدند واز باالی سر و زیر پای 
خ��ود روزی می خوردند و چیزی از 
خدا نمی خواس��تند مگ��ر اینکه به 

آنها عطا می کرد.
ش��هادت جانس��وز این امام 
بزرگ��وار ب��ه تمام مس��لمانان 
جهان ب��ه ویژه ش��یعیان آن 

حضرت تسلیت باد.
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آق��ای علی محمد موح��دی رئیس 
هیئ��ت مدیره اندوخته نی��کان از جمله 
معتم��دی  و  مع��روف  ش��خصیت های 
است که س��وابق طوالنی و ارزنده ای در 
همیاری و کمک به تأسیس صندوق های 
قرض الحس��نه دارد.  در ی��ک بعدازظهر 
گ��رم ازروزهای ماه مب��ارک رمضان به 
صندوق اندوخته نیکان ش��عبه ش��هید 
شریف  نیا رفتیم و در جمع اعضای گرم 
و صمیم��ی هیئت مدی��ره و مدیرعامل 
صندوق به گفت و گو پرداختیم. اعضای 
فع��ال و خیری که با صبرو حوصله زیاد 

به سئواالت ما 
پاسخ گفتند. ماحصل این مصاحبه 

را می خوانید:
لطفاً تاریخچه مختصری از فعالیت 
ایـن صندوق کـه سـال ها در خدمت 

مردم است بیان کنید .
در س��ال 1352 با کمک چند تن از 
دوس��تان خود جناب آقای حاج ابراهیم 
پور فرزیب در جلسات قرآنی که صبح ها 
برگزار می شد توانستیم صندوق اندوخته 
نیکان را در مسجد الله زار تأسیس کنیم 
و پ��س از انجام مقدم��ات کار، پرداخت 
وام ها با مبالغ کم و سبک آغاز شد چون 

در آن زمان س��رمایه صندوق خیلی کم 
بود و رقم وام ها هم خیلی پایین بود. اما 
آرام آرام با کمک خیرین کار پیش��رفت 
کرد و سرمایه ها بیشتر و پرداخت وام ها 
 هم افزایش یافت و از ابتدا تاکنون آقای

پ��ور فرزیب ک��ه از مربیان و اس��تادان 
برجسته قرآن و صاحب تألیفات متعدد 
قرآنی می باش��ند، به عن��وان مدیرعامل 
مش��غول به کارن��د. البت��ه در کنار آنها 
افرادی که از نظر امور بانکداری تخصص 
دارن��د، نیز در صندوق مش��غول به کار 
ش��دند و آقای س��ید مجتبی غفاری به 
عنوان قائم مقام مدیرعامل نیز در حال 
حاضر به فعالی��ت در امور صندوق های 
قرض الحس��نه و صندوق اندوخته نیکان 
مش��غولند. تمام تالش ما این است که 
صندوق پیش��رفت کند و مسلماً در این 
راس��تا هی��چ کاری خ��ارج از ضابطه و 

مقررات کشوری انجام نمی دهیم .
آیا این صندوق شعبه دیگری هم 

دارد؟
یک ش��عبه آن در خیابان فردوسی 
اس��ت که از مس��جد الل��ه زار با همت 
 و پش��تکار مال��ی خیرین توانس��تیم از

الله زار به شعبه مرکزی واقع در خیابان 

فردوس��ی نقل مکان کنیم و این شعبه 
هم در ابتدا زمی��ن زیادی بود که آقای 
ش��ریف نیا آن را به این صندوق واگذار 
کردن��د که با احداث بزرگراه همت فقط 
1600 مت��ر از ای��ن زمین باق��ی ماند و 
البته االن به حم��د اهلل بدون هیچگونه 
مش��کلی این صندوق ب��ه فعالیت خود 

ادامه می دهد.
انگیزه شما از فعالیت در صندوق 
قرض الحسـنه آن هم بـا حجم باالی 

کارها چیست؟
مهمتری��ن انگی��زه کمک ب��ه افراد 
آبرومند اس��ت و تا آنجا ک��ه توان داریم 
در این راه فروگذاری نخواهیم کرد. چون 
این صندوق صندوقی است که همیشه با 
رعایت نظم و همه اصول و قوانین حاکم 
بر صندوق ها، از پرداخت وام های خالف، 
قراردادی و پلکانی به دور بوده وهس��ت. 
هدف ما پرداخت یک وام سالم صددرصد 
مورد قبول مس��ئوالن بان��ک مرکزی و 
س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران است و 
هم��ه اعضای صن��دوق با هم��ت واال و 
بلندی که دارند در راستای تحقق اهداف 
آرمانی قرآن کریم که همانا دستگیری از 

نیازمندان است، قدم بر می دارند.

رئیس هیئت مدیره صندوق اندوخته نیکان:

بانک مرکزی باید اختیارات 
بیشتری به سازمان اقتصاد 

اسالمی ایران بدهد
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منابـع مالی صندوق از کجا تأمین 
می شود؟

وجوه��ی که مش��تریان ب��ه عنوان 
سپرده قرض الحس��نه می گذارند، منابع 
مالی ما را تش��کیل می دهد وهرخیری 
هر مبلغی که دوس��ت دارد؛ می تواند به 
عنوان حساب قرض الحسنه در صندوق 
س��رمایه گ��ذاری کرده وب��ه نیازمندان 
کم��ک نماید. ضمنا ًبای��د همین جا به 
اطالع هموطنان برسانم که این افراد هر 
زمانی ک��ه بخواهند می توانند موجودی 

خود را برداشت کنند.
بازپرداخت وام ها چگونه است؟

بازپرداخت ها معموالً 20 ماهه و در 
ص��ورت ضرورت طبق آئی��ن نامه مجاز 
هستیم بازپرداخت را تا 36 ماه افزایش 

دهیم. 
لطفاً درمـورد چگونگی وام دهی 
به افـراد نیازمنـد و شناسـایی آنها 
توضیحاتی بفرمائیـد و اینکه آیا اگر 
هـر فردی به صنـدوق مراجعه کند و 
درخواسـت وام نماید، درخواسـتش 

مورد قبول قرار می گیرد؟
س��ال های اولیه به این صورت بود 
ک��ه هیئت امناء وام گیرن��ده را معرفی 

می کردند و پس از تحقیق و شناس��ایی 
مش��کالت، وام پرداخ��ت می ش��د اما با 
توج��ه ب��ه تجرب��ه دوس��تان و افزایش 
امکان��ات مالی صندوق این کار راحت تر 
صورت می گیرد و چنانچه کس��ی برای 
دریاف��ت وام ب��ه صن��دوق مراجعه کند 
ع��الوه بر ادامه همان روش قبلی تنها با 
داشتن یک معرف و یک ضامن مشکلش 
ظرف مدت کوتاهی حل می ش��ود و در 
مجموع چنانچه مدارک وام که ش��امل 
تصوی��ر شناس��نامه وکارت ملی، فرم و 
ی��ک فقره چ��ک جهت ضمانت اس��ت، 
آماده گ��ردد، فرد وام گیرن��ده از زمان 
تحویل درخواس��ت تا پرداخت وام پس 
از گذش��ت 10 دقیق��ه تا یک س��اعت 

می تواند وام مورد نظر خود را از صندوق 
دریافت کند. 

آیـا تاکنـون پیـش آمـده فردی 
نیازمنـد به صنـدوق مراجعـه کند و 
هیچ معرف و ضامنی نداشـته باشد و 

صندوق به او وام داده باشد؟
موارد اس��تثناء داشته ایم که افرادی 
مس��تحق، بیمار و نیازمند بودند و حتی 
ت��وان بازپرداخ��ت اقس��اط وام را ه��م 
نداش��تند و خود اعضای هیئت مدیره و 
امناء این مسئولیت را قبول کردند و چون 
افراد با نیت خیر وارد این کار می شوند، 
به ندرت با مش��کل مواجه می شویم. اما 
طی این مدت طوالنی، برخی افراد فوت 
کردند ی��ا امکان بازپرداخت اقس��اط را 
نداش��تند و اعضای هیئت امناء و مدیره 

آنرا برعهده گرفتند.
چـه  در  وام  مصـرف  مـوارد 

زمینه هایی است؟
بده��ی، مس��کن، ازدواج، جهیزیه، 

تحصیل و کسب و کار.
چـه میزان وام ضروری در سـال 
مـاه سـالجاری  و طـی 5  گذشـته 

پرداخت شده است؟
سال گذش��ته روزانه 15 فقره وام، 

علی محمد موحدی رئیس 
هیئت مدیره صندوق اندخته 

نیکان:
 توان مالی صندوق صرف 

تأدیه قرض الحسنه به 
درماندگان می شود.
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ماهانه 280 فقره و در کل سال گذشته 
2700 فقره وام ب��ه نیازمندان پرداخت 
ش��ده اس��ت. میانگین هر فق��ره وام 2 
میلی��ون تومان اس��ت و ط��ی پنج ماه 
گذش��ته هم 950 فقره وام به مبلغ 20 
میلیار و 100 میلیون ریال وام پرداخت 

شده است.
به نظـر شـما بـا توجه بـه تورم 
و گرانی هـای موجـود صندوق هـای 
قرض الحسـنه تـا چه میـزان در رفع 
مشـکالت اقتصـادی مردم کارسـاز 

هستند؟
س��عی ما براین اس��ت ک��ه مطابق 
ت��ورم س��قف وام را ب��اال ببریم چون 
باالتر  روز  روزب��ه  زندگی  هزینه ه��ای 
می رود. اگر س��ازمان اقتصاد اس��المی 

ای��ران وبان��ک مرکزی موافق��ت کنند 
این س��قف به 5 میلیون تومان برس��د 
و اگر کس��ی تا 10 میلیون تومان هم 
حساب خود را مسدود کند ما مشکلی 
نداری��م و آنرا به معرف هایش پرداخت 
می کنیم.ما امیدواریم دس��ت های خیر 
زیادی باال برود و مش��کالت مردم رفع 
ش��ود. البته اف��راد نیک نف��س و خیر 
درجامعه کم نیس��تند ب��ه حمداهلل هر 
فردی ک��ه تاکن��ون به ای��ن صندوق 
مراجعه کرده است دست خالی بیرون 

نرفته اس��ت.
از خوشنامی این صندوق و سهل 
الوصول بودن کارها در پرداخت وام از 
طریق اعضای هیئت امناء و پرسـنل 
زیاد شنیده ام، دلیل این خوشنامی 

به نظر شما چیست؟
اقتصاد اسالمی  تأییدیه سازمان  به 
ای��ران و بانک مرکزی ک��ه پرونده ما را 
حسابرس��ی می کنند، هیچ کار خالفی 
تاکنون از م��ا مش��اهده نکردند. چون 
همه طب��ق مقررات عم��ل می کنیم و 
هر وقت که س��رمایه صندوق باال رفت، 
تعداد وام ها را افزایش داده ایم. االن در 
بین خود هیئت امناء کس��انی هستند 
ک��ه گاهی از س��رمایه خود ب��ه عنوان 
پش��توانه مس��دودی تمام یا مسدودی 
50 درصد اع��الم می کنند تا به معرف 
وام تعل��ق گیرد و البته این عالوه برکار 
روتین همیش��گی است و ما به حمداهلل 
هرچ��ه می خواهیم از خدا خواس��ته ایم 
واز هی��چ کس��ی هیچ توقع��ی نداریم. 
اعضای هیئت امناء و پرس��نل صندوق 
هم��ه مکتب آموز قرآن و اهل بیت )ع( 

هس��تند.
صندوق هـای  از  حمایـت  بـرای 
قرض الحسـنه چه انتظاراتی از بانک 

مرکزی و دستگاه های دولتی دارید؟
بیش��ترین توقع ما این اس��ت که 
صندوق های��ی که دس��ت هم��کاری و 

نیازمند حمایتهای سازمان اقتصاد اسالمی ایران  
هســتیم. چون اگر حمایت های این سازمان نبود، 
صندوق هــا نمی توانســتند بــه فعالیت های خود 

ادامه دهند. 
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حمای��ت با س��ازمان اقتصاد اس��المی 
ای��ران داده اند، طب��ق تعهدنامه ای که 
به بانک مرک��زی امضاء کرده و تقدیم 
کرده ان��د، عمل کنن��د و مزاحمتی به 
وج��ود نیای��د و حت��ی المق��دور تمام 
صندوق ه��ا که آئی��ن نام��ه را رعایت 
می کنن��د، مس��اعدت کنند ت��ا در کار 
وام دهی دچار مشکل قانونی نشوند و 
برای ثبت نام نیاز داریم بانک مرکزی 
در پای��ان دو س��ال که هیئ��ت مدیره 
عوض می ش��ود، زودتر پاس��خ سازمان 
اقتص��اد اس��المی را بده��د. همچنین 
تم��ام صندوق ها  باتوجه به دلس��وزی 
که مدیران س��ازمان اقتصاد اس��المی 
ای��ران دارن��د، کار صن��دوق را به این 
س��ازمان واگذار کنند. سازمان اقتصاد 
اس��المی ای��ران پش��توانه خوبی برای 
وبا  اس��ت  صندوق های قرض الحس��نه 
توجه به اینکه س��رمایه ما خیلی اجازه 
نمی ده��د به همه کم��ک کنیم، لذا با 
حمایت س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران 
می توانیم دست رد به سینه هیچ کس 
نزنی��م و س��ازمان ه��م با حسابرس��ی 
مرتبی که از س��وی حسابرس��ان خود 
دارد، می توان��د صندوق های��ی ک��ه به 
کاره��ای بانک��داری آش��نایی کمتری 
دارند را راهنمایی کند و مورد حمایت 
فوق الع��اده ق��رار دهد. چ��را که بانک 
مرکزی هرچه بیش��تر سازمان اقتصاد 
اسالمی ایران را حمایت کند، در واقع 

از صندوق ها حمایت کرده اس��ت.
به نظر شـما آیـا تفاهمنامه بانک 
مرکزی و سازمان اقتصاد اسالمی ایران 
در امور اداری و ثبت تغییرات صندوق ها 

تسهیالتی به وجود آورده است؟
م��ا به آنچه که بی��ن بانک مرکزی 
و س��ازمان تح��ت عن��وان تفاهمنامه 
منعق��د ش��ده عم��ل می کنیم ت��ا به 
مش��کلی برخورد نکنی��م و تمام مفاد 
تفاهمنام��ه قاب��ل اجراس��ت و آق��ای 

اقتصاد  س��ازمان  مدیرعام��ل  فرج��ی 
اس��المی ایران بر قوانین اشراف کامل 
دارن��د و به اج��رای تفاهمنامه نظارت 
دارند و حسابرس��انی ک��ه می آیند نیز 
به تعهدات عمل می کنند و از سازمان 
اقتصاد اس��المی ایران راضی هستیم و 
از آنجای��ی که هدف همه در س��ازمان 
و صندوق ه��ا کم��ک ب��ه نیازمن��دان 
واقعی وآبرومند اس��ت، ل��ذا هر قدمی 
که افراد در ای��ن راه بر می دارند برای 
رضای خداس��ت و اگر خدا از ما راضی 
باش��د به هدف اصلی خود رسیده ایم 
درغی��ر این صورت خ��ود و دیگران را 
اذیت کرده ای��م و البت��ه ناگفته نماند 
تمام کس��انی که در این مسیر فعالیت 
می کنن��د، هم��ه ب��ا عش��ق ب��ه اینجا 
آمده اند و بیش��تر وقت خود را در امور 
صن��دوق و ب��دون هیچ چشمداش��تی 
می گذرانن��د و ما همه ای��ن افتخارات 

را از برکت قرآن به دس��ت آورده ایم. 
به نظر شما برای گسترش و ترویج 
سنت قرض الحسنه در جامعه چه باید 

کرد؟
برای  این منظور باید جلوی فعالیت 
صندوق های��ی ک��ه کج��روی می کنند 
گرفته شود. کار خالف در این خصوص 
نباید ادامه داشته باشد. سازمان اقتصاد 
پش��توانه صندوق هایی  ایران  اس��المی 
قرض الحس��نه هس��تند. اگر مس��ئوالن 
بانک مرکزی اختیارات کامل به سازمان 
اقتصاد اس��المی ایران بدهند وبا نظارت 
کام��ل خود ب��ر کار صندوق ه��ا نظارت 

نمای��د، قطعا ًجل��وی تخلف��ات گرفته 
می ش��ود و مردم ب��ه صندوق ها اعتماد 
بیش��تری می کنند وبدی��ن ترتیب این 

سنت حسنه ترویج می یابد.
مگر در حـال حاضر ایـن نظارت 

وجود ندارد؟
البت��ه س��ازمان اقتص��اد اس��المی 
ای��ران هرج��ا متوج��ه تخل��ف ش��ود 
جلوگی��ری می کند. ام��ا بانک مرکزی 
بای��د اختیارات بیش��تری به س��ازمان 
اقتصاد اسالمی ایران بدهد تا به نیابت 
از آن درصندوق ها اعم��ال نظر کند تا 
مختصر کجروی ها هم اصالح ش��ود. ما 
به لطف و عنای��ت خدا به طمع چیزی 
وارد کار صندوق نشده ایم. همه باعشق 
و عالق��ه در ای��ن فض��ا کار می کنیم تا 
گره از مش��کالت مردم ب��از کنیم و در 
خدمت رس��انی به هموطن��ان کوتاهی 
نمی کنیم. اما از س��وی سازمان اقتصاد 
اس��المی ایران نیاز به حمایت بیشتری 
داری��م. دس��تمان ب��ه بان��ک مرکزی 
نمی رس��د چ��ون معامالت بان��ک زیاد 
است. اما برای اینکه صندوق ها بتوانند 
راه خدای��ی بروند و وام س��الم به افراد 
نیازمن��د و آبرومند بدهن��د، باید دقت 
ش��ود تا اقساط عقب نیفتد.  اما در کل 
نیازمن��د حمایت هس��تیم. ای��ن را هم 
بای��د عرض کنم که هرچه از س��ازمان 
اقتص��اد اس��المی ای��ران تش��کر کنیم 
کم اس��ت. چون اگ��ر حمایت های این 
س��ازمان نبود، صندوق ها نمی توانستند 

به فعالیت ه��ای خ��ود ادام��ه دهن��د. 

سازمان اقتصاد اســالمی ایران پشتوانه خوبی برای 
صندوق های قرض الحسنه است و امیدواریم با کمک 
بیشــتراین سازمان دست رد به ســینه هیچ نیازمند 

آبرومندی نزنیم.
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 درس��ت اس��ت از قدی��م گفته اند 
چهاردی��واری اختی��اری، ام��ا این مثل 
نباید بهانه ای دست صاحبخانه ها بدهد 
تا هرچه در توان دارند، برای تحت فشار 
ق��رار دادن مس��تأجران ب��ی پناهی که 
امروز حکایت مشکالتش��ان شهره شده 
اس��ت، انجام دهند. ش��اید اگر شهرزاد 
قص��ه گو هنوز زنده ب��ود، برای قصه پر 
رمز و راز مس��کن و اج��اره بها در کالن 
ش��هرها مجموعه ای از قصه ه��ای هزار 
و یک ش��ب دیگ��ری را بازگ��و کرده و 
به عنوان س��نگ صبوری برای تسکین 
مس��تأجرانی که در مشاوران امالک رها 
ش��ده اند، مطرح می شد. کابوس افزایش 
قیمت اجاره خانه ها که از یکی دو سال 
قبل آغاز شده، امسال هم با شروع فصل 

جا به جایی ها ادامه دارد.
در این فصل س��ال هرچه درجه هوا 
باالتر می رود، مطابق یک قانون نانوشته 
نرخ اجاره بهاء ه��م به ویژه در پایتخت 
باالتر م��ی رود. دیگر حکای��ت خانه دار 
شدن و پیدا کردن یک سقف امن باالی 
سر برای یک سال زندگی راحت و بدون 
دغدغه تقریباً به رویایی دس��ت نیافتنی 
تبدیل شده است. چرا که هر روز اجاره 
بهای مسکن به شکلی سرسام آورتر باال 
و باالتر می رود. اما آیا براستی نمی توان 

ب��رای اص��الح و مدیری��ت ای��ن قانون 
نانوش��ته کاری کرد تا جلوی اجرای آن 

گرفته شود؟ 
اگردولتمردان و مسئوالن و مالکان 
مس��کن و بنگاه داران باهم همدل و در 
تعامل مثبت باش��ند، می توان از دلهره 
مستأجران در فصل نقل وانتقال کاست. 
بی شک مس��ئوالن ذیربط هرچه توان، 
انرژی و هنر در حوزه مدیریت بازار مسکن 
دارن��د، باید در این روزها به خرج دهند 
که جابجایی ه��ای خانه های اجاره ای به 
سهولت انجام شود. چون هرچه دلهره از 
خانواده های مستأجرکمتر شود، قطعا به 
عدالت نزدیکتر می شویم و امنیت روانی 
بیش��تری بین اف��راد جامعه ب��ه وجود 
می آید چ��ه آنکه مس��تأجران در اغلب 
موارد از اقش��ار آس��یب پذیر، ضعیف و 
متوسط جامعه هستند که حتی افزایش 
مثاًل 10 هزار تومانی اجاره ماهانه آنها را 

به سختی می اندازد.

سیر صعودی اجاره بهاء
امسال در حالی مستأجران وارد بازار 
اجاره ش��ده اند که برای یافتن آپارتمان 
در منطقه فعلی خود باید 50 درصد به 
اجاره بهای س��ال قبل شان اضافه کنند 
یا اینکه به محله های پایین تر بروند. در 
این میان قیمت سرسام آور رهن و اجاره 
باعث ش��ده که توان مستأجران کاهش 
یاب��د و از س��ویی مالکان ه��م به دلیل 
افزایش تورم حاضر نیستند قیمت ها را 
پایین بیاورند و تنها راه درآمدزایی خود 
را دریافت اج��اره به��اء می دانند. البته 
برخی مالکان هم فقط به منظور س��ود 
طلبی بیشتر قیمت های خود را افزایش 
داده ان��د و از آنج��ا که نی��از چندانی به 
دریافت اج��اره ندارند، ترجیج می دهند 
در بلن��د م��دت مس��تأجری بیابند که 
حاضر به پرداخت اجاره بهای باالی آنها 
باشد. آقای رجبی یکی از مستأجران در 

نگاهی به دالیل افزایش کرایه خانه ها در کالن شهرها و پایتخت

موجر ساالری در آشفته بازار اجاره خانه ها

شماره 52
تابستان 1391

24



منطقه ش��رق تهران به گزارشگر نشریه 
قرض الحس��نه می گوید: وضعیت گرانی 
به جایی رسیده که وقتی با 50 میلیون 
تومان پول وارد بنگاه امالک می ش��ویم 
طوری با ما برخ��ورد می کنند که انگار 
پن��ج میلیون تومان پول داریم. بنابراین 
باید به واح��د کوچکتر و محله پایین تر 

برویم. 
این کارمند مس��تأجر با بیان اینکه 
برای رهن کامل ی��ک واحد یک خوابه 
70 مت��ری در طبقه س��وم در محدوده 
نارمک، مال��ک 90 میلیون تومان رهن 
کامل تعیین کرده اس��ت، می گوید: در 
خیابان ش��یخ صفی ه��م یک واحد 55 
متری به قیمت 40 میلیون تومان رهن 
داده می ش��ود. ای��ن وضعیت در مناطق 
جنوبی ته��ران که ت��وان مالی کمتری 
هم دارند، مش��کالت عدیده ای به وجود 
ب��ازار  در  مس��تأجران  و  اس��ت  آورده 
مسکن س��ردرگم شده اند. به طوری که 
نارضایتی ش��دید مردم را در پی داشته 
اس��ت و این در حالی اس��ت که قیمت 
واحدهای مس��کونی در شهرهای جدید 
اطراف تهران هم به نس��بت گران شده 

است.
وی می گوی��د: در این آش��فته بازار 
اس��ب چموش گران��ی مس��کن ظاهرا 
آرام ش��دنی نیس��ت و هر بنگاهی یا به 
اصطالح امروزی ها مش��اوران امالک هر 
قیمتی که دوست دارند روی واحدهای 
مس��کونی می گذارند وکسی هم بر کار 

آنها نظارتی ندارد.

نقش مشاوران امالک
ب��رای اینکه بدانیم نقش مش��اوران 
امالک که امروزه مثل قارچ در هر کوی 
و خیابان��ی رش��د کرده اند، چیس��ت با 
اتحادیه  حسین فرشیدی مشاورامالکی 
غ��رب تهران به گفت و گو نشس��تیم و 
نظ��ر او را در مورد دالی��ل گرانی اجاره 
بهای مس��کن جوی��ا ش��دیم. او معتقد 
اس��ت مش��اوران امالک هیچ نقشی در 
تعیین قیمت اج��اره یک ملک یا واحد 
مسکونی ندارند. به او می گویم این نظر 
شماس��ت، اما مردم و مس��تأجرانی که 
س��ال های س��ال خانه به دوش هستند 
و دیگر نمی توان به آنها گفت مس��تأجر 
خوش نش��ین نظر دیگری دارند و همه 
شما را مقصر می دانند. ضمن اینکه مگر 
اتحادیه مش��اوران امالک وظیفه ندارد 
ب��ر قیمت ه��ای مس��کن در بنگاه های 
معام��الت ملکی نظارت کن��د؟ و او در 
پاسخ می گوید: وظیفه اتحادیه مشاوران 
امالک نظارت بر قیمت ها نیست.ضمن 
اینکه مشاوران امالک هرگز نمی توانند 
روی یک ملک یا خانه ای قیمت تعیین 
کنند. این صاحبخانه ها هستند که روی 
سرمایه خود قیمت می گذارند و ما فقط 

واسطه هستیم.
ب��ه او می گویم وقت��ی اجاره ها باال 
باش��د ش��ما حق کمیس��یون بیشتری 
می گیرید پس چطور نمی توانید نقشی 

در افزای��ش قیمت ها 

فرش��یدی  آق��ای  و  باش��ید  نداش��ته 
ادام��ه می ده��د: مش��اوران امالک حق 
کمیس��یون می گیرن��د. هرچه بیش��تر 
معامل��ه صورت گیرد به نفع ماس��ت ما 
از خ��دا می خواهیم کرایه ها پایین بیاید 
تا معامالت بیش��تری صورت گیرد و ما 
س��ود کنیم اما اگر اجاره ها باال باش��د و 
معامالت کمتری صورت گیرد، طبیعی 

است متضرر اصلی ما هستیم. 
محم��ود توس��لی دیگرهم��کار این 
مش��اورامالکی که در قسمت دیگری از 
مغازه پشت میز کارش نشسته در ادامه 
افزایش  صحبت های دوستش به دالیل 
اجاره بها از دیدگاه دیگری نگاه می کند 
و به گزارشگر نشریه می گوید: این روزها 
کوچکترین نو س��ان ها در بازار اجاره از 
سوی موجران به دلیل تورم و گرانی در 
بازار اقالم مصرفی اس��ت. زیرا موجران 
اظهار می دارند به دلیل پرداخت اقساط 
و تأمی��ن هزینه های ماهانه مجبورند در 
انجام هر قرارداد، اجاره بهای واحدشان 
را براس��اس نیازش��ان تأمین کنند و به 
همین خاطر قیم��ت اجاره ها را افزایش 
می دهند. او می گوید: بسیاری از مالکان 
نرخ اجاره را به صورت سلیقه ای محاسبه 
می کنند و مستأجران هم به غیر ازاینکه 

شرط را بپذیرند یا اینکه رد کنند 
ندارند.  چاره ای 
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ب��ازار اجاره این روزها موجر س��االری 
است.

اجاره بهای 750 میلیون تومانی 
در پایتخت

در حالی که برخی مستأجران توان 
پرداخت ماهی 400 هزار تومان اجاره 
را ندارن��د، قیمت برخ��ی اجاره ها در 
روزنامه ها یا بنگاه های معامالت ملکی 
نجومی اس��ت و مش��خص نیست چه 
کس��ی برکار این بنگاه ها نظارت دارند 

و ب��ر چه معیار و مبنای��ی این قیمت ها 
تعیین می ش��ود. بلوار ارت��ش، برج های 
آتی س��از 200 متر 140 میلیون تومان 
رهن کامل. 70 متر یک خوابه در شرق 
تهران 48 میلیون تومان رهن 200 هزار 
تومان اجاره- مینی س��یتی 75 متر 10 
میلیون توم��ان رهن900 ه��زار تومان 
اجاره- زعفرانیه 500 متر 750 میلیون 
تومان ره��ن کامل- فرش��ته 300 متر 
450 میلی��ون تومان ره��ن 10 میلیون 
تومان اجاره و در مناطق شرق و حنوب 

هم نرخ ها به این شرح است:
پی��روزی 40 مت��ر ی��ک خوابه 20 
میلیون تومان رهن کامل- خواجه نظام 
37 مت��ر یک خواب��ه 11 میلیون تومان 
رهن 370 ه��زار تومان اجاره. مرتضوی 

25 متر 8 میلیون تومان رهن کامل. 
بی��ن این نرخ ه��ا هرچه ب��ه طرف 
ش��مال ش��هر پیش می روی��م قیمت ها 
نجومی ت��ر و غیرمنطقی ت��ر می ش��ود و 
هرچ��ه به طرف جنوب ومناطق مرکزی 
شهر پیش می رویم واحدهای مسکونی 
کوچ��ک و کوچکت��رو قیمت ه��ا بازهم 
این  در  براس��تی  غیرواقعی ترمی ش��ود. 
آش��فته بازار مس��کن اجاره بهاء بر چه 
مبن��ا و معیاری تعیین می ش��ود؟ نقش 
اتحادی��ه امالک در این میان چیس��ت 
و این اس��ب چموش گرانی کرایه خانه 
چگون��ه و توس��ط چه کس��انی باید رام 

شود؟
مطصف��ی قل��ی خس��روی رئی��س 
اتحادی��ه مش��اوران ام��الک ته��ران و 
کش��ور در گفت و گو با خبرنگار نشریه 

قرض الحسنه در پاسخ به سئواالت فوق 
می گوی��د: اتحادیه هیچ نق��ش نظارتی 
و کنترل��ی بر قیمت ه��ا و تعیین اجاره 
به��ای مس��کن ن��دارد، بلکه ای��ن خود 
صاحبخانه ها هستند که روی ملک خود 
قیم��ت می گذارند و نقش اتحادیه صرفاً 
نظ��ارت بر فعالی��ت بنگاه های معامالت 
ملک��ی اس��ت. همچنین ص��دور پروانه 
کسب فعالیت و اطالع رسانی تصمیمات 
دولت به مش��اوران ام��الک مهمترین و 

تنها وظیفه این اتحایه است.
خس��روی اضافه می کن��د: خانه یک 
سرمایه ش��خصی اس��ت و طبق قانون و 
ش��رع ما نمی توانیم روی سرمایه و ملک 
خصوصی کسی قیمت گذاری کنیم. بلکه 
تنهاخ��ود صاحب س��رمایه می تواند روی 
سرمایه یاخانه خود قیمت بگذارد. بنابراین 

دست ما در این زمینه کوتاه است. 
از آقای خس��روی در م��ورد فعالیت 
بنگاه های غیرمجاز و بدون پروانه کسب 
س��ئوال می کن��م او می گوید: بازرس��ان 
اتحادیه که تعداد آنه��ا به حدود 3 هزار 
نفر می رس��د ب��ر کاروفعالی��ت معامالت 
امالک نظارت دارند. ضمن اینکه در حال 
حاضر2 هزار واحد مش��اور امالک هم در 
انتظار کسب مجوزند و بازرسان اتحادیه 
تا آنجا که ممکن است و قدرت و توانایی 
دارند برای شناسایی واحدهای مشاوران 

امالک بدون مجوز تالش می کنند. 
از رئیس اتحادیه امالک در خصوص 
راهکارهای رفع مشکل گرانی اجاره بهاء 

سئوال می کنم پاسخ می دهد:
با توجه به اینکه امس��ال از س��وی 

دول��ت ش��اخص اج��اره به��اء برابر با 
بررس��ی های آماری 12 الی 14 درصد 
اعالم شده اس��ت و سال قبل این رقم 
بی��ن 7 تا 9 درصد بود و این مس��ئله 
نشان از تورم موجود در بخش مسکن 
دارد، اما اگر دولت مالیات بر خانه های 
خالی را در دستور کار جدی خود قرار 
ده��د، قطعاً این مش��کل ت��ا حدودی 
برطرف می ش��ود. البته در حال حاضر 
اگر شاخص کد اقتصادی مسکن به هر 
خانه ای تعلق گیرد ت��ا تعداد خانه هایی 
که یک فرد دارد مش��خص گردد، جای 
تخل��ف باق��ی نمی ماند و جلوی س��وء 

استفاده ها گرفته می شود.
نظارت های دولت ضعیف است

       حمی��د توکل��ی کارش��ناس 
اقتص��ادی و اس��تاد دانش��گاه آزاد در 
خص��وص دالی��ل گرانی اج��اره بهای 
مس��کن و راهکارهای ح��ل این معضل 
می گوی��د: واقعیت��ی انکارناپذیر در این 
زمینه وج��ود دارد که دول��ت نظارتی 
دقیق ب��ر افزایش اجاره بهای مس��کن 
ن��دارد و تمام��ی بنگاه ه��ای معامالت 
ملکی تقریباً به حال خود رها ش��ده اند 
و اتحادیه مربوط��ه هم حتی در جهت 
برخورد ب��ا بنگاه ه��ای غیرمجاز خیلی 
اقدام ج��دی به عمل نم��ی آورد. چون 
از گوش��ه و کنار زیاد می ش��نویم اغلب 
بنگاه ها در حاشیه شهرهای بزرگ مثل 
تهران بدون مج��وز و پروانه به فعالیت 
و دالل ب��ازی در زمینه خرید و فروش 

واجاره مس��کن مش��غول کارند.
به اعتقاد این کارش��ناس اقتصادی، 
اگ��ر مس��ئوالن ذی ربط ب��ر بنگاه های 
معامالت ملکی اعم��ال نظارتی دقیق و 
همه جانبه داش��ته باش��ند، بدون شک 
ه��م می توانند مالی��ات و دارایی الزم را 
از آنها اخ��ذ کنند، ه��م می توانند حق 
کمیس��یون ها را کنت��رل نماین��د و هم 
اجاره بهای مس��کن را در مسیر قانومند 

هدایت و نظارت کنند.
محمد پورضیایی عضو هیئت علمی 
دانش��گاه ش��اهرود هم در این خصوص 
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می گوید: رکود نس��بی در بازار خرید و 
فروش مس��کن عامل اصلی سیل تقاضا 
در ب��ازار اجاره بهاس��ت. در حال حاضر 
تقاضا برای اجاره خانه ها باالس��ت واین 
خود منج��ر می ش��ود ک��ه تعدیلی در 
نرخ های آن صورت نگیرد. وی می گوید: 
س��ال گذش��ته طرح تعزیراتی که برای 
کنترل اج��اره بهاء در آغ��از فصل نقل 
وانتق��االت به اجرا درآمد ن��ه تنها تأثیر 
گذار نبود، بلکه باعث شد تا قراردادهای 
غیر رسمی و پش��ت نویس شده نیز به 
وجود آید که پیامدهای بسیاری داشت.

این استاد دانشگاه افزود: بهترین راه 
کنترل اجاره بهاء، متناسب کردن عرضه 
و تقاضا و کاهش قیمت خرید مس��کن 
اس��ت زمانی که متقاضی��ان خرید یک 
خانه بتوانند خانه ای مطلوب با توجه به 
ش��رایط خود تهیه کنند، قطعاً تقاضا از 
سوی بازار استیجاری کاهش پیدا کرده 
و قیم��ت اجاره ها نیز تعدی��ل می یابد. 
پور ضیای��ی خاطر نش��ان می کند: نیاز 
به خانه و س��رپناه جزو نیازهای اساسی 
هر فرد اس��ت از این��رو اول باید طرح ها 
و سیاس��ت هایی در جهت تعدیل قیمت 
خانه اجرا شود تا در پی آن اجاره بها نیز 

کاهش یابد. 
رک��ود در بازار اجاره به��اء هرگز از 
منظر علم اقتصاد به وجود نمی آید زیرا 
از آنج��ا که همه نیاز به س��رپناه دارند، 
در بازار اس��تیجاری قیمت ها با سرعت 
باالتری نس��بت به ب��ازار خرید و فروش 

مس��کن رشد می کند و اگر افراد نتوانند 
در بازار اس��تیجاری نیز مسکن مناسب 
و در ش��أن خود پیدا کنند، ناچارند در 
مراکز دور از شهر در حومه ها، شهرهای 
جدید با مسکن هایی که از استانداردهای 
مطلوب برخوردار نیس��ت زندگی کنند 
که آن هم در نوع خود تبعاتی به دنبال 
دارد. از س��وی دیگر مالکانی که عرضه 
کننده واحدهای اس��تیجاری هستند با 
خالی ماندن واحدها مشکلی ندارند، زیر 
آنها نه ب��ه عنوان مصرف کننده بلکه به 
عنوان یک سرمایه گذار در بازار خرید و 
فروش مسکن و اجاره بهاء حضور دارند 
و در این زمین��ه فعالیت می کنند وباید 
گفت که بر اس��اس آخرین آمار بیش از 
250 هزار خانه خال��ی در تهران وجود 

دارد.
اجاره بهاء تابع متغیرهای اقتصادی 

است
رفتارهای س��طحی و تند در بخش 
مس��کن باید متوقف و چاره ای اساس��ی 
ب��رای متناس��ب کردن عرض��ه و تقاضا 
 در بخ��ش مس��کن اندیش��یده ش��ود. 
ع��زت اهلل یوس��فیان عضو کمیس��یون 
برنام��ه و بودجه مجلس هم در خصوص 
نح��وه تعیین اج��اره بهاء در 30 س��ال 
گذشته می گوید: اجاره بهای مسکن نیز 
همچون س��ایر خدمات تابع متغیرهای 
اقتصادی است. وقتی قیمت سکه، طال، 
نان، بنزین، گازوئیل، برق، آب و س��ایر 
کاالهای اساس��ی افزایش پیدا می کند، 

نمی توان به راحتی جل��وی موج گرانی 
اجاره مسکن را گرفت.

وی می گوید: اجاره بهاء حلقه ای جدا 
از سایر حلقه های اقتصادی به ویژه اقالم 
موجود در س��بد کاالی خانوار نیس��ت. 
یوسفیان وضعیت اجاره بها در سالجاری را 
ریشه در وضعیت قیمت سایر متغیرهای 
اقتص��ادی می داند و می گوید: اجاره بهاء 
را به عنوان گرانفروش��ی نمی توان مورد 
تنبیه قرار داد. چون قیمت سایر کاالهای 
اساس��ی از جمله حامل های انرژی گران 

شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجل��س درباره راهکار س��اماندهی نرخ 
اجاره بهاء می گوید: عرضه کم و تقاضای 
باال به ط��ور طبیعی افزایش قیمت ها را 
در پی داش��ته اس��ت. همان طور که در 
بخش طال و س��که این اتفاق افتاده، در 
بخش اجاره بهاء نیز تا مادامی که مسکن 
جدیدی متناسب با تقاضا عرضه نشود، 
به س��یر صعودی خود ادامه می دهد وبا 
چوب و ش��الق هم نمی توان این بازار را 

ساماندهی کرد.
وی پرداخ��ت یاران��ه مس��کن ب��ه 
مستأجران را مورد اش��اره قرار می دهد 
و می گوی��د: مس��ئوالن دولت��ی بای��د 
راهکارهای منطقی ب��رای مهار افزایش 
قیمت ه��ا به ویژه در بخ��ش اجاره بهاء 
پیدا کنند و یقیناً متناسب کردن عرضه 
و تقاضا دربخش مس��کن نیازمند عرضه 

مسکن بیشتراست.
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مردمی که روز پنجشنبه راهپیمایی 
کرده بودند. از گروهی عابر پیام گرفتند 
که روز جمعه 17 شهریور در میدان ژاله 
جمع شوند وبه سخنرانی آیت اهلل عالمه 
نوری گ��وش دهند. صبح  جمعه بعد از 
نماز مردم پیاده یا سواره به طرف میدان 
ژاله براه افتادند. در میان مردم زن هایی 
بودن��د که بچه های خ��واب آلود خود را 
از رختخواب های راحت بیرون کش��یده 
و ب��ه آغ��وش گرفته بودن��د و به طرف 
خیابان ژاله در حرکت بودند. س��اعت 6 
صب��ح بود. تعداد مردم��ی که به میدان 
ژاله نزدیک می شدند، به یکصد هزارنفر 
نرسیده بودند. جمعیت مقابل اداره برق 
درخیاب��ان و پیاده رو برای خودش جای 
می گرف��ت و زن ها و ک��ودکان دور هم 
کنارجوی یا وس��ط خیابان می نشستند 
و منتظ��ر بودند که همه جمع ش��وند و 
آقا ک��ه منزلش هم��ان نزدیکی ها بود، 
بیرون بیای��د. دراین موقع عده ای جوان 

18 س��اله از راه رس��یدند، دس��ت ها را 
حلق��ه کردن��د و زن ها و بچه ه��ا را در 
می��ان حلقه خود جای دادند. س��ربازان 
از چه��ار طرف میدان ژال��ه را محاصره 
کردند و روی پشت بام ها موضع گرفتند 
و لوله های مسلس��ل ها را به سوی مردم 
نشانه رفتند و مردم بدون اعتنا در جای 
خود نشس��تند. این مردم بدون سالح و 
بدون داش��تن هیچگونه وسیله تخریب 
جمع ش��ده بودن��د. دلهایش��ان آکنده 
از ظلم های��ی بود که طی س��الیان دراز 
کشیده بودند و قلبش��ان مملو از عشق 
ام��ام که به آنها فرم��ان می داد و آنها را 
رهبری می ک��رد. س��اعت 6 بامداد روز 
جمع��ه بدون اطالع قبلی نخس��ت وزیر 
وقت مهندس ش��ریف امام��ی حکومت 
نظامی را در 11 ش��هر ای��ران از جمله 
تهران اعالم کرد و در همان س��اعت به 
س��ربازان خیابان ژاله دستور تیراندازی 

به سوی مردم صادر شد.

من آن روز دیر از خواب بیدار شدم  و 
بدون اینکه لب به صبحانه بزنم به سوی 
میدان ژال��ه حرکت ک��ردم. از حکومت 
نظامی بی اطالع ب��ودم. وقتی به میدان 
خراسان رس��یدم تعداد زیادی زره پوش 
و سرباز دیدم که مسلسل های سنگینی 
حمل می کردند و گاهی به س��وی مردم 
نش��انه می رفتند. صدای رگبار مسلسل 
از طرف میدان ژاله به گوش می رس��ید. 
عده ای موتورس��وار الس��تیک ها را وسط 
خیابان آتش می زدند که گازهای اش��ک 
آور بی اثر شود به سوی میدان ژاله به راه 
افتادم. مردم می دویدند و فریاد می زدند 
ب��ه آن طرف نروید ش��ما را می کش��ند. 
چن��د موتور س��وار اجس��ادی را بر ترک 
موتورهایشان س��وار کرده بودند و فریاد 
زنان خیابان را به طرف یک بیمارس��تان 
نزدیک طی می کردند. نمی توانستم حتی 
یک قدم به جلو بردارم. احس��اس غریبی 
به من دست داده بود. از یک نفر که زخم 
کوچکی برداشته بود و توانسته بود جان 
س��الم بدر برد س��ئوال کردم چه شده؟ 
گفت: تعداد ما خیلی زیاد بود همه وسط 
خیابان نشسته بودیم. سربازها دورتا دور 
ما را محاصره کرده بودند. عده ای هم روی 
پشت بام ها موضع گرفته و مسلسل ها را 
ب��ه طرف ما نش��انه رفته بودن��د. در این 
موقع یک هیلیکوپتر نظامی باالی س��ر 
ما ظاهر ش��د. فکر کردیم این هلیکوپتر 
مش��غول فیلمبرداری از جمعیت اس��ت 
ولی ناگاه فاصل��ه اش را با زمین کم کرد 
و مسلسلسی از آن بیرون آمد وبه طرف 
جمعیت شروع به ش��کیک کرد. پس از 

به یاد گلهایی که در 17 شهریور پرپر شدند

بخشی از کتاب گام به گام با انقالب نوشته اکبر خلیلی
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حدیث الله های خونین
بازآ حدیت الله ها را سر کن ای دوست

یادی زعاشورای شهریور کن ای دوست
بنگر عروج سرخ یاران سحر را

خونین حدیث عشق را باور کن ای دوست
سر در گریبانگیر و محزون ناله سر کن

صهبای غم در سینه ساغر کن ای دوست
در کربالی ژاله بنگر کشته ها را 

از این جفا در جان خود آذر کن از دوست
آن طفل در خون خفته را بنگر برادر

اشکی نثار آن گل پرپر کن ای دوست
از این مصیبت دیده و دل غرقه خون شد

فکری به حال این دل مضطر کن ای دوست
یاد شهیدان راه حق جاودان باد

تاج شهیدان بر سر اختر کن ای دوست
بشنو تو پند حافظ شیرین سخن را

شرح حدیث هجر را آخر کن ای دوست

آن س��ربازان که م��ردم را محاصره کرده 
بودن��د همه را به گلوله بس��تند. من که 
نزدیک یک کوچه ب��ودم و آن کوچه به 
یک ساختمان نیمه تمام منتهی می شد، 
خودم را به آن ساختمان رساندم. صدای 
رگب��ار گلوله یک لحظه قطع نمی ش��د. 
من با چن��د نفری از عابری��ن در خفای 
یک ش��کاف دی��وار پنهان ش��ده بودیم. 
مأمورین مداوم ش��لیک می کردند. مردم 
ب��ه خانه های خود پناه برده بودند. گاهی 
پنجره ای باز می شد و با شلیک یک گلوله 
بسته می شد. دستور قتل عام صادر شده 
بود. موتورس��وارها دائ��م در رفت و آمد 
بودن��د و مجروحان را به بیمارس��تان ها 
می رسانند. چند موتور سوارفریاد زدند به 

بیمارستان ها خون برسانید.
به طرف بیمارس��تان س��وم شعبان 
که نزدیک میدان ژاله بود، رفتم. جلوی 
بیمارس��تان مملو از جمعیت بود. مردم 
آم��ده بودند تا خون خود را نثار برادران 
مج��روح خود کنن��د. ولی بیمارس��تان 
گنجایش این همه مجروح را نداش��ت. 
پرستارها فریاد می زدند فقط کسانی که 
گروه خون " او منفی" یا "آ منفی" دارند، 
می توانند خون بدهند. خوشبختانه گروه 
خونم "آ منفی" بود. از وس��ط جمعیت 
دوی��دم و فریاد زدم م��ن "آی منفی ام" 
مرا داخل بیمارستان بردند. پله هایی که 
به در بیمارس��تان منتهی می شد، غرق 
خون بود و کس��انی که مردم را هدایت 
می کردن��د و در بیمارس��تان مجروحان 
را می پذیرفتند، از س��رتا پایش��ان خون 
قتلگاهی  بیمارس��تان  داخل  می چکید. 

بود. روی زمین روی کاناپه های مشکی 
چرمی��ن و نیمکت ه��ای چوبی س��فید 
رن��گ، همه جا خون ب��ود و صدای ناله 
ی��ک لحظ��ه قط��ع نمی ش��د. تلفنچی 
دائ��م با هر کجا که می توانس��ت تماس 
می گرف��ت و فریاد می زد، کمک کنید... 
جراح بفرس��تید، وس��ایل بفرس��تید و 
مردم��ی را می دی��دم که هراس��ان وارد 
بیمارس��تان می شدند. یکی می گفت که 
دامپزشک است ولی حداقل پانسمان را 
می داند. دختری آمده بود و می گفت در 
آزمایشگاه کار کرده است و فوری شروع 
ب��ه آزمایش خون ها ک��رد. یک مجروح 
را آوردن��د که به ش��دت صدم��ه دیده 
ب��ود و باید هرچه زودتر عمل می ش��د. 

وضعش بس��یار وخیم بود. 
گ��روه خ��ون او "آ منفی" 
بود. فقط م��ن بودم که با 
او هم خون بودم. پرس��تار 
م��را ص��دا زد. روی زمین 
دراز کشیدم وخیلی سریع 
را گرفتن��د. دکتر  خون��م 
جراح خیل��ی ناراحت بود 
و بازهم ب��رای آن مجروح 
خون می خواست. گفتم از 
من دوباره خ��ون بگیرید. 
قب��ول نکردن��د. ی��ک نفر 
را از بی��رون آوردن��د ک��ه 
ادع��ا می ک��رد خونش "آ 
تاریخ  ولی  اس��ت.  منفی" 
کارت��ی که همراه داش��ت 
نشان می داد یک ماه قبل 
دکتر  اس��ت.  داده  خ��ون 

او راه��م قبول نکرد و گف��ت باید چهار 
ماه از تاریخ کارت بگذرد. وضع بس��یار 
وخیم بود. دراین موقع از ما خواس��تند 
بیمارس��تان راترک کنیم تا جایی برای 
مجروحان س��رپایی باز ش��ود. وقتی از 
می آم��دم جمعیت  بیرون  بیمارس��تان 
متفرق ش��ده بود و س��ربازان همه را  با 
ش��لیک گلوله فراری داده بودند. مجبور 
شدم در خانه ای که درآن نزدیکی ها بود 
پناه بگیرم تا سروصداها بخوابد. در این 
هنگام س��ربازی را دیدم که لباس خود 
را درآورده ب��ود و در خانه ها را می زد و 
التماس می کرد: "مسلمونا پناهم بدید."
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جنگ برای اندیش��ه ای ک��ه در پی ویرانی نباش��د، 
آبادان��ی اس��ت. جنگ می توان��د نعمت و برکت باش��د. 
می تواند سازندگی باشد. س��ازنده روح و سازنده اخالق. 
جنگ می تواند زخمی بر جسم بنشاند اما جان را پرورش 
دهد و پنجره های تعالی ایمان را باز کند. اینگونه بود که 

جنگ ما مشعل شهادت را شعله ور ساخت.
از نگاه بنیانگذار جمهوری اس��المی رضوان ا... تعالی  
ایران جنگ که برما تحمیل ش��د، برای ما نعمت بود. آن 
بزرگ��وار پس از جنگ فرمودند: "جن��گ هر روز برای ما 
برکاتی داش��ت. حضرت امام رحم��ت ا... در پیام خود به 
مناسبت قبول قطعنامه 598 و سالگرد کشتار خونین مکه 
درس هایی از جنگ را به عنوان سرلوحه آینده سیاست ها 
بی��ان کردند. در بخش��ی از این پیام آمده اس��ت: نکته 
مهم��ی که همه م��ا باید ب��ه آن توجه کنی��م و آن را 
اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم، این 
اس��ت که دش��منان ما و جهانخواران تا کی  تا کجا ما 
را تحمل می کنند و تا چه مرزی اس��تقالل و آزادی ما 
را قبول دارند؟ به یقی��ن آنان مرزی جز عدول از همه 
هویت ها و ارزش های معنوی والهی ما نمی شناسند. به 
گفته قرآن کریم هرگز دس��ت از مقاتله و ستیز با شما 
بر نمی دارند مگر اینکه ش��ما را از دین تان برگردانند. 
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیس��ت ها و آمریکا 
و ش��وروی در تعقیب مان خواهند بود تا هویت دینی و 

ش��رافت مکتبی ما را لکه دار کنند. ...
هشت س��ال جنگیدن بی شک عرصه آزمایشی بود 
ب��رای محک زدن ایثار، ایمان و ش��جاعت و آنانی که در 
این راه گام نهادند س��ربلندان تاریخ هس��تند. جنگ ما 

ش دوباره
اک

ی هم 
 برا

می مردیم!

به بهانه

س
 هفته دفاع مقد

امام علی )ع(:
نیا َمشَغلَُة َعن َغِیِرها َولَم  إِنَّ الدُّ
یُِصب صاِحُبها ِمنها َشیئاً إاِل َفَتحت 
لَُه ِحرص��اً َعلَیه��ا َولََهجاً بِه��ا َولَن 
یَس��َتغنَی صاِحُبها بِما ناَل فیها َعّما 

لَم یَبُلغُه ِمنها.
      براس��تی ک��ه دنیا آدمی را 
به کلی سرگرم خود می سازد و دنیا 
پرس��ت به چیزی از آن نرسد، مگر 
آنکه باب حرص و ش��یفتگی به آن 
بر رویش گش��وده شود وبه آنچه از 
این دنیا دست یافته اکتفا نمی کند 
تا در پی چیزی که بدست نیاورده 

نرود.
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دف��اع از ارزش ها ب��ود. همانطور ک��ه انقالبمان انقالب 
ارزش هاس��ت. جنگ زشت است ولی ما زیبایی هایی در 
آن رق��م زدیم ک��ه در هیچ کجای دنیا پیدا نمی ش��ود. 
زیبایی جنگ ما فتح خرمش��هر بود که دل امتی را شاد 
کرد. آزادس��ازی مهران بود که خدا آنرا آزاد کرد و قلب 
ام��ام )ره( را ش��اد نمود. زیبایی را بای��د در متن جنگ 
جستجو کرد در گوشه و کنارهای خاکریزها و سنگرها. 
بای��د در آن چادرهای دوازده نفری جس��تجو کنیم که 
بعد از عملیات فقط س��ه نفر از آن باز می گشتند و شب 
ش��ام غریبان یارانش��ان را می گرفتند. زیبایی را باید در 
گردان حمزه پیدا کرد که تمامی آنها 14-15 ساله هایی 
بودند که در والفجر 8 قد راست کردند و در مقابل گارد 
ریاست جمهوری عراق که تا دندان مسلح بود ایستادند.
وج��ود مق��دس  دف��اع  زیبائی ه��ای  بارزتری��ن    

حبی��ب بن مظاهرهای��ی ب��ود که پ��ا به پ��ای دیگران 
می جنگیدند هرکس راهی می شد از نوجوان 14 ساله تا 
پیرمرد 70 س��اله و بدا به حال آنان که احساس وظیفه 
نکردند و عافیت را برگزیدند و خوشا به حال آنان که با 

شهادت رفتند .....
 ام��روز ب��ه مفهوم ش��هادت محتاج ت��ر از دیروزیم 
به قول ش��هید آوینی باید دس��تی برآی��د و ما را از این 
قبرس��تان نشینی عادات س��خیف نجات دهد. تا دوباره 
حرکت کنیم.هجرت کنیم. جهاد کنیم. جانباز شویم به 
اسیری برویم شهید بشویم زنده بشویم و زندگی کنیم.

کاش می ش��د دوباره مرگ را در همسایگی خود ببینیم 
تاخوب زندگی کنیم. کاش دوباره همه زندگی ما در یک 

کوله پش��تی خاکس��تری جا می گرفت و خانه مابیش از 
یک سنگر دومتری با سنگفرش خاک نبود. کاش دوباره 
سیراب گذشت و ایثار می شدیم واز دادن قمقمه آب به 
دش��من اس��یر لذت می بردیم. کاش دوباره به هم عشق 

می ورزیدیم. کاش دوباره برای هم می مردیم.
م��ا کجا می توانیم دوباره این زیبائی ها را پیدا کنیم. 
جز درجبهه های ایثار خودمان. ما در کربالیی به وسعت 
ایران جنگیدیم.  عاش��ورایی به مدت 8 سال رقم زدیم. 
زیبایی ها و حماسه هایی آفریدیم که ناب ناب هستند و 
امروز دلمان گرم دعای مادر ش��هیدی است که هر شب 
جمعه بر س��ر م��زار فرزند خویش دع��ا می کند و طول 
عمر رهبر را می خواهد.دلمان گرم مزار شهدایمان است 
که پناه دلسوختگان و میعادگاه رزمندگان قدیمی است 
از ی��اد نبریم پیمانی که با خونش��ان بس��تیم و وعده ای 
که بر راهش��ان گذاردیم. فراموش نکنیم اشک هایی که 
بر افش��اندیم و نوش��ته هایی که در وصفشان بر کوچه ها 
نوش��تیم. از یاد نبریم آن گل های پرپر هدیه ای به رهبر 
بودند. آنها چراغی هس��تند که راه اس��الم و راه درست 
زیستن را نش��ان می دهند. نگذارید آن بزرگ مردان به 
دس��ت فراموشی سپرده ش��وند که فراموش کردن آنان 
ظلمی است به تمامی آنانی که دفاع مقدس را آفریندند. 
بگذاری��د باز هم فضای ش��هر بهاری ش��ود. بگذارید باز 
مارش پیروزی بر گوش ها برس��د و باز س��ربندهای سبز 
و س��رخ بر پیشانی ها بسته ش��ود تا با یک یا حسین)ع( 
دیگر به کربال نزدیک ش��ویم و نگذاریم خون ش��هیدان  

فرش راه رهگذران شود.
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 بـا توجـه بـه اینکـه 20 درصـد اقتصاد 
کشـور از طریـق صندوق های قرض الحسـنه 
انجام می شـود، مسـئوالن سـازمان اقتصاد 
اسـالمی ایران باید با مسئوالن بانک مرکزی 
و نظام همکاری و تبادل نظر بیشـتری داشته 
باشـند وباب مفاهمه را باز کنند تا مشـکالت 
صندوق های قرض الحسنه حل شود و مدیران 
صندوق هـا بتوانند با خیال راحت مؤسسـه و 

صندوق های خود را توسعه دهند.
آق��ای عب��اس کریم��ی مدیرعام��ل صندوق 
قرض الحس��نه اندوخت��ه اس��المی حّر که س��ابقه 
فعالی��ت 40 س��اله در صندوق های قرض الحس��نه 
دارد، با بی��ان مطلب فوق به س��خنان آقای دکتر 
آقامحم��دی در مراس��م ضیافت افطاری س��ازمان 
اقتصاد اس��المی ایران درماه مبارک رمضان اشاره 
کرد و گفت: تصور ما براین بود که برخی مسئوالن 
نمی خواهن��د در جامعه مؤسس��ات قرض الحس��نه 
موجودیت داشته باش��د، حال آنکه از صحبت های 
آقای آقا محمدی این تصورغلط اصالح ش��د و این 
موضوع به اثبات رسید که مسئوالن رده باالی نظام 
موافقن��د صندوق های قرض الحس��نه موجودیت و 
فعالیت داشته باشند. چون بخشی از اقتصاد کشور 
از طریق این صندوق ها انج��ام می پذیرد، بنابراین 
از مس��ئوالن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

تقاضای حمایت بیشتری از صندوق ها داریم.
وی ب��ا تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ یک 
از بانک ها س��هل تراز ما نمی توانند خدمات پولی به 
جامعه ارائ��ه دهند تا در حداقل زمان وام پرداخت 
شود، تصریح کرد: این مؤسساتی که در جامعه این 
همه منش��اء آثار خیر و برکات هستند، باید تقویت 

شوند تا افراد خیّر جذب این صندوق ها شوند واین 
سنت حس��نه بیش از گذشته در جامعه رواج پیدا 

کند.
مدیرعامل صندوق اندوخته اسالمی حّر اضافه 
کرد: از س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران انتظار داریم 
ک��ه به عنوان ولّی صندوق های قرض الحس��نه این 
امکانات را فراهم کنند تا در نهایت ما به عنوان زیر 
مجموعه بتوانیم به امکانات روز تجهیز شویم. چون 
صحبت ه��ای آقای آقامحمدی و فرمایش��ات رهبر 
معظم انقالب مؤید این نکته است که صندوق های 
قرض الحس��نه حتما ًباید باش��ند و توسعه یابند و 

بتوانند خدمات بیشتری به جامعه منتقل کنند.

مدیرعامل صندوق اندوخته اسالمی حّر تأکید کرد:

ضرورت تجهیز صندوق های قرض الحسنه به کامپیوتر

امام باقر )ع(:

    َمَثـُل الَحریـِص َعَلـی 
نیا ِمثُل دودِة الَقزِّ ُکلَّما  الدُّ
َعلـی  الَقـزِّ  ِمـَن  ازداَدت 
نَفِسها لَّفًا کاَن أَبَعَد لَها ِمَن 

الُخروِج، َحّتی تَموَت َغّما.
       مثـل حریـص به دنیا، 
مثل کرم ابریشم است که 
دور خود  بیشـتر  هرچـه 
ببافد خارج شـدن از پیله 
تا  می شود  براو سـخت تر 

آنکه از غصه می میرد.ً
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ساماندهی واحد هماهنگی صندوق های 
قرض الحسنه یک ضرورت 

واح��د هماهنگ��ی صندوق ه��ای 
قرض الحسنه، در بهمن 1360 آغاز به 
کار کرد و طی س��ال های گذش��ته در 
جهت ایجاد نظم وارتباط هماهنگ در 
صندوق های قرض الحسنه، اقدامات در 
خور تحسین بسیاری انجام داده است.

واحد  اعض��ای تش��کیل دهن��ده 
هماهنگ��ی اف��رادی متدین هس��تند 
که وظیفه خود را بدون چشمداش��ت 
م��ادی قربه ال��ی اهلل انج��ام می دهند. 
هدف آنها پیش��رفت و توسعه و تجهیز 
صندوق های قرض الحس��نه به منظور 
یاری رس��اندن به درماندگان اس��ت. 
ای��ن واحد در بدو تش��کیل دارای 36 
نفرعض��و داوطل��ب بود ک��ه این عده 
به 9 گروه چهار نفره تقس��یم ش��دند. 
هرگ��روه صندوق ه��ای واق��ع درنقاط 
مختلف کش��ور را زیر پوشش داشتند. 
گروه ه��ای نه گانه، ده روز آخر هر ماه 
به ش��هرها و روستاها س��فرمی کردند 
و ب��ه دی��دار و سرکش��ی ازصندوق ها 
می پرداختن��د. و در جلس��اتی ک��ه با 
اعض��ای صندوق ه��ای قرض الحس��نه 
محل تش��کیل می دادند وضع منطقه 
را ازلح��اظ کم��ک به م��ردم نیازمند 
بررس��ی می کردن��د. ه��دف از اینکار 
رفع مش��کالت احتمالی صندوق ها در 
جهت یاری رس��انیدن هرچه بیشتربه 
نیازمندان اس��ت. به همت این گروه ها 
طی سال های فعالیت، صدها صندوق 
مح��روم  مناط��ق  در  قرض الحس��نه 
تأس��یس شده و کلیه وس��ایل و لوازم 
و هزینه ه��ای مورد نیازش��ان به طور 

رایگان از سوی سازمان در اختیارشان 
قرار گرفته است.

کمک به کشاورزان و روستائیان
از اقدام��ات قاب��ل توج��ه اعضای 
واحد هماهنگی کمک به روس��تاییان 
صندوق ه��ای  ازطری��ق  وکش��اورزان 
روستایی است. چنانچه تاکنون صدها 
هکت��ار از زمین های زراعی روس��تاها 
با فعالیت گروه ه��ای واحد هماهنگی 
زیرکش��ت رفته است. به گفته آگاهان 
واح��د  عملک��رد  کش��اورزی،  ام��ور 
هماهنگی در روس��تاها می تواند یکی 
از عوامل مؤثر اش��تغالزایی در دهات و 
مهاجرت نکردن روستاییان به شهرها 

باشد.
در این میان پس از گذشت قریب 
31 سال از تأس��یس واحد هماهنگی 
صندوق های قرض الحسنه در سازمان 
اقتصاد اس��المی ای��ران، اکنون بعضی 
اعض��ای واح��د به علت کهولت س��ن 
وگرفت��اری کاری فعالی��ت این واحد 
رو به نقصان اس��ت. درص��ورت ادامه 
وضعیت موجود، ممکن اس��ت موجب 
محرومیت صندوق ه��ا از خدمات این 
م��ردان خداج��وی ش��ود. درنتیجه با 
رکود خدمات ارزش��مند اعضای واحد 
در  نواقص��ی  ناخواس��ته  هماهنگ��ی، 
کار صندوق ه��ای قرض الحس��نه پیدا 

می شود.
از سوی دیگر، س��اماندهی مجدد 
واحد هماهنگی درگرو مس��اعی افراد 
دلس��وز وعالقه مند به س��نت زیبای 
قرض الحس��نه اس��ت تا ب��ه این جمع 

بپیوندن��د ومانن��د س��ال های طوالنی 
گذش��ته از طری��ق کمک به انس��جام 
محرومان  قرض الحس��نه  صندوق های 

جامعه را یاری رسانند.
ش��ده  منظورپیش��نهاد  بدی��ن 
اس��ت برای پذیرش اعض��ای جدید و 
س��اماندهی مج��دد واح��د هماهنگی 
صندوق ه��ای قرض الحس��نه از بی��ن 
اعضای واحد که تجربه بیشتری دراین 
زمین��ه دارند، هیئت اجرایی تش��کیل 
ش��ود. این کمیته با کمک و همفکری 
س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران پس از 

تحقیق و بررسی کافی نسبت به تنظیم 
آئین نامه ای که متضمن شرایط اعضا 
و شرح وظایف آنها و سایرمواردی که 
موجب سامان یافتن و پیشرفت واحد 

هماهنگی باشد، اقدام کنند.

از اقدامات قابل 
توجه اعضای واحد 
هماهنگی کمک به 
روستاییان وکشاورزان 
ازطریق صندوق های 
روستایی است. 
چنانچه تاکنون صدها 
هکتار از زمین های 
زراعی روستاها با 
فعالیت گروه های واحد 
هماهنگی زیرکشت 
رفته است.
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لقای دوست
مقصود عاشقان دو عالم لقای تست

مطلوب طالبان به حقیقت رضای تست
هرجا که شهریاری و سلطان و سروریست

محکوم حکم و حلقه بگوش گدای تست
بودم بر آن که عشق تو پنهان کنم ولیک

شهری تمام غلغله و ماجرای تست
هرجا که پادشاهی و صدری و سروریست

موقوف آستان در کبریای تست
قومی هوای نعمت دنیا همی پزند

قومی هوای عقبی و ما را هوای تست
هرجا سریست خستة شمشیرعشق تو
هرجا دلیست بستة مهر و هوای تست

کس را بقای دائم و عهد قدیم نیست
جاوید پادشاهی و دائم بقای تست

گر می کشی به لطف وگر می کشی به قهر
ما راضییم هرچه بود رأی رأی تست

امید هر کسی به نیازی و حاجتی است
امید ما به رحمت بی منتهای تست
هرکس امیدوار به اعمال خویشتن

سعدی امیدوار به لطف وعطای تست

وصف نسخة قرآن

مصحفی جو چو شاهد مهوش
بوسه زن در کنار خویشش کش

شاهد گلعذار مشکین خط
چهره آراسته به عجم و نقط

بلکه باغ بهشت و روضۀ حور
سبزه اش مشک و تربتش کافور
جد ولش چون چهار جوی بهشت

فیض بخش از چهار سوی بهشت
گرد جدول نقوش اعشارش 
رسته گلهاست گرد انهارش

سوره هایش همه قصار و طوال
قصرها زان بهشت فرخ فال

کرده همواره زان قصور شگرف
جلوه حوران قاصرات الطرف
سر هر سوره بر مثال دری 

که از آن در توان بر آن گذری
رسد از هر دری گه و بیگه 

طالبان را صال که بسم اهلل
عشر او کرده نشر بر و نوال

 خمس او گشته شمس اوج کمال
کلماتش مفرق ظلمات

حرفها ظرفهای فیض حیات
چون نجوی براوج سیاره

متجزی شده بسی پاره
جزو جزوش حقایق اسرار

هر یکی را دقایق بسیار
بکنار این نگار فرخ فر

چون در آری به غیر او منگر
صرف او کن حواس جسمانی

وقف او کن قوای روحانی
چشم برخط و عجم نقطه گذار

دل به معنی زبان به لفظ سپار
گوش از او معدن جواهر کن
هوش از او مخزن سرایر کن

در ادایش مکن زبان کج و مج
حرفها را ادا کن از مخرج

درو باش از تهتک و تعجیل
کام گیر از تأمل و ترتیل

   
  نورالدین عبدالرحمن جامی
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پرده پندار
 مردان خدا پردة پندار دریدند

یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند
هر دست که دادند ازآن دست گرفتند
هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند

یک طایفه را بهر مکافات سرشتند
یک سلسله را بهر مالقات گزیدند

یک فرقه به عشرت در کاشانه گشادند
یک زمره به حسرت سر انگشت گزیدند

یعنی به در پیر خرابات خرابند
قومی به بر شیخ مناجات مریدند

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

فریاد که در رهگذر آدم خاکی
بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند
همت طلب از باطن پیران سحرخیز

زیرا که یکی را زدو عالم طلبیدند
زنهار مزن دست به دامان گروهی

کز حق ببریدند و به باطل گرویدند
چون خلق در آیند به بازار حقیقت
ترسم نفروشند متاعی که خریدند

کوتاه نظر غافل از آن سرو بلندست
کاین جامه به اندازة هر کس نبریدند

مرغان نظر باز سبک سیر فروغی
از دامگه خاک بر افالک پریدند

بلبل

بلبلــی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشــت
واندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفتمــش در عین وصلی ناله و فریاد چیســت
گفــت مــار جلوۀ معشــوق در این کار داشــت
یار اگر ننشســت با ما نیســت جــای اعتراض
پادشــاهی کامران بود از گدایان عار داشــت
در نمی گیــرد نیــاز و ناز ما با حســن دوســت
خرم آن کــز نازنینان بخت برخوردار داشــت
خیــز تا بر کلــک آن نقاش جان افشــان کنیم
کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
گــر مریــد راه عشــقی فکــر بدنامــی مکــن
شــیخ صنعان خرقــۀ رهن خانۀ خمار داشــت
وقت آن شیرین قلندرخوش که در اطوار سیر
ذکــر تســبیح ملــک در حلقــۀ زنــار داشــت
چشــم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشــت
شــیوۀ جنــات تجــری تحتهــا االنهــار داشــت
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 در حال��ی دول��ت هزینه ه��ای 
زیادی را بابت نوسازی در بافت های 
کارشناسان  که  می پردازد  فرس��وده 
معتقدند عدم کیفی س��ازی موجب 
شده است که آپارتمان های نوساز در 
ایران تا 10 س��ال آینده به تعمیرات 

اساسی نیاز داشته باشند. 
بازار س��اخت و س��از واحدهای 
مسکونی در ش��هر تهران این روزها 
داغ اس��ت، تقریبا کوچ��ه و خیابانی 
وج��ود ن��دارد ک��ه در آن آپارتمان 
س��ازی نباش��د و اغل��ب خانه ه��ای 
قدیم��ی به خصوص در مراکز ش��هر 
جای خود را به آپارتمان های نوس��از 

می دهند.
تس��هیالت دولت در حوزه بافت 
فرس��وده و افزایش قیمت مسکن در 
این س��ال   از عواملی است که منجر 
به استقبال سازندگان و مالکان برای 
س��اخت و ساز شده اس��ت. زیرا یک 
مالک می تواند با صرف هزینه ای که 
به اندازه یک واحد آپارتمان می شود، 
صاح��ب حداقل دو آپارتمان باش��د. 
بنابراین اغلب مالکان سعی دارند که 
به اصطالح خانه های خود را بکوبند 

و آپارتمان بسازند. 
اما موضوع این است که ساخت 
و س��از در بافت های فرسوده چقدر 
با کیفیت و نظارت انجام می ش��ود 
و رقم های هنگفتی که دولت برای 
نوس��ازی در این بافت ه��ا تاکنون 
پرداخته اس��ت، تا چند سال دیگر 
ش��هر را در براب��ر ح��وادث بیمه 

خواهد کرد؟ 
کارشناسان صنعت ساختمان، 
عمر مفید س��اختمان های نوساز 
در کش��ور را 10 س��ال عن��وان 
می کنن��د و معتقدن��د که اغلب 
آپارتمان های نوسازی که امروزه 
می شوند،  س��اخته 
دیگ��ر  س��ال   10
نیاز ب��ه تعمیرات و 
بازس��ازی اساس��ی 

دارند و به ندرت می توانند در مقابل 
ح��وادث طبیع��ی مقاومت داش��ته 

باشند. 
حوادثی که هن��گام گود برداری 
ساختمان ها در تهران اتفاق می افتد 
هم از موضوعاتی اس��ت که می تواند 
نق��ش کمرنگ نظارت را بر س��اخت 
و س��ازهای تهران نشان دهد. گرچه 
هریک از نهادهای مسئول، دیگری را 
مقصر این حوادث می دانند، اما هنوز 
هم کار اساسی در این خصوص انجام 

نشده است. 
س��ازمان نظام مهندس��ی کشور 
در جری��ان آخری��ن حادث��ه ای ک��ه 
ناش��ی از گودب��رداری نادرس��ت در 
ش��هر ته��ران بود و منجر به کش��ته 
ش��دن یک نفر هم ش��ده بود، اعالم 
کرد انتخاب مهندس��ان ناظر برعهده 
شهرداری ها اس��ت؛ بنابراین سازمان 
نظام مهندس��ی نمی تواند بر عملکرد 

یک مهندس نظارت داشته باشد.
ای��ن موض��وع موجب ش��د که 
ش��هرداری ب��رای واگ��ذاری دوباره 
مس��ئولیت انتخاب مهندس��ان ناظر 
جلس��اتی را برگزار کند که سرانجام 
ای��ن امر مورد موافقت قرار گرفت اما 
موضوع نظ��ارت بر کیفی��ت یکی از 
عواملی است که باید به صورت جدی 
از س��وی س��ازمان نظام مهندس��ی 

ساختمان پیگیری شود. 
تشـدید برخورد با مهندسان 

ناظر متخلف  
       در ای��ن خص��وص رئی��س 
س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 
کش��ور ب��ا اع��الم اینکه برخ��ورد با 
متخلفان در س��اخت  وسازها به ویژه 
در اس��تان تهران تشدید شده است، 
گفت: دس��تگاه های مسئول از جمله 
ش��ورای انتظام��ی نظام مهندس��ی 
س��اختمان و دس��تگاه های قضای��ی 
ای��ن موض��وع را با جدی��ت پیگیری 
می کنند و اج��ازه نمی دهند با انجام 
توس��ط  غیراس��تاندارد  فعالیت های 

ساخت 
آپارتمان های 
بی کیفیت 
با تسهیالت 
دولتی
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مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران  اعالم کرد
جزئیات پرداخت وام قرض الحسنه 100 

میلیون ریالی

  مدی��ر عامل بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران گفت: در طرح 
پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه 100 میلیون ریالی که از سوی 
بانک مرکزی ابالغ ش��ده س��پرده گذار نحوه باز پرداخت و وثیقه را 

تعیین می کند.
غالمرضا مصطفی پور در گفت وگو با فارس در خصوص جزئیات 
پرداخت تس��هیالت 100 میلیون ریالی اظهار داش��ت: تس��هیالت 
قرض الحس��نه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی 
تا سقف 4 میلیون تومان بوده است که در دستورالعمل اخیر بانک 

مرکزی به بانک ها اجازه داده شده است تا سقف 100 میلیون ریال 
تسهیالت قرض الحسنه ویژه به متقاضیان پرداخت شود.

وی ادامه داد:  این تس��هیالت کارم��زد 4 درصد دارد و در این 
شیوه مبلغ را متقاضی حقیقی و حقوقی تعیین می کنند.

مدی��ر عامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران ب��ا بیان اینکه در 
این دس��تورالعمل فاصله بین بازپرداخت اقساط را نیز سپرده گذار 
تعیی��ن می کند، گف��ت: همچنین نوع وثیقه مورد نیاز اس��تفاده از 

تسهیالت 100 میلیون ریالی را فرد متقاضی تعیین می کند.
به گفته مصطفی پور، یکی از ویژگی های دریافت این تسهیالت 
داشتن س��پرده طبق دستورالعمل اعالم ش��ده است با این تفاوت 
که بروکراسی حاکم بر گرفتن تسهیالت در این طرح وجود ندارد.

سرپرس��ت صندوق مه��ر امام رض��ا)ع( تأکید ک��رد: در حال 
حاض��ر در صندوق طرحی وج��ود دارد که ارگان ه��ای حقوقی با 
گذاش��تن وجوهی نزد صندوق و عقد تفاه��م نامه، صندوق نیز به 
هم��ان میزان اعتبار در نظ��ر می گیرد تا نهاد مذک��ور بتواند برای 
کارمندان خود تا دو برابر س��پرده تسهیالت قرض الحسنه دریافت 

کند.
وی افزود: در این طرح هر کسی می تواند تا سقف 20 میلیون 

تومان نیز تسهیالت دریافت کند.

افراد و دس��تگاه های مختلف، تخطی از 
مقررات صورت بگیرد.

 سید مهدی هاشمی افزود: برخورد 
با متخلفان به ویژه در اس��تان تهران را 
تش��دید کرده ایم، زیرا بیشترین تلفات 
ناشی از کار در کشور در بخش ساختمان 
و بیش��ترین تلفات در ای��ن حوزه بر اثر 

گودبرداری های غیر استاندارد است. 
وی با اش��اره به اجرایی شدن قانون 
نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه های 
اجرایی آن اظهار داش��ت: 16 س��ال از 
تصوی��ب این قوانین می گ��ذرد و مقرر 
شده که یک کارگروه مشترک با حضور 
سه نماینده از وزارت راه و شهرسازی و 
سه نماینده از س��ازمان نظام مهندسی 
تش��کیل شود تا این قوانین دوباره مورد 

بازنگری قرار گیرد. 
مالکان با حقوق خود آشنا نیستند 

همچنین مجید کیان پور مدیرعامل 
ش��رکت عمران و بهسازی شهری ایران 
هم در این ب��اره به خبرنگار مهر، گفت: 
کیفیت موضوعی است که باید مالکان از 
مهندسان درخواست کنند و آنها هستند 
که باید با حق و حقوق خود آشنا باشند .

وی افزود: نظام مهندس��ی هر جایی که 
نیاز بوده به شکل جدی وارد شده است 
و اگر در ساخت و سازی مشکل باشد به 
شدت با آن برخورد می کند ضمن آنکه 
بهترین ساخت و سازها هم باید از سوی 

نظام مهندسی تایید شود. 
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح 
ک��رد: تا زمانی که فقط امضای مهندس 
ناظر برای مالک اهمیت داشته باشد، باید 
شاهد اتفاقات ناگوار باشیم. بنابراین در 
 ابتدا باید مالکان با حقوق خود آشنا شوند.

براین اساس، اگر سازمان نظام مهندسی 
نظ��ارت دقیق تری بر س��اخت داش��ته 
باش��د، اجرای برنامه های دولت در بافت 
فرس��وده می تواند پاس��خگو باش��د، در 
غیراین صورت س��اختمان های نوس��از 
امروز تا چند س��ال آینده دوباره تبدیل 
به خانه های کلنگی می ش��وند که باید با 

صرف هزینه نوسازی شوند. 
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رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس خام  فروش��ی نفت را 
خیانت به کشور دانست و با بیان اینکه درحال حاضر غرب 12 
میلیون بشکه نفت کسری دارد، از احتمال افزایش دو برابری 

قیمت نفت در آینده ای نزدیک خبر داد.
»ارس��الن فتحی پور« در گفتگو با مهر درباره بخش��ی از 
بیانات رهبر معظم انقالب درباره لزوم توقف خام فروشی نفت 
اظهار داش��ت: درحقیقت رهبر معظ��م انقالب یکی از راه های 
مقابله با تحریم ها به ویژه تحریم های اخیر نفتی را توقف خام 

فروشی عنوان کردند.
وی خام فروش��ی را خیانت به کش��ور عنوان کرد و افزود: 
باید با فراهم نمودن ش��رایط مناس��ب، مواد خام به ویژه مواد 
خام نفتی را در صنایع باالدس��تی و پائین دس��تی در کش��ور 

بکارگرفت.
نماینده مردم کلیبر)آذربایجان شرقی( در مجلس با تأکید 
برلزوم فرآوری نفت خام گفت: باید سازوکاری فراهم شود که 
به جای صادرات نفت خام محصوالت فرآوری ش��ده نفتی به 

کش��ورهای دیگر صادر شود تا با ارزش افزوده این محصوالت 
بتوانیم ارز آوری بیشتری به کشور داشته باشیم.

وی ب��ا تأکید براینکه نفت یک ثروت ملی اس��ت که باید 
برای نسل های آینده از آن حراست کنیم، گفت: باید تحریم ها 
را ی��ک فرصت بدانیم و کش��ور را از وابس��تگی به نفت نجات 
دهیم و به س��متی حرکت کنیم که برای همیشه جلوی خام 

فروشی نفت را بگیریم.
بنا به این گزارش، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب تولید ثروت از طریق منابع تمام ش��دنی همچون نفت 
را خ��ود فریبی خواندند و افزودند: خام فروش��ی دامی اس��ت 

که میراث س��ال های متمادی قبل از انقالب است و متأسفانه 
کش��ور گرفتار آن شده است و باید تالش شود که ملت ایران 

از این تله نجات پیدا کند.
ایش��ان رس��یدن به ب��اور و موقعیت بس��تن اختیاری دِر 
چاه های نفت و توقف خام فروشی مواد خام و معدنی را بسیار 
مهم ارزیابی و تأکید کردند: رس��یدن به این ش��رایط با تکیه 

بر علم و از طریق شرکت های دانش بنیان امکان پذیر است.
قیمت نفت 2 برابر می شود

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س در ادامه این گفتگو 
درخص��وص تحریم نفتی ایران گفت: براس��اس بررس��ی های 
انجام ش��ده و تازه ترین گزارشاتی که اخیرا به دست ما رسیده 
است، مشکل غرب هم اکنون کسری حدود  2 میلیون و300 
هزار بش��که ای نفت ایران نیست که بخواهد این میزان نفت را 
از کشورهای دیگر تأمین و جایگزین نفت ایران کند، بلکه آنها 

درحال حاضر دارای کسری 12 میلیون بشکه نفت هستند.
وی تصریح کرد: براین اساس در آینده نزدیک قیمت نفت 
دو برابر قیمت فعلی افزایش خواهد یافت به طوری که قیمت 
هربش��که نفت خام به حدود 200 دالر خواهد رس��ید و این 

مسئله یک تهدید برای غرب به شمار می رود.
به گزارش مهر، مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ایران هم با انتش��ار گزارش��ی درباره آخری��ن وضعیت قیمت 
فروش نفت خام س��بک و س��نگین صادراتی ایران اعالم کرد: 
25 ژوئیه س��الجاری میالدی بهای نفت خام سبک صادراتی 
ایران در بازارهای آسیایی 100 دالر و 22 سنت در هر بشکه 

معامله شده است.
همچنین نفت خام سبک ایران 25 ژوئیه 2012 میالدی 
برای عرضه در بازارهای ش��مال غ��رب اروپا، حوزه مدیترانه و 
آفریق��ای جنوبی به ترتیب به 99 دالر و 23 س��نت، 97 دالر 
و 2 س��نت و 98 دالر و 62 سنت به مشتریان خارجی تحویل 

داده شده است.
در همی��ن حال، بهای نفت خام س��نگین ای��ران هم در 
یک هفته گذش��ته با افزایش چن��د دالری در بازارهای چهار 
گوشه جهان معامله شده است به طوری که نفت خام سنگین 
 ایران با بهای 98 دالر و 64 به مشتریان آسیایی فروخته شد.

همچنی��ن قیم��ت نفت خام س��نگین ایران ب��رای عرضه در 
بازارهای ش��مال غرب اروپا، حوزه مدیترانه و آفریقا به ترتیب 
به 97 دالر و 84 س��نت، 96 دالر و 2 س��نت و 97 دالر و 22 

سنت معامله شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

خام  فروشی خیانت به کشور است
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چک های ستاره دار در راهند

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
اع��الم اینکه کارگروهی ویژه برای تدوین طرح س��تاره دار 
شدن چک ها یا اعتبارس��نجی چک ها تعیین شده است و 
این دس��تور العمل بانک مرکزی بزودی اجرایی می ش��ود، 
گفت: مجلس آمادگی برطرف کردن خألهای قانونی برای 

کاهش حجم چک های ستاره دار را دارد.
غالمرضا اس��دالهی در گفت وگو با خان��ه ملت با بیان 
اینکه اعتبارس��نجی مش��تریان برای ص��دور چک اقدامی 
مناس��ب اس��ت، افزود: چک در کش��ور ما در حکم اسناد 
رس��می است و به افرادي که دارنده آن هستد اعتبار ویژه 
می ده��د. نماین��ده مردم ترب��ت جام و تایب��اد در مجلس 
ش��ورای اسالمی اظهار داشت: ما برای استفاده از چک که 
نوعی س��ند اعتباری به شمار می آید، هیچ گونه تمهیداتی 

نیندیشیدیم. 
ای��ن نماین��ده مردم در مجلس هش��تم و نه��م ادامه 
داد: در ش��رایط کنون��ی بانک   به راحت��ی چک در اختیار 
متقاضی��ان ق��رار می دهند و اف��راد بدون توج��ه به اینکه 
این چک ه��ا محل دارد یا ندارد آن��را هزینه می کنند. وی 
تصریح کرد: نتیجه نداش��تن س��ازوکار برای صدوردس��ته 
چ��ک، تولی��د جمعی��ت کیف��ری و ایج��اد پرونده ه��ای 
حقوق��ی در ق��وه قضائی��ه می ش��ود، همچنین از س��وی 
دیگ��ر نوع��ی اخالل اقتصادی در کش��ور ایجاد می ش��ود . 
اس��دالهی پیش بین��ی تمهی��دات و تعیین مق��ررات برای 
نظامند ش��دن کاهش چک های برگش��تی را الزم دانست 
و یادآور ش��د: چک باید در اختیار اف��رادی قرار بگیرد که 
بتوانن��د ب��ا آن کار کنند و اقتصاد را دچ��ار اخالل نکنند . 
عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس با 
اع��الم اینک��ه کارگروهی وی��ژه برای تدوین طرح س��تاره 
دار ش��دن چک ها تعیین ش��ده و آنها به طور جدی روی 
این موض��وع کار می کنند، تأکید کرد: چنانچه خأل قانونی 
در براب��ر راه ای��ن کارگروه وجود داش��ته باش��د، مجلس 
آمادگ��ی تعامل و برطرف کردن خأله��ای قانونی را دارد . 
بر اس��اس آم��ار بانک مرکزی رش��د بی س��ابقه چک های 
برگش��تی و رس��یدن ارزش س��االنه چک های برگشتی به 
35ه��زار میلی��ارد تومان در س��ال 90ش��اید از مهم ترین 
عواملی باش��د ک��ه بانک مرکزی را مجاب ب��ه طبقه بندی 
چک ها کرده است. با عملی شدن طرح طبقه بندی چک ها 
ک��ه در دس��تورالعمل جدید حس��اب جاری به آن اش��اره 
ش��ده، چک هایی با مشخصه هایی مانند ستاره یا رنگ های 
مختلف برای اقش��ار مختلف از جمله کارمندان رهس��پار 

سیستم بانکی کشور خواهد شد. 

هزار بدهکار مالیاتی ممنوع الخروج شدند

مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی گف��ت: عالوه بر آنکه 
بنیادها بر اس��اس قانون به پرداخ��ت مالیات مکلفند، بنیادهای 
وابس��ته به نهاده��ای حاکمیتی نیز مش��مول پرداخت مالیات 

هستند.
رییس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از ممنوع الخروج 
ش��دن 10 هزار بده��کار مالیاتی خبر داد و گفت: بس��یاری از 
مؤدیان مالیاتی از ممنوع الخروج شدنشان مطلع نمی شوند.علی 
عسکری با اش��اره به قانون  قانون مالیات های مستقیم سازمان 
امور مالیاتی  افزود: س��ازمان امور مالیاتی می تواند کس��انی که 
بدهی مالیاتی بیش از یک میلیون تومان داشته باشند را اعم از 

اشخاص حقیقی و حقوقی، ممنوع الخروج کند.
به گفته وی، س��ازمان امور مالیاتی س��ال گذشته از ممنوع 
الخروج کردن بدهکاران مالیاتی 76 میلیارد تومان درآمد کسب 

کرد.
عس��کری تأکید کرد ک��ه ممنوع الخروج ش��دن بدهکاران 

مالیاتی به آخرین نشانی فعالیت اقتصادی آنها اعالم می شود.
دریافت مالیات از بنیادهای وابسته به نهادهای 

حاکمیتی
مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی گف��ت: عالوه بر آنکه 
بنیادها بر اس��اس قانون به پرداخ��ت مالیات مکلفند، بنیادهای 
وابس��ته به نهاده��ای حاکمیتی نیز مش��مول پرداخت مالیات 
هس��تند. وی با بیان اینک��ه از تمامی بنیاده��ا مالیات دریافت 
می شود و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد، ابراز امیدواری 
کرد، روزی برسد که هیچ یک از مؤدیان مالیاتی بدهکار نباشند.

فرار مالیاتی
رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور در خصوص فرار 
مالیات��ی نیز گفت: در فعالیت 20 تا 30 درصد فعاالن اقتصادی 

کشور فرار مالیاتی مشاهده می شود.
عس��کری ب��ا بی��ان اینک��ه ظرفی��ت درآمده��ای مالیاتی 
کش��ور بی��ش از درآمده��ای فعل��ی اس��ت، افزود: بخش��ی از 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی شناس��ایی نش��ده اند و برخ��ی ه��م 
 درب��اره درآمدهای��ی ک��ه بای��د اب��راز کنن��د، انح��راف دارند.

عس��کری پیاده س��ازی نظام یکپارچ��ه مالیات��ی را از اقدامات 
سازمان امور مالیاتی کش��ور برای تحقق عدالت مالیاتی عنوان 
کرد و افزود: با بس��تر س��ازی برای اجرای طرح جامع مالیاتی ، 
دسترسی به اطالعات اقتصادی فعاالن با استفاده از ظرفیت های 
قانونی که در برنامه پنجم توس��عه ب��رای ایجاد پایگاه اطالعات 
اقتصادی فعاالن اقتصادی در کش��ور وجود دارد و سازمان امور 
مالیاتی متولی آن شده است، به اجرای عدالت مالیاتی نزدیکتر 

می شویم.. 
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ارزش معام��الت بازارهای فرابورس 
ای��ران، ب��ا جابجایی 18 میلی��ون اوراق 

بهادار، به 110 میلیارد ریال رسید.
بیش��ترین  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
حج��م معام��الت را در بازاره��ای اول 
آه��ن  ذوب  ای��ران  فراب��ورس  دوم  و 
اصفه��ان در ب��ازار دوم فراب��ورس ب��ا 
ه��زار   136 و  میلی��ون   8 جابجای��ی 
 س��هم با نرخ هزار و 418 ریال داشت.  

کمترین حج��م معام��الت را همکاران 
سیستم در بازار اول فرابورس با جابجایی 
250 س��هم و قیمت پایانی6 هزار و 10 
ریال کس��ب ک��رد. بیش��ترین افزایش 
قیمت را صنعتی و معدنی ش��مال شرق 
ش��اهرود در بازار دوم با افزایش قیمت 
4.9 درص��د و قیمت ه��زار و 655 ریال 
 در بازار دوم فرابورس از آن خود کرد.  

بیش��ترین کاه��ش قیمت را س��رمایه 
گ��ذاری مس��کن ته��ران در ب��ازار اول 
فرابورس ای��ران با کاه��ش قیمت 4.1 

درص��د و قیم��ت پایانی ه��زار و 776 
 ریال در سیس��تم معامالتی ثبت شد.  
 حجم معامالت در بازار ابزارهای نوین مالی  

       در ب��ازار ابزاره��ای نوی��ن مال��ی، 
بیشترین حجم معامالت را اوراق اجاره 
مپنا با جابجای��ی 12 هزار و 220 برگه 
داش��ت. حجم اوراق دیگ��ر به ترتیب 7 
هزار و 940 برگه اجاره س��امان، 6 هزار 

و 420 برگ��ه اجاره امید، 6 هزار و 330 
برگه اج��اره جوپار، 4 هزار و 360 برگه 
مش��ارکت نارنجس��تان، 3 هزار و 440 
برگه مشارکت توسعه، هزار و 900 برگه 
مشارکت مسکن مهر، هزار و 630 برگه 
اجاره ماه��ان2، هزار و 630 برگه اجاره 
ماه��ان، 450 برگه اجاره مس��کن، 90 
برگه گواهی س��پرده س��عدی، 80 برگه 
مش��ارکت بوت��ان و 180 برگ��ه گواهی 
اجاره لیزینگ س��ینا به قیمت هر برگه 

یک میلیون ریال جابجا شد.  
بازگشایی دو نماد  

نم��اد معامالتی پتروش��یمی زنجان 
و س��یمان غرب آس��یا پس از برگزاری 
مجمع عمومی عادی صاحبان س��هام و 
تقسیم س��ود نقدی با محدودیت دامنه 
 نوسان تا سقف 50 درصد بازگشایی شد.  

قیم��ت اوراق تس��هیالت مس��کن نی��ز 
ح��دود 1 درص��د افزایش داش��ت و در 
 م��رز 59 ه��زار تومان مبادله ش��دند.  

110 میلیارد ریال ارزش 
معامالت فرابورس ایران

واحد اطالعات اکونومیس��ت در جدیدترین گ��زارش خود از کاهش واردات و تراز تجاری ایران 
در سال جاری خبر داد. 

به گزارش ایس��نا، واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه ژوئن 2012 خود ارزش 
واردات ایران در س��ال 90 را 74 میلیارد و 400 میلیون دالر برآورد و پیش بیني کرد که با دو 
میلیارد و 200 میلیون دالر کاهش این ش��اخص در س��ال 91 به 72 میلیارد و 200 میلیون 

دالر خواهد رسید. 
به اعتقاد اکونومیس��ت در س��ال آینده واردات ایران یک میلی��ارد و 800 میلیون دالر کاهش 

داشته و به 70 میلیارد و 400 میلیون دالر بالغ خواهد شد. 
اکونومیس��ت ب��اور دارد که در س��ال 1393 واردات ایران به 72 میلی��ارد و 500 میلیون دالر 
خواهد رسید که این شاخص با دو میلیارد و 700 میلیون دالر افزایش در سال 1394 به 75 

میلیارد و 200 میلیون دالر بالغ خواهد شد. 
سال 1395 سالی است که واردات ایران برابر با 78 میلیارد و 700 میلیون دالر خواهد بود. 

اکونومیست در ادامه عنوان کرده است که مازاد تجاري ایران که در سال گذشته معادل    35 
میلیارد و 700 میلیون دالر بوده در س��ال جاري کاهش��ی 17 میلیارد و 900 میلیون دالري 

داشته و به 17 میلیارد و 800 میلیون دالر برسد. 
به اعتقاد این واحد در س��ال 1392 مازاد تجاري ایران دوباره روند نزولی داش��ته و معادل 5 
میلیارد و 400 میلیون دالر خواهد بود، این در حالی است که این شاخص در سال پس از آن 
با کاهش 3 میلیارد و 900 میلیون دالری مواجه ش��ده و به یک میلیارد و 500 میلیون دالر 

بالغ می شود. 
پیش بیني ش��ده اس��ت که طي س��ال 1394 برای ایران مازاد تجاری 3 میلیارد و 600 میلیون 
دالری به ثبت برسد و این شاخص در سال 1395 به 6 میلیارد و 900 میلیون دالر افزایش یابد. 

اکونومیست 
پیش بیني کرد: 

کاهش 
واردات و 
تراز تجاری 
ایران در 
سال جاری 
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ملی  ش��رکت  مدیرعامل 
صنایع پتروش��یمی از ساخت 
متانول  مجتم��ع  بزرگتری��ن 
جهان در اس��تان بوشهر خبر 
داد و گفت: 60 محصول جدید 
ب��ه س��بد تولی��د محصوالت 
فرآورده ه��ای  و  پتروش��یمی 

پلیمری ایران اضافه می شود.
بی��ات در  عبدالحس��ین 
گفتگ��و ب��ا مهر با اش��اره به 
س��اخت بزرگتری��ن مجتمع 
تولید متانول جهان در استان 
با مش��ارکت بخش  بوش��هر 
خصوصی افزود: این مجتمع 
دیر  بندر  در  پتروش��یمیایی 
و با ظرفی��ت تولید روزانه 7 
هزار متانول ساخته می شود.

مدیرعامل ش��رکت ملی 
اعالم  با  پتروش��یمی  صنایع 
اینکه کنس��ریومی متش��کل 
از بانک ه��ای داخل��ی تأمین 

مناب��ع مال��ی ای��ن مجتمع 
پتروشیمی عظیم را بر عهده 
دارن��د، تصریح کرد: عالوه بر 
تولیدکننده  این 9 مجتم��ع 
دیگ��ر متانول در ف��از یک و 
اقتصادی  وی��ژه  منطقه  دوم 
با  پ��ارس )عس��لویه(  انرژی 
مش��ارکت بخ��ش خصوصی 

احداث خواهد شد.
در همین ح��ال اخیرا با 
گاز،  ملی  مشارکت ش��رکت 
خ��ط لول��ه تأمین خ��وراک 
گاز طبیع��ی مجتمع متانول 
کاوه در بندر دیر س��اخته و 

راه اندازی شده است.
مع��اون وزی��ر نف��ت در 
ادامه درباره آخرین سیاست 
گذاری ه��ا به منظ��ور متنوع 
سازی سبد تولید محصوالت 
پتروش��یمی و فرآورده ه��ای 
پلیمری ایران اظهار داش��ت: 

در ح��ال حاضر 25 محصول 
ایران  در  پتروش��یمی  نهایی 

تولید می شود.
ای��ن عضو هیئ��ت مدیره 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با یادآوری اینکه در برنامه ششم 
توس��عه اولویت اصلی توسعه 
صنع��ت پتروش��یمی تکمیل 
زنجیره ه��ای ارزش افزوده در 
تولید محصوالت پتروشیمیایی 
کشور است، تأکید کرد: بر این 
اس��اس با راه اندازی پارک های 
پتروشیمی و برخی طرح های 
توس��عه زنجیره ارزش حدود 
60 محصول جدید به س��بد 
پتروش��یمی ایران تولید و به 
بازاره��ای داخل��ی و خارجی 

عرضه می شود.
اس��اس سیاست های   بر 
جدید توسعه صنایع تکمیلی 
و پایین دس��تی پتروش��یمی 

تاکن��ون 10 زنجی��ره ارزش 
پتروشیمی  محصوالت  تولید 
و فرآورده های پلیمری تعریف 

شده است.
اج��رای  ص��ورت  در 
همچون  مختل��ف  طرح های 
شهرک های  شیمی ها،  پارک 
پتروش��یمی و توسعه صنایع 
محصوالت  تن��وع  تکمیل��ی 
پتروشیمی ایران به 83 تا 85 

محصول افزایش می یابد.
در همی��ن ح��ال اخی��را 
محمدرض��ا رحیم��ی معاون 
اول رئی��س جمه��ور مصوبه 
جدی��د دولت برای تاس��یس 
»شهرک پتروش��یمی« را به 
سه وزارتخانه وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت، نفت و امور 
اقتص��ادی و دارایی و معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

ابالغ کرده است.

ساخت
 بزرگترین 
مجتمع متانول 
جهان در ایران

رش��د 29 هزار میلیاردحجم ش��به پول طي 9 ماه س��ال 90 
حال��ي بوده که این میزان رش��د در س��ال 89 بی��ش از 24 هزار 
میلیارد تومان، در س��ال 88 بیش از 38 هزار میلیارد تومان و در 

سال 87 بیش از 27 هزار میلیارد تومان بوده است.
همزمان با کاهش اس��کناس و مس��کوک در دست مردم، حجم 
شبه پول اعم از سپرده هاي قرض الحسنه، سپرده هاي سرمایه گذاري 
مدت دار، کوتاه مدت، بلندمدت و س��پرده هاي متفرقه طي سه فصل 
نخست سال گذشته بیش از 29 هزار میلیارد تومان رشد داشته است. 
طبق آمارهاي رس��مي میزان ش��به پول در سال 89 بیش از 
219 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در آذر ماه سال 90 به 

بیش از 248 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
میزان شبه پول ش��امل سپرده هاي قرض الحس��نه پس انداز، 
سرمایه گذاري مدت دار، کوتاه مدت، بلندمدت و سپرده هاي متفرقه 
در س��ال 89 بیش از 219 هزار میلیارد تومان، س��ال 88 بیش از 
175 ه��زار میلیارد تومان، س��ال 87 بی��ش از 137 هزار میلیارد 
تومان، سال 86 بیش از 110 هزار میلیارد تومان و سال 85 بیش 

از 86 هزار میلیارد تومان بوده است. 
افزایش 29 هزار میلیارد توماني شبه پول طي 9 ماهه نخست 
س��ال 90 در حالي بوده که میزان اس��کناس و مسکوک در دست 
مردم طي این 9 ماهه 2.4 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. 

250هزار میلیارد تومان شبه پول در اقتصاد ایران
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خربزه گرمسار وایوانکی صادر می شود

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از صادرات 
یک هزار تن خربزه گرمسار و ایوانکی خبر داد.

»امی��ر رض��وی« ب��ه ایرنا گفت: ص��ادرات ای��ن محصول که بیش��تر 
به کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس و کش��ورهای اروپای��ی نظیر اتریش 
 و آلم��ان اس��ت، برای کش��ور 500 ه��زار دالر ارز آوری به هم��راه دارد. 
وی با بیان اینکه بیشترین سطح کشت خربزه استان سمنان در شهرستان 
گرمسار وجود دارد، افزود: در بیش از سه هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
 این منطقه خربزه ارقام زرد صادراتی، مش��هدی و سوسکی کشت می شود. 

 ب��ه گفت��ه وی، در ی��ک هزار هکتار از زمین های ایوانکی نیز خربزه کش��ت می ش��ود و میزان محصول آن 25 هزار تن اس��ت. 
       مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان سمنان پیش بینی کرد: امسال 150 هزار تن خربزه در استان برداشت شود.

رئی��س اتحادیه چایکاران کش��ور با بی��ان اینکه در حال 
حاضر حدود 220 هزار تن چای خش��ک به نام چای سنواتی 
در کشور انبار ش��ده است، گفت: کیفیت چای هندی موجود 
در بازار بسیار پائین اس��ت، چون هندی ها برای دادن طعم و 

عطر از دارو و مواد شیمیایی استفاده می کنند.
ایرج هوس��می در گفتگو با مه��ر درخصوص واردات چای 
هندی به کش��ور، این س��ئوال را مطرح کرد ک��ه چرا باید در 
ش��رایطی که حداقل 220 هزارتن چای داخلی بدلیل اعمال 
سیاس��ت های نادرست انبار ش��وند و آنوقت چای بی کیفیت 

هندی را به کشور وارد کنیم؟!
وی با بیان اینکه مافیای چای به اندازه کافی چای را وارد 
می کن��د و دیگر نیازی به واردات چ��ای از هند نداریم، گفت: 
کیفیت چای هندی بس��یار پائین اس��ت، چون هندی ها برای 
دادن طعم و عطر از دارو و مواد ش��یمیایی اس��تفاده می کنند 

که برای سالمتی انسان بسیار مضر است.
رئی��س اتحادی��ه چایکاران کشورخاطرنش��ان ک��رد: این 
درحالی اس��ت که چای ارگانیک ایران��ی از نظر کیفیت یکی 
ازبهترین چای های دنیا به شمار می آید اما متأسفانه مسئوالن 
نه تنها از این محصول اس��تراتژیک حمای��ت نمی کنند، بلکه 
در س��ال تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی با اعمال 
سیاست های نادرس��ت مانند اعالم نرخ تضمینی بسیار ناچیز 
ب��رای خرید چای و واردات چ��ای خارجی با کیفیت پائین به 

این صنعت عظیم در کشور لطمه می زنند.
وی اضافه کرد: مس��ئوالن اس��م چای انبار ش��ده را چای 
س��نواتی می گذارند درحالی که تا س��ال 1360 همه محصول 
چ��ای مص��رف می ش��د و حتی ی��ک کیلوگرم ه��م در پایان 

اسفندماه به نام چای سنواتی باقی نمی ماند.

این فع��ال بخش صنعت تولید چای کش��ور تصریح کرد: 
متأس��فانه مس��ئوالن ذیربط به جای اینکه وضعیت معیشتی 
کش��اورزان چای��کار را سروس��امان بدهن��د و از تولید داخلی 
حمای��ت کنند، اقدام ب��ه واردات محص��والت مختلف آنهم با 

کیفیت پائین مثل چای و برنج از هند می کنند.
وی در ادامه درباره میزان برداش��ت چای خشک از مزارع 
چای کشورعنوان کرد: در شرایط فعلی به دلیل سوء مدیریت 
از 34 هزارهکت��ار مزارع چای کش��ور فقط ح��دود 25 تا 30 
هزارتن محصول چای خش��ک به دس��ت می آید درحالی که 
چند س��ال گذشته با اعمال مدیریت صحیح حتی تا 70 هزار 

تن محصول چای خشک به دست می آمد.
هوس��می با بیان اینکه به طورمتوسط میزان مصرف چای 
درکش��ورمان بین 130 تا 150 هزارتن چای خش��ک اس��ت، 
گفت: از این میزان حدود 100 هزارتن چای وارداتی است که 

بخش قابل توجهی از آن به دست مافیای چای است.
ب��ه گفته وی، اراضی کش��اورزی چایکاری ش��ده ظرفیت 
بالقوه تولید 150 هزارتن چای خشک مصرفی کشور را دارند 
که اگر با اعمال سیاست های حمایتی وتشویقی از سوی دولت 
همراه شود، کش��اورزان با بیشتر ش��دن انگیزه شان خواهند 

توانست این میزان چای را درکشورتولید کنند.

چای ایرانی در انبار؛ چای هندی در بازار
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رئیس کل گمرک جمهوری اس��المی گفت: حجم تجارت 
ای��ران در چهار ماهه ابتدای س��ال جاری به 29،2 میلیارد 
دالر رس��ید که س��هم صادرات غیرنفتی 12 میلیارد دالر 

بوده است.
عب��اس معمار نژاد در گفت وگو فارس، در مورد آمار واردات 
و صادرات در چهار ماه سال جاری گفت: در چهار ماه اول 
س��ال جاری 12 میلیون و 500 هزار تن کاال به ارزش 17 
میلیارد و 273 میلیون دالر وارد کش��ور ش��ده که از نظر 
وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.5درصد افزایش 

و از نظر ارزش 7 درصد کاهش نشان می دهد.
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی افزود: صادرات کشور 
در چهار ماه نخس��ت س��ال جاری به م��رز 24 میلیون و 

200 هزار تن رس��ید که از نظر ارزش 
حدود 12 میلیارد دالر بوده است. این 
رقم نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
از نظ��ر وزن��ی 7.5 درصد کاهش و از 
نظر ارزش��ی 16 درصد کاهش نشان 

می دهد.
وی در م��ورد ترکی��ب واردات گفت: 
مانند روال قب��ل 71 درصد کاالهای 
وارداتی ش��امل مواد اولیه و واسطه ای 
تولید 17 درصد کاالی س��رمایه ای و 

12 درصد کاالی مصرفی بوده است.
معمار نژاد در مورد کاهش زمان ثبت 
سفارش واردات کاال از 6 ماه به 3 ماه 
گفت: این مس��ئله در اختیار سازمان 

توسعه تجارت قرار دارد و ربطی به گمرک ندارد.
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی تأکید کرد: وقتی یک 
وارد کنن��ده برگه ثبت س��فارش را به گمرک ارائه می کند، 
هر تاریخی که س��ازمان توسعه تجارت درج کرده باشد، تا 
زمان اعتبار داش��تن آن تاریخ نس��بت به ترخیص کاالی 
وارداتی اقدام می شود، بنابراین زمان ثبت سفارش بستگی 

به تصمیم سازمان توسعه تجارت دارد.
وی در مورد ش��رایط واردات کاالهای واسطه ای و مواد 
اولیه تولید اظهار داش��ت: در بس��ته سیاستی و حمایتی 
گمرک امکانات بس��یار قابل توجهی برای آسانی واردات 
کاالهای واس��طه و مواد اولیه تولید در نظر گرفته ش��ده 

اس��ت.

جمهـوری  گمـرک  کل  رئیـس 
اسالمی گفت: بخش خصوصی با 
ایجاد کنسرسـیومی می تواند در 

صادرات نفت خام فعالیت کند.
عباس معمار نژاد در گفت وگو با فارس، 
در م��ورد مش��ارکت بخش خصوصی 
در صادرات نفت خ��ام گفت: با توجه 
به بس��ته حمایتی گمرک در مباحث 
گمرک��ی این ام��کان وج��ود دارد که 

صادرات نفت خام توسط کنسرسیومی 
از ش��رکت های بخش خصوصی انجام 
شود، البته این کار به شرط دادن مجوز 

توسط شرکت نفت است.
وی اف��زود: حض��ور بخش خصوصی 
در صادرات نفت به ش��رطی اس��ت 
که وزارت نفت مجوز بدهد، در عین 
ح��ال از نظر گمرک هیچ مش��کلی 
برای حضور شرکت های خصوصی در 

صادرات نفت خام وجود ندارد.
معمار نژاد در مورد اینکه چه امکانات 
و ش��رایطی برای حضور شرکت های 
خصوص��ی در ص��ادرات نف��ت خام 
فراهم ش��ده، گف��ت: همان بس��ته 
سیاس��تی و حمایت��ی گمرک زمینه 
الزم را ب��رای حضور بخش خصوصی 
در صادرات از جمله نفت خام فراهم 

کرده است.

رئیس کل گمرک ایران 

صادرات غیرنفتی به 1۲میلیارد رسید

رئیس  کل گمرک:
مجوز گمرک برای صادرات نفت خام توسط بخش خصوصی صادر شد
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رییس کانون سراسري انبوه  سازان خبر داد: 
ساخت ۲00هزار واحد مسکن مهر 

در عراق 

قرار اس��ت 200 هزار واحد مسکن مهر در عراق 
با مش��ارکت انبوه س��ازان ایراني و پیمانکاران عراقي 

ساخته  شود. 

ایرج رهبر-رییس کانون سراس��ري انبوه سازان-
در گفت گو با خبرنگار مسکن خبرگزاري دانشجویان 
ایران به سفر هیئت ایراني به عراق اشاره کرد و گفت: 
در این سفر و درپي تفاهم نامه امضا شده بین وزراي 
ایران و عراق مقرر شد 200 هزار واحد مشابه مسکن 

مهر در عراق ساخته شود. 
وي با بیان اینکه این پروژه در دو بخش اجرایي 
مي ش��ود، خاطرنش��ان کرد: بخش��ي از این طرح با 
س��رمایه گذاري انبوه  س��ازان ایراني اجرا مي شود و 
بخش دیگر آن نیز در مناقصه توس��ط خود عراقي ها 

ساخته خواهد شد. 
رهبر درباره نحوه سرمایه گذاري  ایراني ها در این 
طرح با بیان اینکه دو روش براي پرداخت هزینه هاي 
ساخت  وساز ها از سوي عراقي ها پیشنهاد شده است، 
گفت: عراقي ها پیش��نهاد دادند ک��ه یا 20 درصد از 
هزین��ه در ابت��داي کار 30 درص��د در پای��ان و 50 
درصد یکس��ال پس از پایان کار پرداخت شود یا 25 
درصد در ابتداي کار یا 75 درصد تا س��ه سال پس 
از اتمام کار پرداخت ش��ود که ما بیشتر با پیشنهاد 

اول موافقیم. 
وي اف��زود: درم��ورد پیش��نهاد اول عراقي ه��ا 
قیمت های��ي را اعالم کرده بودند ک��ه ما نیز نظرات 
خود را ب��ه وزارت راه ارائه کردیم تا به طرف عراقي 
ارائه ش��ود و در صورت قبول کردن آنها نحوه ي اجرا 

و ساخت وساز مشخص شود. 
رییس کانون سراس��ري انبوه سازان خاطرنشان 
ک��رد: این واحدها در ش��هرهاي بغداد، نجف، کربال، 

بصره و دیگر شهرهاي عراق ساخته خواهد شد. 

صعود نرخ ها در بازارهای مالی جهان

برای نخستین بار در بیش از دو سال اخیر،  قیمت در تمامی 
بازارهای مالی اعم از کاال، سهام و  اوراق قرضه در ماه ژوییه 2012 
)11 تیر تا 10 مرداد( باال رفت و نرخ برابری دالر در مقابل ارزهای 

اصلی صعود کرد.
بلومب��رگ، خشکس��الی و ق��ول  پای��گاه خب��ری  ب��ه گ��زارش 
»ماری��و دراگ��ی« رئی��س بان��ک مرک��زی اروپ��ا مبنی ب��ر حمایت از 
منطق��ه ی��ورو، عوام��ل اصلی بروز رش��د نرخ ها هس��تند.  بن��ا به این 
 گ��زارش، به��ای ذرت در ماه ژوییه به دلیل خشکس��الی رک��ورد زد.  

ش��اخص کلی ب��ازار جهانی بان��ک »مریل لین��چ« آمریکا نش��ان داد، 
ب��ازار کاال ب��ا افزای��ش 6/4 درص��دی ش��اخص ب��ازده کل اس.ان��د.

پ��ی جی.اس.س��ی.آی 24 قل��م ماده خ��ام در م��اه ژویی��ه، در میان 
 دیگ��ر بازاره��ای مال��ی، بیش��ترین افزایش قیم��ت را تجرب��ه کرد.  

اندازه افزایش ش��اخص یاد شده، بیش��ترین افزایش از ماه اکتبر 2011 
)مهر 90( تاکنون است.  

شاخص ام.اس.سی.آی کل بازارهای سهام جهان در ماه ژوییه 1/4 
درصد افزایش یافت.  

شاخص دالر، که کارایی دالر را در برابر 6 ارز اصلی )یورو،  ین، کرون 

سوئد،  فرانک س��وییس، دالر کانادا، پوند انگلیس( اندازه می گیرد، 1/3 
درصد افزایش را تجربه کرد.  

بازده انواع اوراق قرضه نیز در ماه ژوییه به طور متوسط 1/4 درصد باال 
 رفت که بیشترین افزایش از ماه دسامبر 2011 )آذر 90( تاکنون است.  

آخری��ن ب��اری ک��ه تمام��ی چه��ار ش��اخص یاد ش��ده در ی��ک ماه 
ب��ه ط��ور همزم��ان ب��اال رفتن��د، آوری��ل س��ال 2010 )فروردی��ن 
 89( ، یعن��ی زمان��ی ک��ه نگران��ی در مورد یونان ش��روع ش��د، بود.  

در حال��ی ک��ه افزایش قیم��ت ذرت در ماه ژوییه، تقریبا در 25 س��ال 
اخیر بی س��ابقه بود و قیمت گندم نیز به باالترین س��طح در چهار سال 
اخی��ر رس��ید، ارزش دارایی های مالی )مانند س��هام و اوراق قرضه( نیز 
 همزمان با تالش سیاس��تگذاران برای تقویت رشد اقتصادی باال رفت.  

بن��ا به گفته »بن اس.برن��اک« رئیس بانک مرک��زی آمریکا، این بانک 
 برای گام برداش��تن در جهت تقویت رش��د اقتصادی آماده می ش��ود.  

»ماریو دراگی« رویس بانک مرکزی اروپا نیز قول داده اس��ت هر کاری 
که الزم باشد، برای حمایت از منطقه یورو انجام  دهد.
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 با ابالغ بخش��نامه جدید بانک مرکزی، س��قف وام قرض الحسنه بانک ها 
10 میلیون تومان شد.

بانک مرکزی طی بخش��نامه ای به بانک های دولتی، غیر دولتی و شرکت 
دولتی پست بانک ش��رایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه را 

ابالغ کرد.
در این بخش��نامه آمده است: اعطای تس��هیالت تا سقف یکصد میلیون 
ری��ال از محل وجوه 
اداره ش��ده از طریق 
گ��ذاری  س��پرده 
قرض الحس��نه وی��ژه 
بخ��ش خصوصی نزد 
بانک ه��ا بال اش��کال 

است.

سقف وام قرض الحسنه بانک ها 10 میلیون 
تومان شد

دبیر کل بانک مرکزي
 خبر داد: 

 انتشـار اسکنـاس هـاي
 ۲0 هـزار تومانـي 

ب��ه گفته دبی��ر کل بانک مرکزي در 
صورتي که اجازه تمدید استفاده از ایران  
چک داده نش��ود، بانک مرکزي انتش��ار 
اسکناس هاي 20 هزار توماني را پیشنهاد 
خواهد داد. پیش از این اعالم ش��ده بود 
که بانک مرکزي مهلت یک س��اله براي 

جمع آوري ایران  چک ها را داده است. 
محم��ود احمدي در م��ورد وضعیت 
اس��کناس در کش��ور افزود: خوشبختانه 
موفق شدیم امسال ایران  چک ها را حفظ 
کنیم و درصدد هس��تیم براي اس��کناس 
درش��ت تر یا ابق��اي ای��ران  چک تالش 

بیشتری نماییم.
وي در ادام��ه با اش��اره به راه اندازی 
ش��بکه الکترونیک��ی ش��اپرک گفت: ما 

درص��دد توس��عه بانک��داری الکترونیک 
هستیم که کمک ش��ایانی به جایگزینی 

اسکناس می کند. 
احمدي درباره چاپ اسکناس درشت 
اف��زود: پیش��نهاد اس��کناس درش��ت را 
سال هاس��ت داده ایم. اما با توجه به اینکه 
در دس��تور مجلس دس��تور نبود، ایران 
چک ها روی کار آمد اما اگر اجازه تمدید 
اس��تفاده از ایران چک داده نشود، حتما 
باید سراغ اسکناس هاي درشت تر برویم 

دبی��ر کل بان��ک مرک��زي در مورد 
پیش��نهاد بانک مرکزي براي اس��کناس 
جدی��د تایید کرد که اس��کناس هاي 20 

هزار توماني مدنظر است. 

مالیات بر ارزش افزوده مسکن اعالم شد 

یک بیس��تم رقم خرید، ف��روش، رهن و اجاره باید ب��ه عنوان 5 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده معامالت مسکن پرداخت شود. 

مصطفي قلي خس��روي � رییس اتحادیه کش��وري مشاوران امالک � در 
گفت وگو با خبرنگار مس��کن خبرگزاري دانش��جویان ایران، درباره چگونگي 
پرداخ��ت 5 درصد مالیات ب��ر ارزش افزوده از س��وي متعاملین، مالکین و 
مستاجران  گفت: مالیات بر ارزش افزوده معامالت مسکن معادل یک چهارم 

رهن، اجاره و قیمت خرید و فروش است 
وي با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده معامالت مس��کن عبارت است 
از 5 درص��د از یک چهارم معامالت مس��کن، ادامه داد: این رقم معادل حق 

الزحمه مشاورین امالک را نیز شامل مي شود. 
قلي خس��روي با تأکید بر اینکه برخي به اشتباه گمان مي کنند مالیات 
بر ارزش افزوده مسکن را باید بنگاه هاي معامالتي پرداخت کنند، گفت: این 
تصور اش��تباه اس��ت به طور مثال در معامله یک واحد 100 میلیون توماني 
حق الزحمه بنگاه ها 550 هزار تومان مي شود که 5 درصد از این 550 هزار 
تومان مالیات بر ارزش افزوده اي اس��ت که باید توس��ط متعاملین پرداخت 

شود. 
رییس اتحادیه کش��وري در پایان گفت:  در ازاي هر یک میلیون تومان 
در معامالت اجاره بهاء 30 هزار تومان حس��اب مي شود یک چهارم از مبلغ 

رهن و اجاره حق الزحمه مشاوران امالک است. 
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تولید روزانه ۲500 تن تخم مرغ در کشور

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ��داران مرغ تخمگذار میهن با بیان اینکه روزانه 
بین 2000 تا 2500 تن تخم مرغ در کشور تولید می شود، گفت: تولیدکنندگان به 

دلیل نبود مشوق صادراتی توانایی صادرات محصوالت خود را ندارند. 
هدای��ت اهلل اصغری در گفتگو با مهر درباره وضعی��ت کنونی تخم مرغ در بازار 
اظهارداشت: خوشبختانه وضعیت تولید تخم مرغ بسیار مطلوب است به طوری  که 

روزانه بین 2000 تا 2500 تن تخم مرغ در کشور تولید می شود.
وی درعی��ن حال تصریح کرد: با این وجود، ه��م اکنون تولیدکنندگان به ازای 

عرضه هر کیلوگرم تخم مرغ در بازار بین 1000 تا 1300 تومان ضرر می دهند.
مدیرعامل اتحادیه مرک��زی مرغداران مرغ تخمگذار میهن با بیان اینکه قیمت 
هرکیلوگ��رم تخم م��رغ در مرغداری بین 1500 تا 1600 تومان اس��ت، گفت: این 
درحالی اس��ت که براس��اس قیم��ت کارشناس��ی وزارت جهاد کش��اورزی، قیمت 
هرکیلوگرم تخم مرغ با احتس��اب 10 درصد س��ود حدود 2800 تومان اعالم شده 

است.
وی در ادامه درباره میزان صادرات تخم مرغ مازاد برمصرف نیز گفت: متأسفانه 
به دلیل اینکه دولت پیشنهاد تولیدکنندگان مبنی بر در نظر گرفتن مشوق صادراتی 
را مورد تأئید قرار نداده، تاکنون صادرات معناداری برای تخم مرغ انجام نشده است.

این فعال بخش تولید تخم مرغ ابراز امیدواری کرد دولت در س��ال تولید ملی، 
حمای��ت از کار وس��رمایه ایرانی برای حمایت از تولی��د داخلی و صادرات تخم مرغ 

مازاد بر مصرف با پرداخت مشوق صادراتی به تولیدکنندگان موافقت کند.
به گفته اصغری، وزارت جهاد کش��اورزی به معاون اول رئیس جمهورپیش��نهاد 
کرده اس��ت که به ازای هرکیلوگرم صادرات تخم مرغ 700 تومان مش��وق و جوایز 
صادراتی به تولیدکنندگان بدهد که متأسفانه این پیشنهاد تاکنون عملیاتی نشده 

است.
به نظر برخی کارشناسان با توجه به گفته آقای اصغری چنین استنباط می شود 
که اش��اره به ضرر تولی��د کنندگان تخم م��رغ توقع افزایش قیم��ت دارند که این 
خواس��ته در موقعیت فعلی اثر سوء در مصرف کنندگان می گذارد دیگر اینکه اجازه 

صاردات موجب کمیابی تخم مرغ در بازار داخلی و افزایش قیمت خواهد بود. 

 صادرات گندم و آرد 
آزاد شد

        بر اساس مصوبه جدید دولت، صادرات 
گندم و آرد با مجوز ش��رکت مادرتخصصی 

بازرگانی دولتی ایران آزاد شد. 
به گ��زارش مهر، بر اس��اس تصمیم 
جدی��د دولت، ص��ادرات گندم و آرد 
ب��ا دریاف��ت گواهی و اخ��ذ تأئیدیه 
از ش��رکت مادرتخصص��ی بازرگانی 

دولتی ایران مجاز شده است.
این در ش��رایطی اس��ت که به گفته 
مس��ئوالن ش��رکت بازرگانی دولتی 
ایران، بیش��ترین ب��ار خرید گندم از 
کش��اورزان بر دوش بخش خصوصی 
بوده است. بنابراین هم اکنون دولت 
ای��ن امکان را فراهم کرده اس��ت که 
بخ��ش  خصوصی به راحتی بتواند در 
ام��ر صادرات گندم و آرد مش��ارکت 

داشته باشد.
می دهد: کش��ورهای  آمارها نش��ان 
همس��ایه ای��ران از جمل��ه ع��راق و 
مناس��بی  بس��یار  بازار  افغانس��تان، 
ب��رای خری��د آرد و گندم هس��تند، 
ای��ن درحالی اس��ت که ب��ه تازگی 
اخباری نیز منتش��ر ش��ده است که 
ب��ر مبنای آن، روس��یه ه��م اکنون 
یکی از بازارهایی اس��ت که پتانسیل 
مناسبی برای واردات غالت از جمله 
گندم و آرد دارد و بر این اساس بازار 
مناسبی پیش روی تجار و بازرگانان 

کشور فراهم شده است.
گفتنی اس��ت، در حال حاضر خرید 
تضمینی گندم به مرز 6 میلیون تن 

نزدیک شده است.
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کارگرامی هم

لکریمی جنابآاقیامراللهعبدا

لکریمیراتسلیتعرضمیکنیمواز ردگذشتعمویگرامیتانمرحوممغفورشاردوانحاجنصراللهعبدا

وندمتعالربایآنسفرکردهمغفرتمیطلبیم. ردگاهخدا

روابطعمومیسازماناقتصاداسالمیاریان

بانک مرکزی نس��خه جدی��د آیین نامه تس��هیالت و 
تعه��دات کالن را در بخش��نامه ای به بانک ه��ای دولتی و 

غیردولتی کشور ابالغ کرد.
       ب��ه گ��زارش خبرگزاری مهر، بان��ک مرکزی در 
بخش��نامه ای ب��ه بانک ه��ای دولتی، غیردولتی، ش��رکت 
دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه، نسخه جدید 
آیین نامه تس��هیالت و تعهدات کالن مصوب شورای پول و 

اعتبار در سال جاری را ابالغ کرد.
       در این بخش��نامه آمده اس��ت: وفق بند 4 ماده 
34 قان��ون پولی و بانکی کش��ور، بانک ها مجاز نیس��تند 
بیش از آنچ��ه بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران به 
موجب دس��تورها یا آیین نامه های خاص تعیین می نماید،  
به اش��خاص حقیقی یا حقوقی، تس��هیالت یا اعتبار اعطا 

کنن��د.
فلسفه وجودی این حکم قانونی که کما بیش در اکثر 
کش��ورهای دنیا مورد توجه اس��ت، امکان تخصیص منابع 
بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر 
به س��بد اعتباری بانک ها و به حداقل رس��اندن زیان های 
ناش��ی از تمرکز منابع بانک ها حول یک شخص یا گروهی 
از اش��خاص مرتبط با یکدیگر ک��ه به تعبیری ذینفع واحد 

تلقی می شوند، است.
بر همین اساس مراجع نظارت بانکی مراقبت می نمایند 
اوال تسهیالت و تعهدات قابل اعطا به هر ذینفع واحد، حد 
و س��قف معینی داشته باش��د و ثانیا مجموعه تسهیالت و 
تعهداتی که از حد مش��خصی بیش��تر هستند و در ادبیات 
بانکی موسوم به تسهیالت و تعهدات کالن هستند، بخش 

محدودی از منابع بانک ها را به خود تخصیص دهد.
با اس��تناد به مراتب مذکور، بانک مرکزی از س��ال 82 
مقرراتی تحت عنوان آیین نامه تس��هیالت و تعهدات کالن 
تدوی��ن و ابالغ نمود که طی آن بانک ها موظف ش��دند تا 
سقف مشخصی از منابع خود را چه به لحاظ فردی و چه از 
حیث جمعی به تسهیالت و تعهدات کالن تخصیص دهند.

در ح��ال حاضر، این بانک با عنایت به تغییر ش��رایط 
و اقتضائات و حصول تجربه ناش��ی از اجرای قریب به یک 
دهه مقررات مذکور، اق��دام به بازنگری آیین نامه مذکور و 
تدوین نس��خه جدید آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن 

نموده است.
خاطرنش��ان می سازد به اس��تناد مواد 20 و 21 آیین 
نامه مزبور، هر بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است ظرف 
مدت ششماه پس از تاریخ ابالغ آیین نامه وضعیت خود را 

با مفاد آن تطبیق دهد.
بدیهی است پس از گذشت دوره زمانی مذکور و به 
طور مش��خص از تاریخ 91/11/10 نس��خه جدید آیین 
نامه تسهیالت و تعهدات کالن الزم االجرا خواهد بود و 
آیین نامه تس��هیالت و تعهدات کالن موضوع بخشنامه 
ش��ماره مب/1968 مورخ 1382/11/29 اصالحیه بند 
3-1 آیی��ن نام��ه تس��هیالت و تعه��دات کالن موضوع 
 1388/4/13 م��ورخ   88/78400 ش��ماره  بخش��نامه 
و م��اده 17 سیاس��ت های پول��ی، اعتب��اری و نظارتی 
نظام بانکی کش��ور در س��ال 90 مصوب 90/10/20 و 
تبصره های 1 و 2 ذیل آن منس��وخ و کان لم یکن تلقی 

خواهد ش��د.

نسخه جدید آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن بانکی ابالغ شد
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افقـی:1- بیس��ت و یکم م��اه مبارک 
رمضان مصادف است با شهادت بزرگمردی که 
موال و اسوه متقیان است2- مسلمانان سراسر 
جه��ان از هم اکنون خود را برای ش��رکت در 
راهپیمایی ب��زرگ آن آماده می کنند – کتاب 
ارزش��مندی از امام خمینی)ره( که دعای ویژه 
ماه صیام نیز هس��ت3-از احزاب مهم و با نفوذ 
کشور پاکستان- دریاچه ای در ایران – درسی 
که افالطون گفته بود ه��ر کس نمی داند وارد 
مدرس��ه من نش��ود – تکرارش بچه ترس��ان 
می ش��ود4- آنچه با چش��م قابل رؤیت است- 
گه��واره تمدن جه��ان- از اقوام نس��بی- ضرر 
و زی��ان 5-وام توخال��ی – قلب تاریخ اس��ت- 
تی��ری که با کمان انداخته ش��ود- مش��هور و 
معروف 6-اقامت و حضوردر ش��هر – فرمانده 
اداره- پیامبری که پادش��اه ج��ن و انس بود- 
س��وره ای در قرآن کریم 7- شهری در فرانسه 
– آس��مان ها- در یک جه��ت و هم عقیده – 
واحد پول ژاپن8- ش��اعر ل��ذت در عفو را برتر 
از لذت در آن می داند- جنبش اس��المی مردم 
فلسطین9- واحدی در وزن – از خونخواران و 
مستبدان تاریخ بش��ر10- نام دیگر ابوذر- زائو 

ترسان – مکر وحیله 11- تکرارش بانگ سگ است – پرنده زیبایی که سمبل 
غرور در میان پرندگان است- زکاتی که مسلمانان در پایان ماه مبارک رمضان 
باید بپردازند- شکافنده علوم 12- نام بخشی از کتاب اوستا در ستایش خداوند 
– این روزها به شدت رو به افزایش نهاده است – پیامبری که قومش از عذاب 
دنیا و عقبا رهایی یافته اس��ت- سدی در خوزستان 13-عروس هزار داماد – 
فرمان اتومبیل – نوعی نخ مخص��وص برای گلدوزی- مؤمنان در ایام نورانی 
از دادن این طعام برای ثواب بیشتر از یکدیگر پیشی می گیرند14- بخشی از 
ادبیات را شامل می شود- از نام های خداوند- هافبک شمالی تیم ملی فوتبال 
15-از علوم قدیمی که ایرانیان ید طوالیی در آن دارند– از وسایل آشپزخانه- 
منطق��ه خوش آب و هوا- نامی برای دختران16- تظاهر به نیکوکاری- نوعی 
بیماری پوس��تی- واحد بازی تنیس- نوعی گاو- زینت آدمی17- نشسته بر 

سفر ضیافت الهی- اساس و چهارچوب- ورزش ویژه این فصل.

عمـودی: 1- رعایت کردن این دو در تمام امور زندگی یک واجب 
عینی اس��ت برای تقرب به درگاه الهی- بزرگترین عید مسلمانان جهان- 
روش��نایی و نور- تنها ماهی که نام آن در قرآن کریم آمده اس��ت- دعای 
مخص��وص لیالی قدر که مؤمنان تا س��حرگاهان آن را زمزمه می کنند3- 
رش��ته هایی در ورزش ک��ه جوان��ان ایرانی موفقیت های چش��مگیری در 
عرصه های بین المللی آن کس��ب نموده اند- کاشف اشعه ایکس- چشم لر- 
ضمیر غائب 4- میدانی در شمال تهران– فیلسوف بزرگی که جام شوکران 
نوش��ید – نام جدید شهر ارس��باران5- از دعاهای معروف – آقای آلمانی 
– کمیته ای که از نیازمندان دستگیری می کند- زنی که همراه عروس به 
خانه داماد می رود 6- آیین مردم تبت که بخشی از کیش بوداست- خالق 
اودیس��ه – زنگ خطر ابتال به بیماری در بدن 7- پس��اوند اتصاف- فلزی 
که از آب س��بکتر است – همان مادر است 8- واجبی که حتما باید انجام 
ش��ود – از ادات تش��بیه – ماه تم��ام – راز نهان 9- حکی��م ادب دان – 
مس��جدی که مرحوم آیت اهلل طالقانی در دوران ستمشاهی در آن تفسیر 

قرآن می گفتند10- لوازم روز مبادا – شکل و شمایل – نوعی کلوچه 
که مخصوص یکی از ش��هرهای اس��تان گیالن است11- مشاور اول 
هیتلر- دروازه ای در تهران قدیم – س��ری که نیاز ش��انه زدن ندارد- 
هموار و صاف 12- رشته ای در ورزش- استاد بنام و فرهیخته ای که 
در بیش��تر علوم روز احاطه کامل داش��ت و می گویند روز مرگ خود 
را نی��ز پیش بینی ک��رد13- علم ذاتی- ماه پنجم از س��ال میالدی 
– ح��رف دهن کج��ی- اولین کلمه ای که بر پیامبر )ص( نازل ش��د 
14- نام دیگر بوستان – گرمترین مرکز استان کشورمان – رود آرام 
روسیه 15- ابریشم ناخالص– الفت و دوستی- دانه ای خوشبو- نامی 
برای دختران 16- س��خن دوپهلو- پیام خداوند به پیامبران الهی – 
ش��هر قدیمی و زادگاه صوفی وعارف شهیر بایزد17- فلز مورد توجه 
کیمیاگران – میوه ای آرامش بخش – از وسایل راحتی برای نشستن 
وغنودن – س��فینه فضایی فرانسه 18-عالمه بزرگواری که هم عصر 
با خواجه نصیرالدین طوس��ی بود و کتاب ارزشمند شرایع االسالم را 
نوشته است – شب های معنوی وارزشمندی که مؤمنان تا صبح ذکر 
خدا می گویند- جامه بلندی برای مردان 19- یکی از مبطالت روزه.
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