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 نام زیبا الهام بخش خوبی و نیکی هاس��ت و در پیش��رفت امور نقش سازنده دارد. ادیان مختلف در 
نامگ��ذاری احزاب و مؤسس��ات از نام بزرگان دین و دانش خویش به��ره می گیرند. نام برگرفته از عقاید 
و فرهنگ هر جامعه بیانگر هدف و ش��روع راهی اس��ت که در آن قدم می گذارند. دین مبین اس��الم بر 

گزینش نام زیبا تأکید دارد. حضرت رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله( در حدیثی می فرماید:
"إذا أبَردتُم اِلّی بَریداً َفاجعُلوُه َحَسَن الَوجِه َحَسَن اإلسم"

"هرگاه برای من نامه می فرستید نامه رسان زیبا روی و با نام زیبا باشد."
  به پیروی از حدیث نبوی، هیئت امنای صندوق های قرض الحس��نه در آغاز تأس��یس صندوق برای 
تمین و تّبرک نام آن را با اسامی مبارک ائمۀ معصومین )علیهم السالم( مّزین می کنند تا شایستۀ کالم 
وحی و نص صریح قرآن کریم باش��د که س��نت قرض الحس��نه را از اعمال پس��ندیده قرار داده برای آن 
پاداش مضاعف مقرر فرموده است. انتخاب نام ائمه برای صندوق قرض الحسنه در آغاز راه مؤید خلوص 
نیت مؤسس��ین می باشد که شیفتگان خدمتند و یاری رسان درماندگان. نماد شیعه را بر سردر مؤسسه 
نصب می نمایند و از این بزرگان یاری می طلبند تا پروردگار توانا به احترام این معصومین توفیق خدمت 

به اینان عطا فرماید.
ب��ه تازگی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران حذف نام ائمۀ معصومی��ن را از نام صندوق های 
قرض الحس��نه خواسته اس��ت که عده زیادی از دست اندرکاران قرض الحسنه با ارسال نامه و پیام به این 
تصمیم اعتراض کرده اند. در این اعتراضات آمده که اس��امی ائمه نماد شیعه است و اکثر قریب به اتفاق 
صندوق های قرض الحسنه به این اسامی مقدس و زیبا معتقدند. روا نیست به فرض تخلف تعداد انگشت 
ش��ماری این نام ها از سرلوحۀ صندوق ها حذف شود و نماد ش��یعه متروک گردد. همان طور که تخلف 
دلیل بر تعطیل و توقف اصل س��نت قرض الحس��نه این فرمان الهی نمی باش��د. کجروی چند ناآگاه نیز 
نمی تواند موجب حذف اسامی پرشکوه ائمه از سردر این نهادهای پر خیر و برکت گردد. اجرای خواستۀ 
مس��ئول محترم بانک مرکزی دایر به حذف نماد ش��یعه از این نهادهای خیر انعکاس ناموزون در درون 
جامعه و برون مرزی دارد و به جای برخورد با متخلفان صورت مس��ئله را پاک کردن، برازندۀ مسئوالن 
محترم بانک مرکزی نیس��ت. امید آنکه س��ریعا به موضوع رس��یدگی و الغاء دستور را صادر و به اطالع 

عموم برسانند.

نام شکوهمند ائمه علیهم السالم
 بر تارک صندوق های قرض الحسنه
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در این مراس��م که جمعی از مس��ئوالن و فرهیختگان 
کشور، از جمله آیت اهلل سیدعلی غیوری رئیس هئیت مدیرۀ 
سازمان اقتصاد اس��المی ایران، دکتر نهاوندیان رئیس اتاق 
بازرگانی، آقای دکتر آل اس��حاق و جمع کثیری از معلمان 
و دان��ش آموزان مدرس��ۀ رفاه حضور داش��تند، دکتر ناصر 
باهن��ر مدیرعامل بنیاد فرهنگی رفاه در این مراس��م ضمن 
خی��ر مقدم ب��ه میهمانان یاد و خاط��رۀ  ورود امام خمینی 
رحمۀ اهلل  به کش��ور و مدرس��ۀ رفاه همچنین یاد و خاطرۀ 

ش��هیدان انقالب اسالمی و ش��هیدان این مجموعه شهیدان 
دکتر بهش��تی، رجایی و دکتر باهنر و همۀ کسانی که برای 
انقالب و کش��ور کوش��یدند و امروز در میان ما نیس��تند را 

گرامی داشت.
وی طی سخنانی گفت: فرصتی است در این ایام بار دیگر 
عهد و میثاق خود را با انقالب اس��المی و رهبر فرزانۀ حضرت 
امام خمینی )ره( تجدید نماییم و ایس��تادگی خود را در برابر 
استکبار و حفظ ارزش های انقالب اسالمی به همه اعالم نماییم.

 جش�ن س�ی و چهارمین سالروز ورود حضرت امام خمینی به مدرس�ۀ رفاه با به صدا درآوردن زنگ انقالب توسط 
حاج عالء الدین میرمحمد صادقی در مجتمع بنیاد فرهنگی رفاه برگزار شد.

همزمان با نواخته شدن زنگ انقالب در سی و چهارمین بهار پیروزی

مراسم نکوداشت 
حاج عالءالدین میرمحمد صادقی 

در مدرسۀ رفاه برگزار شد
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دکت��ر باهنر اف��زود: فرزندان ما ک��ه در آن روزها در ایام 
پرشکوه انقالب اس��المی حضور نداشتند، باید بدانند چگونه 
انقالب اس��المی به وجود آمد، چگونه رش��د کرد و چگونه به 

ثمر رسید. 
وی خاطرنش��ان کرد: زمان مناسبی برای تقدیر از همۀ 
کس��انی اس��ت که برای این انقالب و این کشورچه قبل از 
انقالب و چ��ه بعد از آن زحمت کش��یدند و خدمت کردند 
و ام��روز در می��ان ما هس��تند وظیفۀ ماس��ت از همۀ آنها 
تقدیر کنیم. امروز به نیابت همۀ ش��خصیت های ارجمند از 
شخصیت وارسته و واالی جناب آقای میرمحمد صادقی در 

حد توان تقدیر و تشکر خواهیم کرد.
ایش��ان همچنین پیام حضرت  آیت اهلل مهدوی کنی را 

قرائت کردند. متن کامل پیام به شرح زیر است:
»بزرگداش�ت پیشکس�وتان و پیش�گامان چه در 
عرصه های جهاد و مبارزه و فداکاری و چه در سنگرهای 
فرهنگی و تبلیغی کاری پس�ندیده و از نظر تربیتی و 
اخالقی برای الگوس�ازی نسل های جدید بسیار مفید 
است . یقینًا تأسیس مدارس اسالمی همچون مدرسۀ 
رف�اه یکی از مصادیق کار فرهنگی و دینی برجس�ته 

در عرصۀ جهاد و مبارزه با نظام جاهلیت شاهنشاهی 
بود که بایس�تی از دست اندرکاران این حرکت الهی و 
جهادی و فرهنگی که در آن وانفسا کار فاخر تعلیمی 
و تربیتی، نقطۀ عطفی در دهۀ 50 بود، تقدیر ش�ود و 
تجارب گرانبهای آنها تدوین و برای نس�ل های بعدی 
س�رمایه قرار گیرد که یکی از آن سرمایه ها شخصیت 
مقاوم، پایدار و ثابت قدم در این عرصه ها یعنی جناب 
آقای حاج س�یدعالءالدین میرمحمد صادقی است که 
به تأسی از اجداد طاهرینشان)ع( در نیم قرن گذشته 
همواره ب�ا نهضت روحانی�ت و مرجعی�ت و در رکاب 
حضرت امام خمین�ی )ره( آماده و در عرصه ها حاضر 
بوده اس�ت. این تقدیر و تکریم ش�ما را ارج می نهیم 
و از زحمات 30 س�اله ایش�ان در هیئت مدیرۀ جامعۀ 
االمام الصادق)ع( نیز تش�کر، س�المت و مزید توفیق 
وحسن عاقبت برای این برادران از حضرت حق تعالی 
در ظل عنایت صادق آل محمد)ص( مسئلت می کنیم.

دانشگاه امام صادق- محمدرضا مهدوی کنی
17 ربیع االول 1434

دکترناصر باهنرمدیرعام��ل بنیاد فرهنگی رفاه: 
ایام دهۀ فجر فرصتی اس��ت ت��ا بار دیگر عهد و 
میثاق خود را با انقالب اسالمی و آرمان های بلند 
رهبر فرزانۀ انقالب تجدید نماییم و ایس��تادگی 
خ��ود را در براب��ر اس��تکبار و حف��ظ ارزش های 

انقالب اسالمی به همه اعالم کنیم.

پیام حضرت آیت اهلل مهدوی کنی رئیس دانش��گاه امام صادق)ع( در نکوداشت آقای 
میرمحمد صادقی توسط آقای دکتر باهنر قرائت شد.
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ب��ه تعبیر رهبر معظ��م انقالب که پنج س��ال قبل درجمع 
مس��ئوالن اش��اره کردند، بسنده می کنم. ایش��ان فرمودند: 
پیش��رفت ما در حوزۀ اقتصاد متناسب با سیاست و فرهنگ 

نبوده. این واقعیتی است که ما آن را لمس می کنیم.
دکتر نهاوندیان افزود: پس از گذش��ت 34 سال هنوز برخی 
مسائل اولیه حل نشده در عین حال که تالش فراوان و سرمایه های 
عظیم در بخش زیربنایی شده است، اما فاصلۀ بین وضع موجود و 

آرمان هایی که انقالب در حوزۀ اقتصاد داشت، زیاد است.
وی گفت: یک وظیفۀ مهم در ریشه یابی این مسئله آن 
اس��ت که چرا با توجه به اینکه در حوزۀ اقتصاد و حوزه های 
دیگر دس��تاورد داش��ته ایم ولی نتوانس��ته ایم به اهداف واال 

دسترسی یابیم.
رئیس اتاق بازرگانی با اش��اره به اینکه در حوزۀ اقتصاد 
ب��ه چهار عنصر مهم نی��از داریم، خاطر نش��ان کرد: آرمان 
اقتص��ادی یکی از این عناصر اس��ت. هر نظام، هر حرکتی و 
ه��ر نهضتی باید آرمان های خود را معین کند و ما در بحث 
آرمان های اقتصادی خیلی کم نداش��تیم ام��ا گاهی فاصلۀ 
آرمان و آرزو را در نوردیدیم و در قالب شعار اقتصادی آن را 

مطرح کردیم ولی نقطۀ کمبود در آرمان نیست.

در ادامۀ مراس��م دکت��ر محمد نهاوندی��ان رئیس اتاق 
بازرگانی  و صنایع و معادن ایران طی س��خنانی گفت: برای 
بنده مایۀ افتخار فراوان است که در چنین جمع مبارکی به 
یک کار مبارک مبادرت کنم و آن تقدیر از حماسۀ فداکاری 
برای دین خدا باش��د. و ب��ودن در این نقطه از ایران در این 
روزها خاطرات اولین دهۀ فجر را در خاطرۀ ما زنده می کند 
و االن که در س��ی و پنجمین دهۀ فجر در اینجا هس��تیم، 
این اندیش��ه در روح همۀ ما تجل��ی می کند که کارنامۀ 34 
سال گذشته خود و جامعه را بررسی کنیم و ببینیم آیا دین 
خود را به میراث ش��هیدان در این نعمت بزرگی که خداوند 

به ملت اعطا کرد، ادا کرده ایم یا نه؟
دکتر نهاوندیان افزود: خیلی می توان در این باب حرف 
زد اما یکی از واجبات مرور کارنامۀ بررسی عملکرد تطبیقی 

دستاوردها با آرمان ها در تمام ابعاد و حوزه هاست.
       دکتر نهاوندیان با اش��اره به این نکته که در حوزۀ 
سیاس��ت تالش های فراوان کردیم و دس��تاوردهای فراوان 
به قیمت خون ش��هیدان با 8 س��ال دفاع از کشور به دست 
آوردی��م، اضافه کرد: در حوزۀ فرهنگ��ی هم کارهای علمی 
و تخصص��ی عظیمی انجام داده ای��م والبته در حوزۀ اقتصاد 

در اصلی تری��ن کارهای فرهنگی در جامعه طی نیم قرن اخی��ر ردپای آقای میرمحمد صادقی 
دیده می شود و مدرسۀ رفاه از مصادیق بارز و درخشان یک روشن بینی زمان آگاهانه است.

دکترمحمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
در اهتمام به دنیا و مس��ائل دنیوی برای اهداف 
اخروی آقای میرمحمد صادقی ثابت کردند می توان 
ب��ه کار دنیا به صورت جدی و منظم پرداخت ولی 

اهداف اخروی هم داشت.
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رئی��س اتاق بازرگانی از الگوی رفتار اقتصادی به عنوان 
عنصر چه��ارم اقتصادی یاد کرد و اف��زود: هرنظامی غیر از 
م��دل کالن به یک الگوی رفتار اقتصادی نیاز دارد تا بتواند 
به جامعه ارائه کند و اگر الگوی اقتصادی نباش��د، جامعه پر 

از تناقض می شود.
دکتر نهاوندیان با اش��اره به رفت��ار اقتصادی مؤمنانه و 
تجلیل از مقام شامخ آقای سید عالءالدین میرمحمد صادقی 
افزود: تجلیل از آقای میرمحمدصادقی را در راستای الگویی 
که ش��هید مطهری به م��ا آموخت الگوی رفت��ار اقتصادی 
مؤمنان��ه می دانم. کس��انی مثل آقای میرمحم��د صادقی با 
زندگی خود ثاب��ت می کنند که می ت��وان زندگی اقتصادی 
موفقی داش��ت و در عین حال از همه آنچه که هدف گیری 
مؤمنانه و آخرت گرایانه اقتضاء دارد برخوردار ش��د. نه فقط 
بر س��جاده نماز بلکه در ش��رکت و کارخانه هم این اهداف 

می تواند تحقق داشته باشد. 
رئی��س اتاق بازرگانی به ویژگی ه��ای بارز اخالقی آقای 
میرمحمد صادقی اش��اره ک��رد و گفت: هدف گیری آخرتی 
یکی از آن ویژگی هاس��ت. خداوند دنیا را به عنوان موهبت 
خلقت کرد و بهترین کس��انی که شایس��تگی برخورداری از 

این نعمت را دارند، مؤمنان هستند.
وی گفت: ما در اسالم نعمت گریزی نداریم، بلکه نعمت 
خواه��ی داریم. نعمت هم برای  اس��تفاده اس��ت . اما هدف 
اس��تفاده مهم اس��ت که آیا با آنها کار ارزشی صورت گیرد 

یا ضد ارزشی.

بینش اقتصادی عنصر دوم مهم در بحث اقتصاد اس��ت. 
ه��ر نظام یک مکتب اقتص��ادی دارد و مکتب اقتصادی هم 
یک تئوری. اما ش��یوه و تحلیل مسائل اقتصادی در مکاتب 

مختلف با هم فرق دارد و ما در این بخش کمبود داریم.
       وی اضاف��ه کرد: ما هدف اقتصادی را اعالم کردیم 
اما در خیلی جاها در حد آرمان باقی مانده است و در رابطه 
با علت و معلول التفاطی نش��ده است، بنابراین تفاوت ها در 
بخش تحلیل بینش هاس��ت که در این زمینه کار جدی قبل 
از انقالب صورت نگرفته بود. بعد از انقالب تالش های خوبی 
ش��د و البته شهید مطهری چند سال قبل از انقالب کار در 
زمین��ۀ اقتصاد را آغاز کرده ب��ود ولی به یک مکتب صاحب 
تئوری به عنوان دیدگاه علمی اقتصادی نرسیده بودیم و در 
این نیاز کس��ی نمی تواند تردید کند و بسیاری از اختالفات 
که نیروهای ما را مصروف خود کرد، خالء تئوریک در حوزۀ 

اقتصاد است. 
دکترنهاوندیان مدل اقتصادی کالن را عنصر سوم بخش 
اقتص��اد عنوان کرد و گفت: هر مکتب اقتصادی برای اقتصاد 
کالن یک مدل دارد و به آن مدل ش��ناخته می شود و قبل از 
انق��الب باز هم ما مدل اقتصادی نداش��تیم. دیدگاه ها در آن 
دوره مدل های متفاوت داش��تند و با هم در تعارض بودند که 
ای��ن دیدگاه ها منابع ما را ضایع کرد و االن س��ؤالی که با آن 
مواجه هس��تیم، این اس��ت که مدل ما برای روابط بین الملل 
اقتصادی چیس��ت؟ و از زمانی که ما عه��ده دار کالن اقتصاد 

کشور شدیم باید به این موضوع فکر می کردیم.
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وی گف��ت: دراهتمام به دنیا ب��رای اهداف آخرت آقای 
میرمحمدصادق��ی ثابت کردند که می توان به کار دنیا جدی 

و منظم پرداخت ولی اهداف آخرتی داشت. 
دکتر نهاوندیان با تأکید ب��ر اینکه نگاه به اقتصاد نباید 
فق��ط نگاه مصرفی باش��د، اف��زود: در محافل دینی س��خن 
از احس��ان ف��راوان می  رود اما کمت��ر در این مورد صحبت 
می ش��ود ک��ه چگونه تولی��دی ش��کل بگیرد ت��ا در زمینۀ 
اقتصادی موفق شویم و تولید باال برود. آنچه االن الزم است 
عزتمندی تالش تولیدی اس��ت و ای��ن موضوع در فرهنگ 
عمومی ما کمتر مورد تأکید قرار گرفته اس��ت و البته آقای 
میرمحم��د صادقی که خداوند این توفیق را به ایش��ان داده 
که ده ها مدرس��ه را احداث کرده اس��ت و در تأس��یس آنها 
سهیم است اما در عین حال که یک کارخانه دار است، یک 
مبتکر و اس��تفاده کننده از تکنولوژی روز دنیا هم هس��تند. 
رعای��ت عدل در رفتار اقتص��ادی مؤمنانه نکتۀ مهم دیگری 
اس��ت که آقای دکت��ر نهاوندیان به آن اش��اره کرد و افزود: 
فرق بین کارخانه دار آخرت باور با کارخانه دار نیمه مؤمن به 
آخرت در مسیر پول در آوردن عادالنه درمناسبات تولیدی 
اس��ت. یک مدیر متّدین رفتارش ب��ا کارمندش با یک مدیر 
غیرمتعهد باید متفاوت باش��د و حتماً باید قید تّدین و قید 
رعای��ت اعتدال به آن مدی��ر بخورد و ق��رآن مجید قبل از 
احس��ان به م��ا امر به عدل می کند و در مناس��بات تولیدی 
بای��د طوری  در فرایند درآمدها و تولید کار کنیم که کمتر 
نیاز ش��ود در آخر گدا و محتاجی در جامعه داش��ته باشیم. 

ما در آخر احس��ان می کنیم و اگر عدل رعایت ش��ود، عمده 
مش��کالت اقتصادی در فرایند تولید حل می شود و اگر هم 
با کاس��تی هایی در این زمینه روبرو باشیم، با احسان کردن 

می توان آنها را برطرف کرد.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه فراتر از عدل اخالق است، 
خاطرنش��ان کرد: این روزها از داغ ترین مباحث محیط های 
اقتص��ادی حتی محیط ه��ای اقتصادی س��رمایه داری بحث 
اخالق کس��ب و کار است و رس��یدن به اینکه بدون رعایت 
موازین اخالقی مش��کالت جدی در سیستم دیده می شود. 
رس��وایی در بازار بورس بین المللی باعث ش��د قوانینی برای 
اخالق کس��ب و کار وض��ع کنند و در خص��وص اخالق در 
کسب و کار بارها شاهد بودم که درمناسبات اقتصادی حاج 
آقا عالء در عین حالی که دقت و انضباط مالی ایش��ان برای 
شاهدان مثال زدنی است در حساب و کتاب های ایشان هم 
ریالی غلط جا به جا نمی شود. اما وقتی سخن از این می شود 
که این کارمند یا کارگر یا مدیر میانی ش��رایط سختی دارد 
و نیازمند توجه خاص اس��ت، ایش��ان با یک عطوفت خاص 

مالحظات اخالقی را تذکر می دادند.
رئی��س اتاق بازرگانی ایران به موضوع احس��ان و آیاتی 
ک��ه در قرآن کری��م در این مورد وجود دارد، اش��اره کرد و 
اف��زود: وقتی آیات قرآن و قاعده اله��ی در جان و دل فعال 
اقتصادی رفته باش��د، همچنان که خداوند به من احس��ان 
کرد من هم وظیفه احس��ان دارم. چرا که با احس��ان کردن 
برکت مال زیاد می شود و ریشه برکت در احسان است و این 
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موضوع در هیچ مدل اقتصادی به دست نمی آید و متأسفانه 
امروزه خیلی درگیر احس��ان کردن با رودربایستی اجتماعی 
هس��تیم که امیدواریم این مدل احس��ان کردن اصالح شود 
و چش��م و هم چشمی ها از بین برود چرا که احسان معامله 
کردن با خداس��ت نه ب��ا خلق خدا و جامعه و احس��ان بی 
من��ت و برکت مال وعده خداوند متعال اس��ت و باید دنبال 
ای��ن حد از اعتدال روحی باش��یم و در ح��اج آقا میرمحمد 
صادقی نمونه های درخش��انی از احس��ان بی مّنت را دیدم. 
ایش��ان طوری کار می کنند که کسی نمی فهمد این احسان 
از س��وی چه کس��ی بوده است و چه بسا با چند واسطه این 

کار صورت می گیرد.
دکتر نهاوندیان درادامه افزود: در کار احس��ان هم روح 
اجتماعی داش��تن و کار تشکلی کردن خیلی مهم است. اما 
گاه��ی برخی ت��ک روی می کنند و تک تیرانداز هس��تند و 
نمی توانن��د کار جمعی انجام دهن��د. اما یکی از ویژگی های 
واالی آق��ای میرمحمدصادقی روحیۀ تش��کلی در کارهای 

تولیدی و اجتماعی و احس��ان ایش��ان اس��ت که ساعت ها 
می توان در مورد روحیۀ تش��کلی ای��ن بزرگوار صحبت کرد 

که نیاز به مجلس دیگری دارد.
دکتر نهاوندیان تش��خیص هوش��مندانه و زمان آگاه را 
از مصادیق احس��ان ذکر کرد و افزود: احس��ان این است که 
فقیری پیدا کنیم و پولی در دس��تش بگذاریم احسان عمل 
صالح اس��ت. اینکه کس��ی به این تشخیص برسد االن عمل 
صالح کردن کار سیاس��ی کردن است و اینکه کسی به این 
تشخیص برس��د که االن ساخت مدرسه بسیار الزم تر است 
از اینکه مثاًل به صد فقیر مثل گذش��ته خاک زغال بدهیم، 

این کار ارزش دارد.
وی گف��ت : در اصلی ترین کاره��ای فرهنگی در جامعه 
طی نیم قرن گذشته رد پای آقای سیدعالءالدین میرمحمد 
صادقی را دیدم و مدرسه رفاه یکی از مصادیق بارز و درخشان 
یک روش��ن بینی زمان آگاهانه است. در تأسیس مدرسه ای 
که تربیت سیاس��ی و تفاهم دین��ی و توجه علمی مورد نظر 

کار کردن و توقع نداشتن، مؤثر بودن و سمت نخواستن، افراد را در کنار 
هم قرار دادن و در آن جمع دنبال عنوان نبودن از ویژگی های ستودنی و 

آسمانی آقای میرمحمد صادقی است.
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مس��ئوالن آن بود، بازهم ردپای آق��ای میرمحمدصادقی را 
می بینیم و این اتفاقی نیست که ایشان در تأسیس دانشگاه 
امام صادق)ع( و م��دارس نخبۀ دیگر حضور پررنگ دارند و 
جزو رؤسا هس��تند. در حوزۀ مدرسه سازی کارهای فراوان 
ایش��ان قابل تقدیراست که بیان همۀ آنها نیاز به یک جلسۀ 

مستقل دارد.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: حضور آقای میرمحمدصادقی 
در حوزۀ سیاس��ی هم قابل س��تایش اس��ت. ایشان در عین 
اشتغال به کار تولید، تجارت و اقتصاد کار احسان و مدرسه 
س��ازی و دیگر کارهای خیر را فراموش نمی کنند. همچنین 
ایشان قبل از انقالب با حرکت آزادیخواهان وعدالت خواهانۀ 
روحانی��ت در هر جا و هرچه توانس��تند انج��ام دادند و در 
شرایط تعقیب و گریز بودند و بعد از انقالب هم حضور مؤثر 
و بی نش��ان آقای میرمحمد صادق��ی را در مراحل مختلف 
سیاسی می بینیم و این از ویژگی های بارز ایشان است . کار 
کردن و توقع نداش��تن . مؤثر بودن و سمت نخواستن. افراد 

را در کناره��م قرار دادن و در آن جمع دنبال عنوان نبودن 
.. و اینها از ویژگی های ستودنی و آسمانی است که عالوه بر 
آن صف��ات، تعامل با گروه های مختلف در عین پافش��اری و 
پایبندی به اصالت در رفتار را فراموش نمی کردند و متعادل 
بودند و رابطه ها را به س��بب مواضع قط��ع نمی کرد، اما در 
عین حال آنجا که باید موضع گرفته شود، موضع را مبنی بر 

اعتقادات اتخاذ می کرد.
وی گفت: در جلس��ات سیاس��ی عقل سیاسی ایشان را 
بیشتر از هیجانات سیاسی دیدم چیزی که در جامعۀ امروز 
بیش از همیش��ه به آن محتاج هستیم. در ایشان اعتدال در 
موضع گیری در عین جدیت بس��یار دی��دم و می توان گفت 

برای جدیت نیاز به افراطی گری نیست.
رئی��س ات��اق بازرگان��ی ایران گف��ت: تقدی��ر از چنین 
چهره هایی تقدیر از اصالت هاست. این اصالت ها الزمۀ تکثیر، 
استمرار و ارزش ها در نسل های آینده است. بهترین خدمتی 
ک��ه می توان در فرهنگ عمومی جامعه کرد، این اس��ت که 
نشان دهیم جامعه قابلیت تولید چنین چهره های ارزشمندی 
را دارد. اقتصاد ما خالی از کسانی که کار اقتصادی را با نگاه 
آخ��رت گرایانه کردند، نیس��ت و این حرف بدی اس��ت که 
بگویی��م اگر هر ک��س بخواهد در اقتصاد موفق باش��د باید 
دروغگو باش��د. یا رشوه بگیرد. ارائۀ چهره هایی که می توانند 
هدف ه��ای الهی را ب��ا تعامالت انس��انی درآمیزند، موفقیت 
اقتصادی را با نگاه های محسنانه عجین کنند، شخصیت نرم 
و اهل مدارای اجتماعی با قاطعیت و صالبت در تشخیص و 

ب��ه  »پنج��ره ای  ارزش��مند  کت��اب  از 
گذشته« شامل خاطرات و زندگی نامۀ 

آقای میرمحمدصادقی رونمایی شد.



دو رویی و 
دو زبانی

بِئَس الَعبُد َیُکوُن ذاَوجَهیِن
 َو ذالِسانَیِن، ُیطری أَخاُه

 شاِهداً َو َیأُکُلُه غائًِبا.
 إِن أُعِطَی َحَسَدُه َو إِن ابُتلَِی َخَذلَُه.

بد بنده ای است آن بنده ای که دورو و دو زبان باشد در 
حضور برادرش او را ستایش کند و در پشت سر او را 
بخورد! اگر دارا شود بر او حسد برد و اگر گرفتار شود،

 دست از یاری او بردارد.

اصول کافی روایتی از
 امام حسن عسگری 

علیه السالم
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موضع و انجام وظیفه را در کنار 
هم قرار دهند، بس��یارند و آقای 
میرمحمد صادقی نیز یکی از این 

بزرگواران است.
در ادام��ۀ مراس��م فیلمی از 
زندگان��ی آقای س��یدعالءالدین 
میرمحمدصادقی پخش ش��د که 
در آن ب��ه فعالیت های اقتصادی 
و اجتماع��ی و سیاس��ی ایش��ان 

اشاراتی داشت.
رفیق  آقای محسن  س��پس 
دوس��ت یکی از اعض��ای هیئت 

امناء مدرس��ۀ رفاه هم طی س��خنانی ب��ه ویژگی های بارز 
اخالقی آقای میرمحمدصادقی اشاره کرد و گفت: 50 سال 
اس��ت که آقای میرمحمدصادقی را می شناس��م و 50 سال 
اس��ت که ایش��ان را به خاطر س��لوک، رفتار و اخالقشان 
دوس��ت دارم و ای��ن خیل��ی غیرمعمول نیس��ت که هرجا 
بخواهن��د مجم��ع خیری تش��کیل دهند، نام ایش��ان جزو 
اولین نام هاس��ت و این اتفاقی نیس��ت ک��ه در آنجا باید به 

اجبار ایش��ان رئیس ش��وند.
آقای رفیق دوست گفت: هرگز از ایشان غیبت نشنیدم، 
تکریم دیگران را در زندگی ایشان بارها دیدم و شنیدم و در 
مس��ائل�ی که باید مطیع رهبر وامام می بود، ایشان را مطیع 
محض دیدم و اصالح ذات البی�ن یک��ی از صفات بارز آق�ای 
میرمحمدصادقی است و ه�رج��ا سخ�ن از فرهنگ و دانش 
است، رِدپ�ای آقای میرمحم��د صادق���ی را م�ی توان دید.

آقای رفیق دوس��ت به فعالیت های سیاس��ی قب��ل و بعد از 
انقالب ایش��ان اشاره کرد و گفت: آقای میرمحمدصادقی یک 

سیاس��ی ب��ا اخالق و با تقواس��ت 
که هر وقتی در جلس��ه ای شرکت 
می کن��د، هرگ��ز اج��ازه نمی دهد 
به طرف مقابل اهانت ش��ود و اگر 
همکاری خوبی در ابتدای انقالب با 
ایشان و همفکران ایشان به منظور 
ایجاد یک مؤسس��ه اقتصادی دور 
از رب��ا می ش��د ک��ه در نهایت به 
بانک اس��المی تبدیل شود، امروز 
س��ازمان اقتص��اد اس��المی ایران 
بانکی اس��المی بود و الزم نبود که 
از مصر و کویت مثال بیاوریم. ولی 
متأس��فانه آن همکاری انجام نشد، هرچند که سازمان منشاء 
خدماتی طی 34 س��ال اس��ت اما هدف آقایان تأسیس بانک 

اسالمی بود که اثری از ربا در آن نباشد. 
آقای رفیق دوس��ت افزود: به خ��ودم می بالم که بگویم 
ش��اگرد اس��تادی چون آقای میرمحمدصادقی هس��تم و از 

خداوند می خواهم امثال ایشان را در جامعه تکثیر کنند.
در ادامه آقای دکتر آل اس��حاق رئی��س اتاق بازرگانی 
تهران هم طی س��خنانی با اش��اره به اینک��ه صحبت از یک 
ش��خصیتی مثل آقای میرمحمد صادقی در یک محل ویژه 
مثل مؤسس��ۀ رفاه برای یک ایام خاص به نام دهۀ انقالب با 
حضور جمعی از بزرگان که خود این مجموعه معنای خاصی 
را الق��ا می کند، گفت: آقای میرمحم��د صادقی الگو بوده و 
هستند و مقولۀ الگوسازی یکی از نیازهای اساسی جمهوری 

اسالمی ایران است.
 الگو س��ازی یعنی نش��ان دادن چهره ه��ا و الگوهایی 
جام��ع ک��ه بتوانند با ن��گاه جامع به دین، آخ��رت، دنیا، 

محس��ن رفیق دوس��ت عضو هیئت 
امناء مدرس��ۀ رفاه: هرگز از ایشان 
دروغ نش��نیدم تکریم دیگ��ران را 
در زندگ��ی آق��ای میرمحمدصادقی 
بارها دیده و شنیده ام و هرجا سخن 
از دان��ش، فرهنگ، اخ��الق، ادب و 
اقتصاد اس��ت، رد پای این بزرگوار 

را می توان دید.
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سیاس��ت، علم، اقتصاد، اخالق و همه و همه را عمال نشان 
دهن��د و ثاب��ت کنند که در یک فضای آش��فته و متالطم 
می توان با ی��ک اعتقاد کامل ب��ه موفقیت های دین، دنیا 
و آخ��رت رس��ید و آق��ای میرمحمد صادقی نی��ز یکی از 
آن چهره هاس��ت و باید ایش��ان را نمونه و الگوی خود در 

زندگ��ی ق��رار دهی��م.
دکتر آل اسحاق افزود: این عزیز برادر یک نگاه جامع و 
یک رفتار جامع به دین، دنیا، عقل، سیاست تدبیر، عاطفه و 
انضباط و همه ویژگی ها را در یک مقوله جمع کرده است و 

آیا این نمی تواند و نباید الگو باشد؟!
آقای آل اس��حاق در ادام��ه به مقولۀ اقتص��اد و یکی از 
نگرانی های��ی که در این زمینه در ش��رایط فعلی وجود دارد، 
اش��اره کرد و گفت: یکی از نگرانی های عمده آتی اقتصاد این 
اس��ت که دولت به دس��ت مردم می افتد و لیکن دس��ت چه 
کس��ی می افتد مهم است و آنکه می خواهد دولت به دستش 
بیافتد باید مردم بدانند رابطه اش با انقالب و نظام و آرمان های 
انقالب چگونه اس��ت و ببیند آیا آنچه ش��کل می گیرد همان 

است که می خواهد شکل بگیرد؟
وی گفت: برای حل این مش��کل به افرادی مثل آقای 
میرمحمد صادقی نیاز است. افرادی که دین، دنیا، سیاست 
و انق��الب را ب��ا ه��م در یک س��و و جهت دارن��د. این هم 
صحبت��ی و هم س��ویی علم،عم��ل و اعتق��اد در این عزیز 
 برادر وجود دارد و ضرورت دارد ش��ما بزرگوران این فضا را

 ایج��اد  کنی��د.  
آقای آل اس��حاق گفت: ایشان عقلشان بر احساساتشان 
می چربد یعنی توانایی حاکمیت عقل بر احس��اس را دارد و 
این کار هر کس��ی نیس��ت و ما به کرات تیزهوشی، دقت و 

خدوم بودن بی منت را در ایشان دیدیم .
در ادام��ه آق��ای ح��اج عالءالدی��ن میرمحمدصادق��ی 
طی س��خنانی ضمن اظهار ش��رمندگی از تعریف و تمجید 
بزرگواران از شخصیت ایشان و ضمن ابراز ارادت به دوستان 
خود به بی��ان خاطراتی از روزهای انق��الب پرداختند و یاد 
ش��هیدان بزرگواری همچون ش��هید دکتر بهش��تی، دکتر 
مطهری، ش��هید رجایی و باهنر و دیگ��ر بزرگوارانی که در 

کارهای خیر با هم بودند را گرامی داشتند. 
همچنین آقای میرمحمد صادقی از حضور ارزشمند آیت 
اهلل غی��وری در این مراس��م نهایت تش��کر و قدردانی را ابراز 
نمودن��د و در پایان نامه ای از حضرت امیرعلیه الس��الم نقل 
کردند که با خدا سخن می گفتند و نهایت تواضع و ادب خود 
را مطرح کردند. ایش��ان افزودند: خدایا مطالبی که دوس��تان 
گفتند آنها ش��خصیت خودش��ان بود. خدایا خودم را در حد 
آن نمی دانم. ش��رمنده هس��تم. تو نعمت های فراوانی عنایت 
کردی و ما قدر ندانس��تیم. یکی از آنها جمهوری اسالمی بود 
که به ما مرحمت کردید ولی ما آنطور که شایسته است، قدر 
ندانستیم واالن متأس��فانه در معرض گرفتاری فراوانی است 
و به اس��م اعظم مشکالت سیاس��ی اقتصادی را برطرف فرما 
و گرفتاری های رهبر معظم انقالب اس��المی را هم از سر راه 

بردار. آمین.
در پای��ان مراس��م از کتاب »پنجره ای به گذش��ته« که 
ش��امل خاطرات و زندگی نامۀ آقای میرمحمدصادقی است، 
توس��ط آیت اهلل غیوری و دیگر بزرگواران حاضر در جلس��ه 
رونمایی ش��د. همچنین هدایای ارزش��مندی به همراه لوح 
یادبود از س��وی بزرگواران و همچنین مجتمع فرهنگی رفاه 

تقدیم آقای میرمحمد صادقی گردید.

دکتر آل اسحاق: آقای میرمحمد صادقی عقلشان 
بر احساسشان غلبه دارد و توانایی حاکمیت عقل 
بر احساس را دارد و این کار هر کسی نیست و ما 
به کرات تیزهوشی، دقت و خدوم بودن بی منت 

را در این عزیز برادر می بینیم.



زندگ��ي با هم��ه س��ختي ها و پیچیدگي هایش لحظات 
نابی دارد. زماني این لحظات خوش، خودش��ان به سراغ آدم 
مي آیند، مثل لحظه اي که عزیزي را بعد از س��ال ها مي بیني 
یا موفقیت و موقعیتي که ناگهان س��ر راهت س��بز مي شود. 
اما لحظات نابي هم هس��ت که براي به دس��ت آوردنش��ان  
بای��د تالش و همت کني و تکان��ي به خودت بدهي. زندگي 
هم��ه چیز را آماده و راحت جلوی��ت نمي گذارد. گاهي باید 
برخیزي ت��ا زندگي خوبي هایش را و درک درس��ت مفهوم 
زنده بودن را به تو نش��ان دهد. سال هاست جشن نیکوکاري 
در واپس��ین روزهای اس��فند  این فرصت را فراهم مي کند. 
روزی که  طراوت میهمان دل ها می شود. از آسمان عطوفت 
می ب��ارد و درختان عاطفه را می بینی که میوه های ایثار نثار 
می کنند. زمینیان آسمانی می شوند و فرشتگان طبق طبق 

نیکی به آسمان می برند.......
بار دیگر مهربانی در شهر خیمه زد و فرشته های رحمت 
در سرزمین عاطفه ها فرود آمدند تا گلبوسه های مهربانی را به 
نیازمندان هدیه کنند. جشن نیکوکاری دست های توانگران 
را به میهمانی چشمان منتظر دعوت کرد و بارش رحمت از 
دس��تان پر عطوفت ایرانیان زمین های خشک فقر را سیراب 
ک��رد و فردایی سرس��بز و زیبا برای هم��ۀ فرزندان این مرز 

و بوم نوید داد. مردم 
با  ونوعدوس��ت  خّیر 
شرکت گس��ترده در 
بزرگ  جش��ن  ای��ن 
تمامی تالش و همت 
منظور  ب��ه  را  خ��ود 
و  محروم��ان  ی��اری 
کار  ب��ه  نیازمن��دان 
بردند. آنان با دستان 
ایثارگ��ر  و  نیک��وکار 
هدای��ای  خوی��ش 
ب��رای  را  بس��یاری 

ش��ادی نیازمندان اهداء کردند و جوانه های سبز امید را در 
دل فرزندان خانواده های بی بضاعت وطن کاشتند. دل های 
خسته و منتظر زنان، کودکان و سالمندان با هدیه های مردم 
شاد  شدند. مردم نوع دوست در کاری خداپسندانه به کمک 
مظلومان  شتافتند وبا کمک های جنسی و نقدی یکبار دیگر 
لبخند ش��ادی را بر لبان بی رمق محرومان  نشاندند و برگی 

به نامۀ اعمال خیر خود افزودند. 
توفیقی که نصیب هر کس نمی شود

آیا از همس��ایه دیوار ب��ه دیوارمان خبر داریم؟ ش��اید 
در نزدیکی خانه مان همس��ایه ای باش��د که به خاطر نداری 
و بدبختی این روزها ش��رمنده خانواده اش باش��د.  کودکان 
همس��ایه را خوب می شناسیم. عشق یک کودک به پیراهن 
س��بز و کفش قرم��ز را درک می کنیم. از ش��ادی کودکان 
هن��گام تحویل س��ال لّذت م��ی بریم. هنوز ه��م نگاه های 
خیره به س��فره هفت س��ین را می فهمیم. پس باید کمی از 
ش��ادیمان را به خانه همسایه بریزیم و مهربانی را به حیاط 

خانه همسایه  تقدیم کنیم. 
در خون ما ایرانی ها نیست که همسایگان و آشنایان مان 
گرس��نه بمانند. گاهی لمس نگاهی یا گرفتن دست دوستی 
شادمانی می آورد. گذش��تن از مال و ثروت برای بسیاری از 
مردم کار آس��انی نیست. 
نیک��وکاری  جش��ن  ام��ا 
فرصت��ی مغتنم برای این 
آزم��ون اس��ت. تحقیقات 
ثاب��ت کرده اس��ت انفاق 
بر  نیازمندان ع��الوه  ب��ه 
فقر  کاهش  موجب  اینکه 
و برقراری توازن اجتماعی 
انسان  روان  بر  می ش��ود، 
نیز اث��ر مطلوبی دارد که 
از جمله آنه��ا می توان به 
ایج��اد حس ش��ادمانی و 

بر فراز شهر
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افزایش انرژی روحی و تقویت حس اعتماد به نفس اش��اره 
کرد. در واقع رها شدن از نیازهای مادی توفیق بزرگی است 

که نصیب هر کس نمی شود.
هفته احسان و نیکوکاری یکی از مناسبت های فرخنده 
در کش��ورمان اس��ت که زیبایی درک ایثار و دلش��اد کردن 
هموطن��ان نیازمند را متجلی می کن��د. همه برای کمک به 
نیازمندان دس��ت به دس��ت هم می دهند ت��ا در کنار ادای 
دین و ش��کر نعمت ه��ای خداون��د، لبخند ش��ادمانی را بر 
لب های کودکان یتیم بنش��انند. دست های سخاوتمند این 
م��ردم نمی گذارند نگاه معصوم ک��ودکان یتیم ناامید نگران 
آینده ش��ان باش��ند. چرا که می دانند سرسبزی فردا مدیوِن 
هّمت مردان و زنانی اس��ت که ش��ادی های خود را بر کویر 

نیازهای هموطناِن خود می پاشند. 
خدمت به مؤمن

پیامبر گرامی اسالم حضرت محمدبن عبداهلّل صلی اهلل 
علیه و آله وسلم  فرمود: "کسی که به فریاد برادر مسلمانش 
برسد و او را از غصه، گرفتاری و خطری نجات دهد، خداوند 
ده  کار نیک برای او می نویس��د. ده درجه او را باال می برد و 
ث��واب آزاد کردن ده بنده را به او عطا می فرماید. ده عقوبت 
را از او دور می نمای��د و در روز قیام��ت ده ش��فاعت برایش 

آماده می کند."
72 رحمت

ام��ام صادق علیه الس��الم نیز فرمودند: "کس��ی که در 
س��ختی ها ب��ه داد برادر مؤمنش برس��د و گرفت��اری اش را 
برطرف س��ازد و در برآوردن حاجتش ب��ه او کمک کند، به 
س��بب این عم��ل 72 رحمت نزد خداون��د دارد که خداوند 
یک��ی از آنه��ا را زودتر به او عطا می فرمای��د و با آن زندگی 
دنیای��ش را اصالح می کند و 71 رحمت دیگر را برای ترس 

و وحشت های قیامتش ذخیره می سازد".
معنی احسان 

"احس��ان" از ماده "حس��ن" و در لغت به معنای خوبی، 
نیکی، نیکوکاری و بخش��ش اس��ت و در عرف هم به هرنوع 
خوب��ی، اطالق می ش��ود. بدی��ن ترتیب مفهوم آن گس��تره 
وس��یعی را در ب��ر می گی��رد. احس��ان می تواند در اش��کال 
مختلف��ی از قبیل انعام، انفاق، صدقه، وقف و رس��یدگی به 
فقرا، یتیمان و درماندگان ظاهر ش��ود. در نظر شرع و عرف، 
آنچه در مقابل شّر و بدی است نیکی و خیر به شمار می آید 

و انجام دهنده آن عمل نیک، نیکوکار خوانده می شود.
خداوند، خود معدن احس��ان و بخش��ش اس��ت و عالم 
تجلّیگاه احس��ان اوست. هرچه را قابلیت وجود داشته باشد 

به فض��ل خ��ودش، در نیکوترین ش��کل می آفریند. 
پروردگار بزرگ، انس��ان را ب��ر دیگر موجودات برتری 
داد و در احس��ان به او س��بقت گرفت، خداوندی که 
نعمت��ش را ب��ا کرم و بخش��ش خود آغ��از می کند و 
اش��تباهات بندگان را با بزرگواری می بخشاید و آنان 
را با یادآوری احسان خودش، به این امر مهم تشویق 
کرده اس��ت. آنجا که می فرماید: "احس��ان کن همان 

گونه که خداوند بر تو احسان کرد".
احسان، راهی برای تصاحب دل ها

احس��ان مغناطیس��ی اس��ت ک��ه جاذب��ۀ قوی 
آن، سرس��خت ترین انس��ان ها را ب��ه س��مت خ��ود 

می کشاند. نیکی به واسطه نیروی 
خارق الع��اده اش، ن��ور صف��ا و 
صمیمّیت را بر قلب های تیره 
و تار می تاباند و دل های سخت 
و س��نگی را در آسیاب مهر و 

م��ودت خ��رد می کند. 
احسان، پیوند دوستی 
مستحکم  را  رفاقت  و 
می س��ازد و عالی��ق و 

را  عاطفی  وابستگی های 
پررنگ تر می کند. در احادیث 

آمده اس��ت "با هرک��ه خواهی نیکی 
کن که امیر و فرمانروای او ش��وی" و "با 

نیکوکاری مالک دل ها می گردی."
احسان، مختّص اغنیا نیست

ش��اید این گونه برداشت ش��ود که احسان ویژه 
کسانی است که مال فراوان در اختیار دارند و دیگران 
را به س��بب تنگی رزق، در احس��ان و نیکی و کمک 
ب��ه دیگران جایی نیس��ت. قرآن کریم، این اندیش��ه 
را رد ک��رده، احس��ان را به هر اندازه باش��د محترم و 
مفید می داند و می فرمای��د: "دیگران را برخود مقدم 
می دارند، در حالی که خ��ود نیازمندند و آنچه دارند 

در اختیار آنها قرار می دهند."
عل��ی علیه الس��الم ، ای��ن حاکم عدالت پیش��ه و 
قدرتمن��د رئوف، که روز و ش��ب و آش��کار و پنهان به 
یتیمان و فقرا رسیدگی می کرد، حتی در آخرین لحظات 
عمر گرانمایه اش، دربارۀ آنان اینچنین سفارش می کند: 
"خدا را! خدا را! دربارۀ یتیمان. نکند آنان گاهی س��یر و 

گاهی گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع شود."

بر فراز شهر

13

شماره 54
زمستان 1391



در پ�ی چاپ سلس�له گزارش های�ی از صندوق های 
قرض الحسنه در این ش�ماره پای صحبت اعضای هیئت 
مدی�ره صندوق رفاه نشس�تیم تا با چگونگ�ی نح��وۀ 
وام ده�ی و ادارۀ صندوق، همچنین راه های گس�ترش و 
ترویج س�نت حس�نه قرض الحس�نه و تأثیر آن در رفع 
مش�کالت و گرفتاری های آبرومندان آش�نا شویم و این 
نکات را از زبان اعضای هیئت مدیره ای بشنویم که کمتر 
از نیم قرن عمر ب�ا ارزش خود را وقف کارهای خی��ر و 

گره گشایی از همنوعان خود کردند.
آق��ای علیرضا وفادار رئیس هیئ��ت مدیره صندوق رفاه 
40 سال از عمر خود را صرف فعالیت در صندوق های متعدد 
قرض الحس��نه کرده و از این بابت خدا را بس��یار شاکر است 
که توفیق خدمتگزاری به نیازمن��دان آبرودار را پیدا نموده 
است و همچنان توانمند در صدد رفع مشکالت از هموطنان 
خود اس��ت. آقای محمدباقر بلوری که به عنوان مدیرعامل 
در صندوق رفاه مش��غول فعالیت اس��ت، 20 سال است که 
خالصان��ه جان ومال خود را ص��رف خدمت به همنوع کرده 
اس��ت و چنانچ��ه روزی نتواند گرهی از مش��کلی باز کند، 
کرکره مغاز خود را تا روز بعد که فرجی حاصل شود، پایین 
می کش��د. آقای احمد سربیشه هم سال های طوالنی در راه 
خیر قدم برداش��ته و عالوه بر آنکه در صندوق قرض الحسنه 
رفاه عضو هیئت مدیره اس��ت، در صندوق های قرض الحسنه 

خانوادگی هم نقش کلی��دی بر عهده دارد تا جایی که طی 
10 سال گذش��ته وام های زیادی از پس اندازهای اندک وام 
داده و گره های کور زیادی با این سرمایه ها به لطف خداوند 
وبه دس��ت ایشان باز ش��ده اس��ت. آنچه در زیر می خوانید 
ماحصل گفت و گوی خبرنگار نش��ریه قرض الحس��نه با این 

بزرگوارا ن است.
لطفا تاریخچۀ مختصری از فعالیت این صندوق که در 

خدمت مردم است، بیان کنید؟
 صندوق رفاه بیش از 30 س��ال قدمت دارد و وام های 
خود را از مبلغ 10 تومان آغاز کرده و تا به امروز س��عی در 

گره گشایی از مشکالت مردم دارد.
وضعیت کنونی صندوق و پرداخت وام ها چگونه است؟

در حال حاضر سقف وام 300 هزارتومان است.
ای�ن مبلغ در ش�رایط فعل�ی جامعه آی�ا دردی را دوا 

می کند؟
بل��ه ماهم قبول داریم این رق��م در مقابل تورم و گرانی 
موجود در جامعه خیلی کم است . اما ما بودجۀ کافی نداریم 
و از پش��توانۀ مالی قوی برخوردار نیس��تیم لذا در حد توان 
س��عی می کنیم برخی از مشکالت مراجعه کنندگان را حل 
کنی��م. ولی همین مبلغ کم هم خیلی از مش��کالت اقش��ار 
ضعی��ف جامعه را برط��رف می کند. البته ب��رای اینکه مبلغ 
وام بیش��تر ش��ود، گاهی به برخی خانواده ها به زوجین هر 

رئیس هیئت مدیره صندوق رفاه عنوان کرد:

انگیزۀ الهی نهفته درکار خیر
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دو وام می دهیم تا رقم وام بیشترش��ود و چه بسا بارها پیش 
آمده که افرادی برای حل مش��کالت خود برای همین مبلغ 
ناچیز اش��ک ریخته و آبروی خود را کف دستشان گرفته و 
ب��ه این صن��دو ق آمده اند تا بتوانن��د وام بگیرند و ماهم به 
م��دد پروردگار تا آنجا که در توان داری��م هیچ آبروداری را 
دس��ت خالی از در صندوق بیرون نفرستاده ایم. ضمن اینکه 

درخواست ها هم بسیار زیاد است.
آقای سربیشه: یک مطلب را هیچ گاه فراموش نمی کنم. 
ف��ردی برای گرفتن 10 تومان وام  مراجعه کرده بود. مراحل 
کاری اش طی شد و وام را دریافت نمود. پس از مدتی مرا در 
خیابان دید و پس از سالم و احوالپرسی گفت: خداوند به شما 
عوض دهد این 10 تومان چنان گره از مشکالت من باز کرد 
ک��ه االن می توانم ده ها برابر آن پ��ول را در صندوق بگذارم. 
پس می بینیم این 10 تومان در زمان خودش چقدر کارگش��ا 

بوده است.
لطف�ا در م�ورد نح�وۀ مدیری�ت صن�دوق و ادارۀ آن 

توضیحاتی بفرمایید.
صندوق توس��ط هیئت مدیره اداره می شود که اعضای 
آن آقایان محمدباقر بلوری، احمد سربیشه، مجتبی وزیری، 
میرمجید حس��ینی، محمدرضا خسروش��اهی، بهرام تنها و 

بنده در خدمت مردم هستیم.
آیا فعالیت این صندوق از همین محل فعلی آغاز شده 

است؟
فعالیت صندوق ابت��دا در سال 59 در مسج��د مهدی 
خانی ب��ا حضور آقای وزیری و دو نفر از دوس��تان ایش��ان 
آقایان مهدی کرباس��ی و گل آور آغ����از شد. پس از مدتی 
در مغ�����ازه لوازم خانگی آقای اکبر رازقی جلس��ات برگزار 
می ش��د و سپس در س��ال 63 به این محل فعلی که یکی از 
ش��عبه های بانک صادرات بود، انتقال یافت درابتدا مستأجر 
بودیم و س��پس این محل خریداری ش������د و هفت سال 
قبل یعنی در سال 84-85 با مساعدت و کمک اعض����ای 
هیئت مدیره وبرخی از خّیرین س��اختمان صندوق بازسازی 

شد  و به شکل فعل�ی در خدمت مردم ا  ست.
آی�ا در این صندوق از حس�اب های مس�دودی هم به 

مراجعه کنندگان وام می دهید؟
بل��ه در بعضی مواق��ع اعضای هیئت مدیره با مس��دود 
کردن حساب های خود در صندوق تا سقف 5 میلیون تومان 
هم به افرادی که مش��کالت مالی زیادی داش��ته باشند، وام 
می دهند که البته اقس��اط آنها طبق توافق طرفین مشخص 

می شود.
در هر ماه به چند نفر وام پرداخت می شود؟

بی��ن 80 تا 100 نف��ر. البته وام های مس��دودی از این 
لیست خارج است.

لطف�ا آماری از تعداد وام های س�ال گذش�ته و 9 ماهۀ 

سالجاری ارائه دهید؟
س��ال گذشته 613 فقره وام پرداخت شده است و در 9 
ماه گذشته از سال جاری هم به  513 فقره وام رسیده است.

وام ها بیشتر به چه مواردی تعلق می گیرد؟
هزین��ۀ درم��ان، ازدواج، پول پیش کرای��ه خانه، هزینۀ 

تحصیل و ثبت نام دانش آموزان.
برای پرداخت وام چه مدارکی الزم است؟

یک فق��ره چک از ضامن و س��فته به مبل��غ وام از وام 
گیرنده و تکمیل و ارائۀ فرم مربوطه.

آیا به افراد فاقد معرف وام پرداخت می کنید؟
البته خیلی کم پیش می آید کس��ی به صندوق مراجعه 
کند و معرف نداش��ته باش��د. اما اگر کس��ی ه��م برای رفع 
گرفتاری بدون معرف به صندوق مراجعه کند، قطعا دس��ت 
خالی از صن��دوق بیرون نمی رود واعض��ای هیئت مدیره با 
ضمانت خودش��ان مشکل را رفع می کنند. سخت گیری در 
کار صندوق و وام دادن به اشخاص نداریم. تمام تالشمان بر 
این اس��ت که در جهت رفع گرفتاری های مردم در حد توان 
قدم برداریم و امیدواریم خداوند این قدم های خیر را توش��ۀ 

آخرتمان سازد.
آق��ای بلوری: واقعا ش��خصا دلم می خواه��د آنقدر پول 
داش��تم و در اختی��ار صن��دوق می گذاش��تم ت��ا بتوانم وام 
بیش��تری به اف��راد بدهم ولی به لط��ف خداوند هنوز پیش 
نیامده که کس��ی دس��ت خالی از صندوق بیرون برود و اگر 
روزی پرداخت وام تعطیل شود، مغازه ام را تعطیل می کنم تا 
شاهد ناراحتی مردم نباشم و همیشه از حمایت های سازمان 

اقتصاد اسالمی ایران برخوردار هستیم.
نحوۀ همکاری ش�ما با س�ازمان اقتصاد اسالمی ایران 

چگونه است؟
یک همکاری دو طرفه داریم و همیش��ه در جلساتی که 
در س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران برای تعامل با صندوق ها 
تش��کیل می ش��ود، به طور فعاالنه ش��رکت می کنیم. ضمن 
اینکه بازرسان سازمان هم درطول سال برای بررسی صورت 
حس��اب ها، نظ��ارت کامل و دقیقی ب��ر کار صندوق دارند و 
هرجا نیاز به کمک یا تصمیم گیری داشتیم یاور ما بوده اند. 
تا جایی که در س��ال گذشته از نظر سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران صندوق رفاه در ردیف بهترین صندوق ش��ناخته شده 

که در این رابطه مورد تشویق هم قرارگرفتیم. 
لطفا از انگیزۀ حضور و فعالیت تان درصندوق بفرمایید 
و اینکه چه عاملی باعث می شود تا با این همه مشغله و 
کار روزمره برای فعالیت در این صندوق وقت بگذارید؟

آقای بلوری: افرادی که در صندوق های قرض الحس��نه 
کار می کنند، مکان ه��ای مختلفی را برای کار کردن تجربه 
کردن��د. اما هیچ جایی را بهتر از اینجا ب��رای کار خیر پیدا 

نکرده اند. 
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می زن��د  س��ر  آدم��ی  ک��ز  هرعم��ل  ش��ر  و  خی��ر 
می زن��د در  در  پش��ت  ب��زودی  م��زدش  گم��ان  ب��ی 

وی در ادامه با قرائت ابیاتی دیگر در پاس��خ به سؤال 
فوق گفت:

زان پیشتر که خاک وجودت سبو کنند
بگ��ذار ت��ر زجام ت��و یاران گل��و کنند
مال تو خصم توست که میراث خوارگان
در ه��ر نف��س ه��الک ت��را آرزو کنند
 آزادگان ه��ر آنچه بدس��ت آورند مال
این جمله ص��رف در پی نام نکو کنند
بس قرن ها زدوره حاتم گذش��ت و باز
خل��ق آفرین به هم��ت واالی او کنند
آن ک��ن که از برای زیارتت زبعد مرگ
خلق جهان مزار ترا جست و جو کنند

آقای سربیش��ه: بنده در ابتدا موجودیم را به تش��ویق 
آق��ای رازقی وارد صن��دوق کردم. اما پ��س از مدتی این 
احس��اس در وجودم قوت گرفت که برای کار خیر باید از 
تمام وجود مایه گذاش��ت و االن هم اگر خدا قسمت کند 

تا عمر دارم در خدمت صندوق خواهم بود.
آقای وفادار: در وهلۀ اول خداوند را ش��اکرم که اس��م 
ما در اینجا نوشته شده است تا بتوانیم درحد بسیار ناچیز 
گره از مش��کالت مردم حل کنیم. ثانیا انگیزۀ بنده و همۀ 
دوس��تان دیگ��ر که در ای��ن صندوق و پش��ت این میزها 
نشس��ته ایم، خدایی والهی اس��ت. انگیزۀ ما قرآنی است و 
ت��وکل به خداوند و آیات الهی مرا تش��ویق کرد که دنبال 
کار خیر باش��م. امیدم به خدا این است که بتوانم به مردم 

خدمت کنم تا ذخیره آخرتم باشد.
فعالی�ت کردن در صندوق چه آث�ار معنوی و خیر و 

برکاتی در زندگی شما داشته است؟
آقای سربیشه: در زندگی با مسائل و مشکالت زیادی 
روبه روش��دم که همگی به لطف خداوند و با دعای مردم 
از سر راهم برداش��ته می شد و دعای مردم همیشه باعث 
می شود از مشکالت نجات یابم. و این تنها بخشی کوچک 
از آث��ار و خیر و برکاتی اس��ت که نصیب ما می ش��ود. به 
جرأت می گویم که همیش��ه دعای خیر مردم بدرقه راهم 

در زندگی است.
آق��ای وفادار: ای��ن صندوق به م��ا روحیه می دهد و 
خیلی بیش��تر از آنچه که از عم��رم هزینه کردم به لطف 
خداوند فیض بردم و همیش��ه از فی��ض الهی در زندگی 
بهره من��د بودم و طبق آیۀ قرآن کریم خداوند می فرماید: 
کیس��ت که به خدا قرض نیکو )قرض الحسنه و وام بدون 
به��ره( دهد تا آنکه خداوند چندین برابر آن به او عنایت 
کن��د. همۀ ما امیدواریم که خداوند در آخرت دس��ت ما 

هیئ��ت  رئی��س  وف��ادار  علیرض��ا 
ن��ام  رفاه:ح��ذف  صن��دوق  مدی��ره 
ائم��ۀ معصومی��ن علیهم الس��الم از 
صندوق ه��ای قرض الحس��نه بن��ا به 
پیش��نهاد برخ��ی به خاط��ر جلوگیری 
از تخل��ف، دقیقا پ��اک کردن صورت 
مسئله است. اگر فردی در صندوقی 
خ��الف ک��رد، آن فرد نی��از به اصالح 

دارد نه نام صندوق.

احمدسربیش��ه عضو هیئت مدیره: 
در زندگی لحظات س��خت و دش��وار 
زی��ادی وج��ود دارد ولی ب��ا توجه به 
اینکه دع��ای خیر م��ردم بدرقه راه 
ماس��ت، س��ختی ها یکی یکی از سر 

راهمان برداشته می شود.

محمدباقر بلوری مدیرعامل صندوق 
رف��اه: اف��رادی ک��ه در صندوق های 
قرض الحسنه کار می کنند، مکان های 
مختلف��ی را ب��رای کار ک��ردن تجربه 
کردن��د، ام��ا هی��چ جای��ی را بهتر از 
صندوق ها ب��رای انجام کار خیر پیدا 

نکرده اند.
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را بگیرد و این زحمات ناچیز توش��ه راهمان ش��ود و مورد 
رض��ای   پ��روردگار   ق��رار گی��رد.

آق��ای بلوری: در عظمت کار قرض الحس��نه همین بس 
اس��ت که این کار، قرض الحسنه به خداوند است. در روایات 
داریم که اگر انسان چیزی را در راه خدا انفاق کند، خداوند 
ب��ه او 10 برابر پاداش می دهد اما اگر چنانچه همان چیز را 
به عنوان قرض الحس��نه دهد، خداوند 18 تا 20 برابر به فرد 

پاداش عطا می کند.
به نظر شما برای گسترش و ترویج سنت قرض الحسنه 
در جامع�ه چه باید کرد؟ آیا ش�ما برای ترویج این کار 

خداپسندانه اقدام خاصی انجام داده اید؟
س��نت حسنۀ قرض الحسنه یک س��نت الهی است که 
خداوند در قرآن کریم بدان اشاره دارد و روایات بسیاری 
هم از ائمۀ معصومین )ع( نقل ش��ده اس��ت. قرض الحسنه 
س��نتی خودجوش است که نس��ل به نسل بین خانواده ها 
و بس��تگان رواج پیدا کرده و ما هم همیش��ه در جلساتی 
که به مناس��بت های مختلف برگزار می شود، بر ترویج این 
کار خ��دا پس��ندانه تأکید می کنی��م و از جوانان هم برای 
حض��ور در صندوق ها و مش��ارکت آنها حت��ی در حد باز 
کردن یک حس��اب پس انداز با موجودی بس��یار اندک و 
ناچیز دعوت به عمل می آوریم. همچنین از س��خنرانان و 
وع��اظ مذهبی در پای منابر ه��م می خواهیم که ما را در 
این زمینه یاری کنند و مش��وق نسل آینده باشند. از 40 
سال قبل وارد کار قرض الحس��نه شده ام و االن بیشترین 
تمرکز کاری را در این صندوق دارم و خدمت رس��انی به 
مراجعه کنندگان را وظیفۀ اصلی خودم می دانم. بنابراین 
تم��ام تالش ما در ای��ن صندوق ها بر این اس��ت که جزو 

خادمین مردم  باش��یم.

ساعت کار صندوق چگونه است؟
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 2 بعدازظهر و پنج شنبه ها 

8 صبح تا 12 ظهر.
آیا صندوق از وام ها کارمزد هم کم می کند؟

قب��اًل هیچ کارم��زدی از وام ها دریافت نمی ش��د، اما 
االن با توجه به ش��رایط اقتص��ادی 2 درصد کارمزد کم 
می ش��ود که امیدواریم این 2 درص��د هم بزودی حذف 

ش��و د. 
با توجه به اینکه اخیرا بانک مرکزی موضوع حذف نام 
ائمۀ معصومین)ع( از صندوق های قرض الحس�نه برای 
جلوگی�ری از هرگونه خطای�ی در صندوق ها را مطرح 
کرده اس�ت، به نظر ش�ما آیا ط�����رح این موضوع 
پ�اک ک���ردن صورت مس�ئله ب�ه جای حل مس�ئله 

نیس�ت  ؟
بله ماهم معقتدیم این مسئله دقیقاً پاک کردن صورت 
مسئله است. حال که صندوق های قرض الحسنه متّبرک به 
نام ائمۀ معصومین )ع( هستند، یک نوع اعتماد و اطمینان 
خاط��ر بین مردم و مراجعه کنندگان به وجود آمده اس��ت 
و سال هاس��ت که این صندوق ها با نام ائمه علیهم  الس��الم 
در سراس��ر کشور مش��غول فعالیت هس��تند. حال اگر در 
صندوق��ی خالفی صورت گرفت��ه که نامش به اس��م ائمۀ 
اطهار مّزین اس��ت، باید دنبال ریش��ه خالف بود و درصدد 
حل مش��کل برآمد. کس��انی که دنبال این طرح هستند و 
گمان می کنند اگر نام ائم��ه مثال از فالن صندوق متخلف 
برداشته ش��ود، آیا دیگر مسئوالن صندوق خالف نخواهند 
کرد؟ قطعا خیر چرا که فرد خالفکار باید اصالح ش��ود. اگر 
کسی راه کج رفت راه که نیاز به اصالح ندارد، فرد منحرف 

باید اصالح ش��ود.
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اولین همایش صندوق های قرض الحس��نه اس��تان البرز 
با حض��ور جمع��ی از اعضای هیئ��ت مدی��ره صندوق های 
قرض الحسنه اس��تان و مسئوالن س��ازمان اقتصاد اسالمی 
ایران در استان البرز برگزار شد. در ابتدا آیاتی از قرآن مجید 
 تالوت ش��د و آقای برغانی در سخنانی ضمن تبریک والدت

پُ��ر خیر و برک��ت خاتم پیامبران حض��رت محمد صلی اهلل 
علی��ه و آل��ه به ضرورت برپایی این جلس��ه پس از اس��تان 
ش��دن البرز اش��اره کرد و گفت: با توجه به اینکه ش��ورای 
هماهنگی صندوق های قرض الحسنه استان البرز و صندوق 
قرض الحس��نه الغدیر در بهمن س��ال 1379 تش��کیل شده 
اس��ت، لذا از بدو تأس��یس با هماهنگی های به عمل آمده از 
سوی آقای توانگر رابط صندوق ها با سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران مقرر ش��ده بود مجموعه صندوق های قرض الحسنه ای 
که در کرج فعالیت می کنند، هرچند وقت یک بار جلس��اتی 
با هم داش��ته باش��ند و از آن تاریخ تا دو س��ال قبل نیز به 

صورت مرتب این جلسات برگزار می شد.

اما از زمانی که بحث اس��تانی شدن البرز مطرح گردید، 
در پی برپایی جلسه بودیم تا جلسه به صورت استانی برگزار 
شود که به لطف خداوند این توفیق حاصل شد و امیدواریم 

در آینده برپایی این جلسات تداوم یابد.
در ادامۀ مراس��م حجت االسالم روحی مدیرعامل صندوق 
قرض الحس��نه الغدیر و دبیر ش��ورای هماهنگی صندوق های 
قرض الحسنه اس��تان البرز با تأکید بر این موضوع که شورای 
هماهنگی صندوق های قرض الحسنه 11 سال است در سطح 
شهرستان کار خود را خالصانه آغاز کرده خاطرنشان کرد: این 
نشس��ت ها دارای خیر و برکات زیادی اس��ت و اعضای شورا از 
ب��رکات این نشس��ت ها با خبرند و انش��اءاهلل در نظر داریم هر 
فصل یک بار در سال آینده نشست های تخصصی صندوق های 
قرض الحسنه استان البرز را با حضور مسئوالن محترم سازمان 
اقتصاد اسالمی ایران برگزار کنیم و مشکالتی که عزیزان بعضاً 
در ادارۀ صندوق ها با آن روبرو هس��تند را در میان گذاشته واز 

تجربیات و راهنمایی بزرگواران در سازمان بهره مند شویم.

با حضور جمعی از اعضای هیئت مدیره صندوق ها و مسئوالن
 سازمان اقتصاد اسالمی ایران برگزار شد

اولین همایش صندوق های قرض الحسنه
 در استان البرز
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حجت االسالم روحی به یکی از مشکالت پیش رو اشاره 
کرد و افزود: یکی از مش��کالتی ک��ه صندوق ها با آن روبرو 
هستند، بحث مالیاتی اس��ت و از مسئوالن دعوت می کنیم 

برای حل این مشکالت به صندوق ها یاری رسانند.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه این نشس��ت خیلی ب��ا ارزش 
اس��ت، چون یکی از خدمات معنوی را بر دوش می کش��د، 
خاطرنشان کرد: حضور در کنار عزیزانی که بیش از نیم قرن 
از عم��ر خود را در قالب صندوق یا کارهای خیر دیگر صرف 
کرده و فعالیت می کنند، خیلی ارزش��مند است و امیدواریم 
بتوانی��م در کنار این بزرگوران پر خیر و برکت، در راس��تای 

اهداف قرض الحسنه گام های بلندی برداریم.
مدیرعامل صندوق قرض الحس��نه الغدیر با اس��تناد به 
آی��ات قرآن کری��م در مورد قرض الحس��نه گفت: هر یک از 
ش��ما عزیزان که وام��ی را در اختیارمتقاضیان آبرومند قرار 
می دهد، در واقع برای خدا کار می کند و خداوند هم اجر ما 
را می ده��د و حال که به لطف الهی در این ریل معنوی قرار 
گرفته ایم، باید شکرانۀ این نعمت را به درستی به جا آوریم. 
وی افزود: بی تردید توفیق این خدمت شکرانه دارد و شکرانۀ 
آن هم این است که با خدا عهد ببندیم فقط در مسیر دین 
و ش��رع مقدس قدم برداریم و باید حواس��مان جمع باش��د 
هرکس که س��پرده خود را در صندوق گذاش��ته اس��ت، هر 
ی��ک از اعضای هیئت مدیره را وکیل خ��ود قرار داده و اگر 
خدایی ناکرده ما این پول را در مس��یر دیگری خرج کنیم، 
طبق فرمایش��ات مراجع عظام که فرمودند: چنانچه سپرده 
مردم در مس��یر دیگری کار ش��ود، خود به خود این وکالت 

از ما سلب می شود و لذا شرعا حق دخل و تصرف نداریم.
حجت االس��الم روحی تأکید کرد: ای��ن پول ها باید در 
مس��یر قرض الحسنه خرج ش��ود و س��عی نکنیم با اجتهاد 
شرعی، کاله شرعی و راه فرار از این مسیر برای خود درست 
کنیم و در زیر پرچم و در سایۀ ثواب خود را مستحق عذاب 
الهی نکنیم. بنابراین در این مس��یر ثابت قدم و استوار بودن 
الزمه اش این اس��ت که قوانین و مقررات و مسائل شرعی و 

حدود و اختیارات را رعایت کنیم.
مدیرعام��ل صندوق قرض الحس��نه الغدی��ر اضافه کرد: 
خوش��بختانه سازمان اقتصاد اس��المی ایران دژ مستحکمی 
برای صندوق های قرض الحس��نه اس��ت و تذکرات کتبی و 
ش��فاهی که به ما می دهند برای این است تا خط قرمزها و 

شرح وظایف خود را رعایت کنیم.
وی افزود: افرادی که در سازمان هستند، همه خودشان 
صندوقی بوده و هستند و صرفا برای رضای خدا کار می کنند 

و ما تا لقب صندوقی خود را داریم باید قویتر باشیم.
حجت االسالم روحی با اش��اره به اینکه هر صنفی یک 
اتحادیه برای خود دارد، افزود: سازمان اقتصاد اسالمی ایران 
هم مرکز اتحادیه و مجامع صنفی صندوق های قرض الحسنه 
اس��ت و لذا باید س��عی کنی��م به تذکرات س��ازمان اقتصاد 
اس��المی ایران توجه کنی��م واگر بازرس��ان نکاتی را مطرح 
می کنند به آن توجه ویژه داش��ته باش��یم. چ��را که زمانی 
عملکرد ما تضمین ش��ده است که در چارچوب قانون عمل 
کنیم. متأسفانه برخی از مراکز دنبال بهانه هستند بنابراین 

نباید بهانه ای به دست کسی بدهیم.
وی با اش��اره به مصوبۀ بانک مرکزی مبنی بر حذف نام 
ائمۀ معصومین علیهم الس��الم از صندوق های قرض الحسنه 
خاطرنش��ان ک��رد: ب��ه نمایندگ��ی از تم��ام صندوق ه��ای 
قرض الحس��نه می گویم افتخار هر یک از ما صندوقی ها این 
اس��ت که زیر پرچم اهل بیت علیهم الس��الم هس��تیم و در 
آنجا خدمت می کنیم. دلخوش��ی ما هم این موضوع اس��ت 

حجت السالم روحی مدیرعامل 
صندوق قرض الحسنه الغدیر: 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران 
دژ محکمی برای صندوق های 
قرض الحسنه است و تذکرات 
کتبی و شفاهی که به ما 
می دهند برای این است تا به 
شرح وظایف خود به خوبی عمل 
کنیم.
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ک��ه در جایی نفس می کش��یم که به نام نام��ی اهل بیت و 
ائمۀ معصومین علیهم السالم مزین شده است. البته ناگفته 
نمان��د ای��ن تخلفات که برخ��ی آنها را به ن��ام صندوق های 
قرض الحسنه نوشته اند، مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری 
دیگر اس��ت و متأس��فانه دود آن به چش��م صندوق ها رفته 
اس��ت در همین ج��ا از تالش مس��ئوالن محترم س��ازمان 
اقتصاد اس��المی ایران برای تحقق و گس��ترش صندوق های 

قرض الحسنه تشکر می کنم.
در ادامۀ مراسم آقای عبداهلل فرجی مدیرعامل محترم 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران هم با ابراز خرسندی از اینکه 
در جم��ع عزیزانی صحبت می کند ک��ه خدمت به مردم را 
س��رلوحۀ کار خ��ود قرار داده ان��د و در ش��رایط فعلی که 
تحت فشار اقتصادی هس��تند به نیازمندان آبرومند کمک 
می کنند، خاطر نش��ان ک��رد: مردمی که پ��ول خود را در 
صندوق ها می سپارند توقع دارند نیاز افراد نیازمند برطرف 
ش��ود تا در ثواب آن شریک باش��ند و ما هم در این میان 
واسطه این کار خیر هس��تیم و امیدواریم خداوند ما را در 

ثواب این کار خیر ش��ریک بداند.
آق��ای فرجی با اش��اره ب��ه س��ؤالی ک��ه در م����ورد 
صندوق ه��ای تک ش��عبه ای و نح��وۀ فعالیت آنه��ا در این 
همایش مطرح شده بود، پاسخ گفت و در توضیحاتی افزود: 
بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت صندوق هایی که ش��عب��ه 
ندارن��د، نیاز به مج������وز فعالیت از س��وی بانک مرکزی 
ندارن��د و هیئت مدیره می توان����د برای تش��کیل صندوق 

اقدام کند.

آقای فرجی همچنین به مفاد تفاهم نامۀ سازمان اقتصاد 
اس��المی ای��ران با بانک مرکزی اش��اره کرد و اف��زود: بانک 
مرک��زی آیین نامه ای را ب��رای صندوق ها تصویب کرده بود 
که در آن شرایطی در نظر گرفته بود تا هر صندوق سرمایه 
ثبتی50 میلیون تومان داش��ته باشد، تحصیالت مدیرعامل 
صندوق لیسانس باشد، ضمن اینکه صندوق حساب جاری و 
حواله نداش��ته باشد که ما پس از مدت ها تالش و رایزنی با 
تصویب شورای پول و اعتبار تفاهم نامه ای را با بانک مرکزی 
امضاء کردی��م که 13 مورد آیین نامه ک��ه برای صندوق ها 
قابل اجرا نبود، تعدیل شد و موارد مذکور هم جزو آن است 
و این تفاهمنامه را در اختیار صندوق های قرض الحسنه قرار 
دادیم و تأکید کردیم که حس��اب قرض الحس��نه برای افراد 
باز کنند و یک پس انداز معمولی داشته باشند. ضمن اینکه 
بازرسان سازمان هم موارد را به طور شفاهی تذکر می دهند. 
اما متأس��فانه برخی عزیزان در صندوق ها به جای توجه به 
تذک��رات و اصالح، به کارهای س��ابق خ��ود ادامه می دهند 
و ما بارها ش��اهد این موضوع بوده و هس��تیم که بازرس��ان 
بانک مرکزی اخطارهایی را به سازمان می دهند که به ضرر 

صندوق های قرض الحسنه است. 
آقای فرج��ی افزود: آنچه به همکاران حس��ابرس تذکر 
می دهند برای آن است که مدیرعامل و هیئت مدیره دچار 
مشکل نشوند. بنابراین از شما انتظار داریم به مفاد آیین نامه 
توجه و توصیه های بازرسان و حسابرسان جدی گرفته شود.

آقای فرجی با اش��اره به اینکه کار ما خیلی سخت است 
و نمی توانی��م برادر صندوقی خود را به دادگاه معرفی کنیم 
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و س��عی داریم با نامه و رایزنی مشکالت را برطرف کنیم، با 
اش��اره به یکی از صندوق های اس��تان البرز که با مشکالت 
زیادی روبرو ش��ده بود، افزود: ب��ی توجهی یک صندوق به 
گزارش حسابرس��ی س��االنه بقی��ه صندوق ها را زیر س��ؤال 
می برد و با توجه به اینکه هر روز بانک مرکزی یک برنامه ای 
برای صندوق ها پیاده می کند، ما باید در برابر همۀ مس��ائل 
پاسخگو باشیم. بنابراین کار در صندوق های قرض الحسنه را 

نباید ساده گرفت.
وی با اش��اره ب��ه اینکه در حال حاض��ر 15 صندوق به 
طور پراکنده مورد بازرسی بازرسان بانک مرکزی قرار دارند، 
خاطرنشان کرد: باید به آنچه برای شما می نویسیم به دقت 
عمل شود چرا که صرفا دنبال حل مشکالت هستیم تا بانک 

مرکزی از صندوق ها ایراد نگیرد.
آقای فرجی با بیان اینکه علی رغم میل باطنی طی سال 
گذشته اسامی 180 صندوق را به بانک مرکزی جهت قطع 
ارتباط ارس��ال کرده ایم گفت: با توجه به اینکه 60 صندوق 
در اس��تان البرز با ما ارتباط دارند، بنابراین درست نیست به 

خاطر 14 صندوق، صندوق های دیگر زیر سوال بروند.
وی گفت: خواهش��مندیم به آنچه حسابرس��ان ما برای 
شما توضیح می دهند توجه کنید و سرفصل های حسابداری 

را اصالح نمایید.
آق��ای فرجی همچنین در ادامۀ س��خنان خود بر توجه 
اعضای هیئت مدیره به مس��ائل شرعی صندوق ها و وظایف 
اصلی آنها تأکید کرد و گفت: هیئت مدیره صندوق ها باید به 
مسئولیت خطیر خود توجه کنند و در جلسات صندوق ها به 

طور مس��تمر شرکت نمایند و به وظایف خود آگاهی داشته 
باش��ند. همچنین مدی��ران عامل هم با وظایف خود آش��نا 
باش��ند و آنچه هیئت مدیره تصوی��ب کرده را به طور دقیق 
بررسی و اجرا کنند و همچنین بازرسان هم به وظایف خود 
آشنایی داشته باشند و همه باید به هم کمک کنیم و ما هم 
در آین��ده بر انتخاب هیئت مدیره صندوق ها دقت و نظارت 
بیش��تری به خرج می دهیم تا بعضا جلوی س��وء استفاده ها 

گرفته شود.
آق��ای فرجی در ادامه اظهارات خود ب��ه تغییر نام ائمۀ 
معصومین علیهم الس��الم از صندوق های قرض الحس��نه که 
توسط بانک مرکزی مطرح ش��ده است، اشاره کرد و افزود: 
ما ب��ا این موضوع کام��ال مخالفیم و در همین راس��تا طی 
دیداری که چند هفته قبل با آقای درویش��ی معاون نظارتی 
بانک مرکزی داش��تیم، آقایان اعالم کردند تصمیم از طریق 
مراجع باالتر اتخاذ شده است ولی در هر صورت ما معتقدیم 
ش��یعه بای��د در همه جا و ه��ر کاری وص��ل و مزین به نام 
ائمه علیهم السالم باشد. اینکه بگوییم چون یک صندوقی در 
فالن شهر تخلفی را مرتکب شده است، پس تمام صندوق ها 
باید مجازات شوند، این درست نیست. این تصمیم مثل این 
است که بگوییم مثال چون نام فردی حسین است و آن فرد 
مرتکب یک جرم ش��ده پس دیگر نباید کسی نام حسین را 
انتخ��اب کند یا مثال چون در خیابان ولیعصر جرم و تخلفی 
رخ می دهد یا کس��ی خالفی می کند پس ن��ام خیابان باید 
عوض ش��ود. ولی علی ایحال با توجه به توضیحات ما مقرر 
ش��د که نامه ای به بانک مرکزی بنویسم تا موضوع در آنجا 

آقای عبداهلل فرجی مدیرعامل سازمان 
اقتصاد اسالمی ایران: بسیاری از مردم 

و خیرین به خاطر احترام و ارادت به ائمۀ 
معصومین علیهم السالم پول خود را در 

صندوق های قرض الحسنه می گذارند. 
بنابراین با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر 

تغییر نام ائمه از صندوق ها کامال مخالفیم 
و تا من�تفی شدن تصمیم موضوع را 

پیگیری می کنیم.
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اصالح امت
 نه قدرت طلبی

أللُهمَّ إنََّک تعلُم ما کاَن ِمّنا 
تناُفًسا فی ُسلطان َو ال الِتماًسا

 ِمن ُفُضوِل الُحطاِم َو لِکن لَِنُردَّ العالَِم
 ِمن دیِنَک َو نُظِهَر االصالَح فی

 بِالِدَک َو َیأَمَن الَمظلوُموَن ِمن ِعباِدَک 
َو یُعَمَل بَِفرائِِضَک َو ُسَنِنَک َو أحکاِمَک

بار خدایا! تو می دانی که آنچه از ما اظهار شده برای رقابت 
در قدرت و دستیابی به کاالی دنیا نیست، بلکه هدف ما این 

است که نشانه های دینت را به جای خود برگردانیم و بالدت را 
اصالح نماییم تا ستمدیدگان از بندگانت امنیت یابند

 و به  واجبات و سنت ها و دستورهای
 دینت  عمل شود.

 تحف العقول
 از سخنان 

ساالر شهیدان حضرت امام
 حسین علیه السالم

دادند. برخی از این سؤاالت شامل بحث نرم افزار مشترک 
صندوق ها، س��رمایه های ثبتی صندوق ها، مجوز تأس��یس 
صن��دوق جدی��د و تأس��یس ش��عبۀ جدی��د صندوق های 

قرض الحس��نه بود.
در پای��ان آقای فرجی با اش��اره به اینک��ه 28 صندوق 
مرتبط با سازمان در کشور دارای شعبه و بقیه تک شعبه ای 
هستند، اظهار امیدواری کرد حال که خداوند توفیق خدمت 
رس��انی در صندوق ها را به ایش��ان عطا کرده اس��ت، بتواند 
آنچه در جهت خیر و صالح مردم اس��ت به نحو مطلوب به 

هدف برساند.
وی همچنی��ن گفت: امیدواریم اف��رادی که از امتیازات 
صندوق بهره مند می ش��وند، از صندوق ها راضی باشند و ما 
بتوانی��م رضایت م��ردم را جلب کنیم و آنچ��ه نقطه مثبت 
ماست این است که اگر احیانا نتوانستیم به کسی وام دهیم 

حداقل با روی خوش با آنها برخورد می کنیم . 

پیگیری شود و به نتیجه برسد.
آق��ای فرجی همچنی��ن اضافه کرد: بس��یاری از مردم 
ب��ه خاطر احت��رام به ائمه علیهم الس��الم، پول خ��ود را در 
صندوق های قرض الحسنه می گذارند و لذا ما به هیچ عنوان 
موافق این تصمیم نیس��تیم و تا منتفی شدن آن موضوع را 

پیگیری می کنیم.
آق��ای فرج��ی در ادام��ه ب��ه توضیح موضوع مش��کل 
مالیاتی صندوق ها که حجت االس��الم روحی به آن اش��اره 
ک��رد پرداخت و گفت: به تازگی دولت دس��تور داده از تمام 
مؤسس��ات خیریه، آس��تان قدس رضوی مالی��ات دریافت 
ش��ود لذا س��راغ صندوق های قرض الحسنه هم می آیند و ما 
نمی توانیم در این مورد کاری کنیم و باید پیگیری ش��ود تا 

ان شاا... به نتیجه برسد.
مدیرعامل س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران در ادامه به 
س��ؤاالت مطرح ش��ده از س��وی حاضران در جلسه پاسخ 
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در  قرض الحس��نه  صندوق ه��ای  هماهنگ��ی  واح��د 
نهصدوپنجاه و هش��تمین جلس��ۀ خود در  مورخه 91/9/29 
آیی��ن نامۀ جدیدی را ب��رای واحد در 8 م��اده و یک تبصره 
تصویب ک��رد و برای تأیید به هیئت مدیره س��ازمان اقتصاد 
اسالمی ایران پیشنهاد نمود و هیئت مدیره آن سازمان مقرر 
کرد آیین نامۀ مذکور به مدت یک س��ال از تاریخ تصویب به 

طور آزمایشی اجرا شود.
به موجب این آیین نامه اعضای واحد از بین مدیران عامل 
یا اعضای هیئ��ت مدیرۀ صندوق های قرض الحس��نه انتخاب 
می ش��وند و هدف آن ایجاد وحدت و هماهنگی صندوق های 
قرض الحسنه و اجرای صحیح این سنت الهی و ارائۀ راهکاری 
الزم فعالی��ت می باش��د. این واحد توس��ط هیئت رئیس��ه ای 
متش��کل از پنج نفر که ب��ا اکثریت آراء ازط��رف اعضاء برای 
مدت دو س��ال انتخاب می شوند، اداره می شود. هیئت رئیسه 
از بین خود یک نفر را به عنوان ناظم و اداره کننده جلس��ات 

تعیین می کند.
همچنین نهصدوشصتمین جلسۀ واحد در تاریخ 91/11/4 
با تالوت آیاتی از قرآن کریم شروع شد. سپس گزارش هیئت 
رئیس��ه از سه جلس��ه منتخبین اعضای واحد، در مورد ابالغ 

دستورالعمل های بانک مرکزی مبنی بر تغییر نام ائمه علیهم 
السالم  از صندوق های قرض الحسنه ارائه شد و بعد از بحث و 
تبادل نظر اعضای واحد، مقررگردید موضوع به صورت جدی 
پیگیری ش��ود و آقای قائم مقامی پیش��نهاد داش��تند مسئله 
قرض الحسنه چیزی نیست که بخواهیم کوتاه بیاییم در آیات 
و روایات در مورد قرض الحسنه سفارش شده است و تغییر نام 
ائمه)ع( از صندوق ها که سالیان سال فعالیت دارند، مشکالتی 
را به دنبال خواهد داش��ت. ضمن اینکه مسلمانان به خصوص 
ش��یعیان زیر پرچم ائمه)ع( صندوق ها را تش��کیل داده اند و 
برخالف نص صریح قرآن نمی توان عمل کرد. در این خصوص 
پیشنهاد ش��د چنانچه صندوقی تخلف دارد، باید جلو تخلف 
گرفته شود و این هیچ ربطی با نام صندوق نخواهد داشت. به 
عنوان مثال اگر در خیابان و محلی که نام ائمه علیهم السالم  
بر آنها گذاشته ش��ده تخلفی صورت بگیرد باید نام خیابان و 
آن مح��ل تغییر کن��د در این خصوص مق��رر گردید موضوع 
طی مالقاتی به اطالع مراجع محترم عظام رس��انده  و کسب 
تکلیف شود. همچنین در مورد تصمیمات بانک مرکزی آقای 
عبداهلل فرجی مدیرعامل محترم سازمان اقتصاد اسالمی ایران 
خاطر نش��ان کردند: موضوع تغییر ن��ام ائمه)ع( از صندوق ها 
با مس��ئوالن بانک مرکزی 
در میان گذاش��ته ش��ده و 
اظه��ار داش��ته اند تصمیم 
را کس��ان  ای��ن موض��وع 
در  و  گرفته ان��د  دیگ��ری 
ش��ورای پ��ول و اعتبار در 
این مورد صحبت خواهند 
کرد ت��ا حداق��ل در مورد 
ن��ام صندوق ه��ای قدیمی 

صرفنظر شود. 

گزارشی از 
جلسات واحد 

هماهنگی
صندوق های 
قرض الحسنه
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زشرق آفرینش اختر امید می تابد
یکی مرد عرب اما بیابانگرد و صحرایی

قدم بگذاشت در »ام القری«وین شعر را برخواند:
»که ای یاران مگر دیشب بخواب مرگ پیوستید؟

چه کس دید از شما آن روشنان آسمانی را ؟
که دید از »مکیان« آن ماهتاب پرنیانی را؟
زمین و آسمان »مکه« دیشب نورباران بود

هوا آغشته با عطر شفابخش بهاران بود
بیابان بود و تنهایی و من دیدم-

که از هر سو ستاره در زمین ما فرود آمد
به چشم خویش دیدم ماه را از جای خود کندند-

زهرسو در بیابان عطر مشک و بوی عود آمد
بیابان بود و من اما چه مهتاب دالرایی!

بیابان بود و من، اما چه اخترهای زیبایی!
بیابان، رازها دارد

ولی در شهر، آن اسرار، پیدا نیست
بیابان، نقش ها دارد که در شهر آشکارا نیست

کجا بودید ای یاران؟!
که دیشب آسمانی ها زمین »مکه« را کردند گلباران

ولی گل نه، ستاره بود جای گل
زمین و آسمان«مکه« دیشب نور باران بود
هوا آغشته با عطر شفابخش بهاران بود.«

*
به شعر آن عرب، مردم همه حالی عجب دیدند

به آهنگ عرب این شعر را خواندند و رقصیدند:
که ای یاران مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید؟

چه کس دید از شما آن روشنان آسمانی را؟
که دید از »مکیان« آن مهتاب پرنیانی را؟

بیابان بود و تنهایی و من دیدم
که از هرسو ستاره در زمین ما فرود آمد

به چشم خویش دیدم ماه را از جای خود کندند-
زهرسو در بیابان عطر مشگ و بوی عود آمد

بیابان بود و من، اما چه مهتاب دالرائی!
بیابان بود و من، اما چه اخترهای زیبایی!

بیابان رازها دارد
ولی در شهر، آن اسرار، پیدا نیست

بیابان، نقش ها دارد که در شهر آشکارا نیست
کجا بودید ای یاران؟!

که دیشب آسمانی ها زمین »مکه« را کردند گلباران
ولی گل نه، ستاره بود جای گل

زمین و آسمان »مکه« دیشب نور باران بود
هوا آغشته با عطر شفا بخش بهاران بود
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*
در آن حال »آمنه« در عالم سرگشتگی می دید:

ز بام خانه اش بس آبشار نور می بارد
و هردم یک ستاره در سرایش می چکد 

رنگین و نورانی
وزین قدرت نمایی ها نصیب او-

شگفتی بود و حیرانی
*

در آن دم مرغکی را دید با پرهای یاقوتی
و منقاری زمّرد فام

که سویش پر کشید از بام-
و در صحن سرا پر زد

و پرهای پرندین را به پهلوی زن درد آشنا سایید
بناگه درد او آرام شد، آرام

به کوته لحظه ای گرداند سر را »آمنه« با هالۀ امید
تنش نیرو گرفت و در دلش نور خدا تابید

چو دید آن حاصل کون و مکان و لطف سرمد را-
دو چشمش برق زد تا دید رخشانچهر »احمد« را-

شنید از هر کران عطر دالویز محمد را
سپس بشنید این گفتار وحی آمیز:

- اال ای »آمنه« ای مادر پیغمبر خاتم!
سرایت خانۀ توحید ما باد و مشید باد

سعادت همره جان تو و جان »محمد« باد
*

بدو بخشیده ایم ای »آمنه« ای مادر تقوا!
صدای دلکش »داوود« و حب »دانیال« و عصمت 

»یحیا«
به فرزند تو بخشیدیم:

کردار »خلیل« و قول »اسماعیل« و حسن چهرۀ 
»یوسف«

شکیب »موسی عمران« و زهد و عفت »عیسا«
به او دادیم: خلق«آدم« و نیروی »نوح« و طاعت 

»یونس«
وقار و صولت »الیاس« و صبر بی حد »ایوب«

بود فرزند تو یکتا-
بود دلبند تو محبوب-

سراسر پاک-
سراپا خوب.

*
دو گوش »آمنه« بر وحی ذات پاک سرمد بود

دو چشم »آمنه« در چشم رخشان »محمد« بود-
که ناگه دید روی دخترانی آسمانی را-

به دست این یکی ابریق سیمین در کف آن دیگری 
طشت زمّرد بود

دگر حوری، پرندی چون گل مهتاب در کف داشت
»محمد« را چو مروارید غلتان شستشو دادند

 به نام پاک یزدان بوسه ها بر روی او دادند
سپس از آستین کردند بیرون »دست قدرت« را-

زدند از سوی درگاه خداوندی-
میان شانه های حضرتش »مهر نبّوت« را

سپس در پرنیانی نقره گون، آرام پیچیدند
وزآنجا »آسمان دختران« بر »عرش« کوچیدند

همان شب قصه پردازان ایرانی خبر دادند:
که آمد تکسواری در »مدائن« سوی »نوشروان«

و گفت: ای پادشه »آتشکدۀ آذرگشسب« ما-
که صدها سال روشن بود-

هم امشب ناگهان خاموش شد، خاموش
به »یثرب« یک »یهودی« بر فراز قلعه ای فریاد را سر 

داد:
که امشب اختری تابنده پیدا شد

و این نجم درخشان اختر فرزند »عبداهلل«-
نوین پیغمبر پاک خداوندست 

و انسانی کرامندست
 *

روانت شادمان باد!
کجایی ای عرب ای ساربان پیر صحرایی؟!
کجایی ای بیابانگرد روشن رأی بطحائی؟!

که اینک بر فراز چرخ، یابی نام »احمد« را
»محمد« زنده و جاوید خواهد ماند

»محمد« تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند
جهانی نیک می داند

که نامی همچو نام پاک »پیغمبر« مؤید نیست
و مردی زیر این سبز آسمان همتای »احمد« نیست

زمین ویرانۀ باد و سرنگون باد آسمان پیر-
اگر بینم روزی در جهان نام »محمد« نیست

     مهدی سهیلی
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چه هدیه ای آورده ای خاک نش��ینان درد کشیده  را این عطر حضور 
کیست که عرش را به هیجان آورده است؟

ایام به کام! ای درخت نّبوت، طوبای صداقت! ش��اخه هایت پربار که 
ام��روز گل کرده ای به وجود زیباترین مولود هس��تی، مولود حرم، مولود 

آستانۀ عفت و ایمان! می خوانمت به نام تمام زیبایی ها!
مول��ود زیب��ای آمنه علیه الس��الم، اینک این آغ��وش پرنور حضرت 
جبرئیل علیه الس��الم اس��ت که او را به گلگش��ت و تفرج آسمان می برد. 
درود خدا بر »تو« باد آنگاه که پیش��انی ارادت بر خاک نهادی تا ش��کوه 

بندگی را به جای آوری!
درود خداون��د ب��ر تو باد آن��گاه که زبان به حم��د و یگانگی خداوند 
گش��ودی و عطر توحید، کوچه های مک��ه را فرا گرفت و درود خداوند بر 
ت��و باد آنگه که غربت، به قصد قربت برگزیدی و برکت وجودت، تاریخ را 
به مبدأی از نور، راهنما شد. چهارده کنگره در ایوان کسری فرو ریخت، 
آتشکده فارس خاموش شد. آب در وادی سماوه بعد از سال های طوالنی 
خش��کی، جاری گردید. بتها در مکه و س��ایر نقاط عالم س��رنگون شد. 
دریاچۀ س��اوه خشک ش��د، نوری از وجود آن گرامی در آفاق آسمان ها 
پرتو افشانی کرد و این همه معجزۀ آغاز تولدی نوین و روز اعطای مدال 
س��عادت و رستگاری از س��وی حضرت حق برای جامعۀ بشریت بود. 17 
ربیع االول س��ال 570 میالدی و مطابق با س��ال ع��ام الفیل. در آن روز 
نوزادی به این عالم خاکی قدم نهاد که بعد از 40 س��ال از سوی خداوند 
به عنوان امین وحی و مربی برترین فرهنگ زیستن به اهل جهان معرفی 

گردید و حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله قدم بر گیتی نهاد.
در این نوشتارس��عی شده در حد وس��ع، خلق و خوی حضرتش در 
پرتو آیات وحّیانی قرآن بررس��ی شود تا به این وسیله جان و دل خود را 
با آیات نور روش��نایی بخشیم و از صفات س��تودۀ محمدی صلی اهلل علیه 
وآله بهره مند شویم، چرا که به این باوریم زیباترین و کامل ترین سیمای 
آن گرام��ی را باید درآیین��ه کالم وحّیانی پروردگار به نظاره نشس��ت و 

خصلت های زیبای نّبوت را از سرچشمۀ نور جست و جو کرد.
نرمخویی و مهربانی

از منظر قرآن کریم یکی از ش��اخص ترین ویژگی های حضرت رسول 
صلی اهلل علی��ه وآله اخالق خوب و برخورد ش��فقت آمیز ب��ا دیگران بود. 
آن بزرگوار با داش��تن این خصلت س��تودنی در طول 23 سال، دل های 
بس��یاری را به خود ش��یفته کرده وبه صراط مس��تقیم هدایت نمود. در 
حالی که هیچ قدرتی توان چنین کار ش��گفتی را نداشت. خداوند متعال 
این عامل اساس��ی را چنین ش��رح می دهد: »به برک��ت رحمت الهی در 
برخورد با مردم، نرم و مهربان ش��دی و اگر خش��ن و س��نگدل بودی، از 

اطراف تو پراکنده می شدند.« )آل عمران-159(

ایوان بلند عاشقی برپا شد
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اساس��اً آن حضرت بر این باور بود که فلسفۀ بعثت برای 
تکمی��ل مکارم االخالق اس��ت و می فرمود: »همانا من برای 
به س��امان رس��اندن فضائل اخالقی مبعوث شده ام. )مکارم 

االخالق-ج2(
ابراز محبت و مهرورزی آن حضرت نه تنها شامل دوستان 
و اهل ایمان می ش��د، بلکه مخالفین آن بزرگوار نیز از اخالق 
نرم و شفقت آمیز آن گرامی بهره مند بودند و این سبب جذب 
آنان به سوی اسالم می گردید. به همین دلیل خداوند متعال 
رسول گرامی اش را تحسین کرده و فرمود: »و یقیناً تو دارای 

اخالق عظیم و برجسته ای هستی. )قلم/4(
عدالت خواهی

عدالت خواهی یکی از مهمترین اهداف بعثت پیامبران 
الهی است. خداوند متعال در سورۀ حدید آیۀ 25 می فرماید: 
» ما فرس��تادگان خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آنان 
کتاب آسمانی و میزان نازل کردیم تا »مردم به عدالت قیام 

کنند.«
همچنین خداوند متعال از زبان پیامبر گرامی اسالم در 
سورۀ شوری آیۀ 15 می فرماید: »من برای اجرای عدالت در 
میان ش��ما مأمور ش��ده ام. و در آیات متعدد قرآن از عدالت 
خواه��ی پیامبر اک��رم صلی اهلل علیه  وآله ک��ه یکی از اهداف 
بعثت آن حضرت نیز می باشد، یاد شده  و مردم را به تبعیت 

از آن بزرگوار ترغیب و تشویق می کند.
عدالت طلبی در تمام زوایای زندگی انس��ان نقش دارد 
و گس��ترۀ آن به گفت��ار و رفتار و روابط انس��ان، معامالت، 
خانواده، دوس��تان، فرزندان، همکاران و حتی سایر ملل نیز 
کش��یده می ش��ود. خداوند در قرآن کریم در سورۀ انعام آیۀ 
152 می فرماید: »و هنگامی که سخنی می گویید عدالت را 
رعای��ت کنید. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله آنچنان به این 
مس��ئله حیات��ی اهمیت می داد که حتی در ن��گاه کردن به 
دیگران عدالت را رعایت می نم��ود. آن بزرگوارهمچنین در 
یک منشور جهانی، عدالت خواهی و تساوی حقوق انسان ها 
را در جوام��ع اع��الم کرد و مالک احترام به حقوق بش��ر را 
معین نمود. آن منادی راستین عدالت و آزادی هنگامی که 
مشاهده کرد یکی از اصحاب عرب وی، سلمان فارسی را به 
خاط��ر غیرعرب بودن تحقیر می کند، در کلمات حکیمانه و 
معروفی فرمود: »همۀ مردم از زمان حضرت آدم تا به امروز 
همانند دانه های شانه مساوی و برابرند، عرب بر عجم و سرخ 

بر سیاه برتری ندارد، مگر به تقوا.
پیامبر اس��الم در اج��رای قانون عادالن��ۀ الهی، اهتمام 
خاصی داشت و اگر کسی از آن حضرت تقاضای غیراصولی 
می ک��رد، ش��دیداً ناراحت می ش��د. هنگامی ک��ه بعضی از 
همس��ران آن حضرت بعد از جنگ احزاب در مورد تقس��یم 
غنای��م جنگ��ی از آن بزرگوار تقاض��ای غیرمعقول و خالف 
عادت کردند، آن بزرگوار ناراحت شد و 29 روز از تمام آنان 

فاصله گرفت. خداوند متعال نیز به این مناس��بت آیاتی را بر 
آن حضرت نازل کرد و خطاب به پیامبرصلی اهلل علیه وآله در 
آیۀ 28 س��ورۀ احزاب فرمود: »ای پیامبر! به همسرانت بگو 
اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می خواهید، بیایید با 
هدیه ای ش��ما را بهره مند سازم و شما را به طرز نیکویی رها 
س��ازم و به این ترتیب پیامبر اک��رم صلی اهلل علیه وآله حتی 
ب��ه نزدیکترین افراد خانواده اش نیزاجازه نداد از قانون الهی 
تخطی کنند و عدالت اجتماعی را در حکومت اس��المی آن 

حضرت خدشه دار سازند.
راستی و امانتداری

امانت��داری و صداقت پیامبر اک��رم صلی اهلل علیه وآله نه 
تنها یاران و پیروان آن حضرت را ش��یفتۀ ایشان نموده بود، 
بلکه دش��منان نیز به این حقیقت اذعان داش��ته و صداقت 
آن بزرگوار را می س��تودند. سه سال از بعثت می گذشت که 
حضرت رس��ول در کن��ار کوه صفا روی س��نگ بلندی قرار 
گرفت و با صدای رس��ایی قشرهای مختلف مردم مکه را به 
س��وی خویش فرا خواند. آنگاه خطاب به مش��رکین و سایر 
مردم فرمود: »ای مردم هرگاه من به ش��ما گزارش دهم که 
پش��ت این کوه دشمنان موضع گرفته اند و قصد جان و مال 
ش��ما را دارند، آیا مرا تصدیق می کنید؟ همگی گفتند آری. 

زیرا ما در طول زندگی از تو دروغی نشنیده ایم.
حضرت خدیجه نیز هنگامی که پیش��نهاد ازدواج به آن 
حضرت می داد و شیفتگی خود را به آن وجود گرامی اعالم 
می نمود، با تأکید بر امانت و صداقت آن بزرگوارچنین گفت: 
»به خاطر خویش��اوندیت و بزرگواریت در میان قوم خودت 
و امانت��داری ت��و و اخالق نیک و راس��تگویی ات مایلم با تو 

ازدواج کنم.
حضرت رس��ول اکرم )ص( در امانتداری آنچنان شهره 
بود که حتی دش��منانش بعد از بعث��ت آن حضرت با اینکه 
نقش��ه قتلش را طراح��ی می کردند، همچن��ان او را با لقب 
»امین« می ش��ناختند و در امانت��داری اش لحظه ای تردید 
نکردند و در شب هجرت امانت هایی نزد آن گرامی داشتند. 
رس��ول اهلل صلی اهلل علیه وآله در غار ث��ور در عین حالی که 
مخفی ش��ده بود، به امام علی)ع( س��فارش کرد که یا علی! 
فردا در اجتماعات مردم مکه، صبح و ش��ام با آوای بلند بگو: 
»هرکس نزد محمد امانتی دارد، بیاید امانتش را بازستاند.«

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله اس��وۀ کامل و نمونۀ بارز 
انسان های وارس��ته و دارای تمام کماالت ویژه اخالقی بود. 
به همین دلیل خداوند متعال رس��ول گرامی اش را تحسین 
کرده و فرمود: »و یقیناً تو دارای اخالق عظیم و برجسته ای 

هستی.
ب��ه امید روزی که همۀ ما متصف به خصوصیات پیامبر 
اکرم  صلی اهلل علیه وآله شویم. والدت خاتم االنبیاء حضرت 

ختمی مرتبت بر همگان مبارک باد.
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تجمل گرایی

اس��فند که از راه می رس��د، تب خرید ه��م میان مردم 
ب��اال می گیرد، فرقی نمی کند که جیب تان پر پول باش��د یا 
انگشتتان از سوراخ جیب تان بیرون زده باشد. اما خرید عید 
س��نتی اس��ت که همه خود را ملزم به انج��ام آن می دانند. 
روزهای آخر اس��فند معم��وال با ولعی س��یری ناپذیر برای 
خری��د همراه می ش��ود. همین روزهاس��ت ک��ه جیب ها در 
وسوس��ۀ ویترین های رنگارنگ و دلفریب خالی و دس��ت ها 
پر از بس��ته های خرید می ش��ود و البته در این میان اندکی 

تخفیف شادی مان را هنگام خرید صدچندان می کند.
تنوع طلبی یک واقعیت انکار ناپذیر است که اشتیاق به 
داش��ته های بیش��ترو متمایزتر را به همراه دارد تا جایی که 
گاه��ی از خریدهای ضروری تر فراتر رفته و در صورت عدم 
مهار آن به تجمل گرایی، چش��م و هم چشمی، فخرفروشی 
وخریدهای غیرضروری وتعویض وس��ایل کامال نو و سالم با 

وسایل جدید می رسد.
از گذش��ته های دور نیز در کش��ورمان مرسوم بوده که 

م��ردم نزدیک عید خانه های خود را نو و آراس��ته می کردند 
و به جای کنار گذاش��تن وسایل قدیمی و به زحمت افتادن 
و ص��رف هزینه ه��ای هنگفت برای خری��د کاالهای جدید، 
ب��ه تمی��زی و پاکیزگ��ی فرش ه��ا، دیوارها و حی��اط خانه 
اکتفا می کردند. اما متأس��فانه این رس��م پسندیده در حال 
حاض��ر جای خود را ب��ه خریدهای اضاف��ه و غیرضروری از 

لب��اس و کیف و کفش گرفته تا پ��رده ومبل وحتی تعویض 
کابینت های آشپرخانه داده است. برخی مردم به بهانۀ سال 
جدید با همۀ وسایل سال گذشتۀ خود خداحافظی می کنند 
و با صرف هزینه های بسیار و حتی دریافت قرض و وام های 
سنگین بعضا از روی چشم و هم چشمی هم که شده اقدام 
به تعویض وس��ایل منزل می کنند. عاد تی غلط که بسیاری 
را از لذت های شب عید محروم کرده و موجب شده است که 
عالوه بر ترافیکی بس��یار سنگین که در معابر ایجاد می کند، 
غ��م وغصۀ اهل خان��ه را برای تهیه و خرید لوازم  نو و گران 
قیمت چند برابر س��ازد. در حالی ک��ه می توان این روزهای 
آخر اسفند را به گونه ای دلچسب و خوشایندی سپری کرد. 
چرا که با نزدیک ش��دن به پایان س��ال، کم کم عطر و بوی 
بهار به مشام می رسد وبا شروع فصل بهار و نو شدن طبیعت 
زیبای خداوندی، می ش��ود تنها با تغییراتی در محیط منزل 

نیز رویش و شور و نشاط را به خانه ها آورد.
البت��ه ن��ه به تص��ور غلط برخ��ی که صرفا ب��ا خرید  

اجن��اس و ل��وازم لوکس و تعویض وس��ایل و اس��راف در 
خرید کیف و کفش و لباس می توان این ش��ادی و رویش 
را ب��ه خانه آورد که با جا ب��ه جایی لوازم موجود و خرید 
چن��د گلدان زیبا و طبیعی می توان عالوه بر بهاری کردن 
فضا در تجدید روحیه و ش��ادابی اهال��ی خانه نیز تأثیری 

بس��یار  گذا ش��ت.

پرهیز از
 در خریدهای نوروزی
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در المپیک که شرکت نمی کنیم
راس��تی هیچ فکر کرده اید که چرا اکثر آقایان از نزدیک 
ش��دن عید نوروز غصه دار می ش��وند و گویی غم عالم روی 
شانه هایشان سنگینی می کند؟ اکثرا با نزدیک شدن روزهای 
پایانی س��ال می گویند آه باز عید آمد. چقدر زود به زود این 
عی��د می آید و می رود. انگار همین دیروز بود باز حتما خانم 
دس��تور می دهد که برو چند تا ماه��ی از آن ماهی هایی که 
گوش��ه چشم شان خال سیاه همانند خال هندوها دارد بخر 
و برای تزیین سفره چند تا شمع ژله ای درجه یک تهیه کن. 
در ضمن جاش��معی کریس��تال ژاپنی هم یادت نره. پسته و 
تخمۀ مرغوب و شیرینی و ... فراموشت نشود. آهان میوه هم 
حتما بخر. وانت اصغر آقای همس��ایه را بگیرو به میدان برو 
چند جعبه س��یب درجه یک به همراه دو سه جعبۀ پرتقال 

تامسون مارک دار و موزهای 
چیکتای خ��وب و ... بخر که 
حماسه ای  امسال  می خواهم 
بیافرینی��م ک��ه ده��ان همۀ 
اقوام ب��از بماند! طوری عیال 
امسال  فرمایش می کند گویا 
عی��د می خواهیم در المپیک 
ش��رکت کنی��م و گوی��ا قرار 
است در این کارزار بزرگ به 
مقام قهرمانی برسیم و جوایز 
خود را از دست در و همسایه 

دریافت کنیم.
اسپند روی آتش

مرد خسته وکالفه دست در دست پسر 6 ساله اش دارد 
و با صدایی بلند که بیش��تر به نش��انۀ اعتراض اس��ت، رو به 
همسر و فرزندش می گوید:مگر نمی بینید قیمت ها هر ساله 
نجومی تر می ش��ود و س��ر به فلک می گذارد. در این شرایط 
س��خت اقتصادی اگر از لباس های سال قبل استفاده کنید، 
مگر زمین به آس��مان می آید یا فک��ر می کنید اگر لباس نو 
نپوش��ید عید نمی آید؟ تازه خانم قصد دارد وس��ایل خانه را 
هم نو و نوار کند و لوس��تری که پارس��ال خریده ایم راعوض 
کن��د! چرا؟ چون دختر خال��ه اش این کار را کرده و او نباید 
از قافل��ه مد عقب بماند. همین طور غرولند می کند. فرصت 
را غنیمت ش��مرده و نظ��رش را در مورد افزایش تجمالت و 
اسراف های بی رویه در خریدهای شب عید می پرسم. او که 
خود را یک کارمند و مس��تأجر معرفی می کند ، در گفت و 
گو با نشریه قرض الحس��نه این طور می گوید: نمی دانم این 
چه مدی ش��ده که گریبانگیر برخی ه��ا از جمله خانم بنده 
شده اس��ت. در این ش��رایط اقتصادی ولخرجی های اضافه 
چ��ه معنی و مفهوم��ی دارد؟ قبال مردم فق��ط قبل از عید 
یک دس��ت لباس و مقداری ش��یرینی و میوه می خریدند و 

دسته دس��ته همه به مهمانی می رفتند و دل ها خوش بود. 
اما متأس��فانه االن همه با حرص و ولع و از روی ناچاری وبا 
هزار و یک سختی خرید شب عید می کنند که شاید چند تا 
مهمان و فامیل نزدیک آن هم نه فقط به قصد دید و بازدید 
که از روی کنجکاوی یا ناچاری به دیدار یکدیگر بروند. این 
مرد در ادامه می گوید: می ترس��م امس��ال و سال بعد همین 
دی��د و بازدیدها هم به دلیل گرانی افس��ار گس��یخته از یاد 

همه برود.«
البته ناگفته نماند که مسئوالن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان هم بیکار نمی نش��ینند و به فکر خرید ش��ب عید 
مردم هس��تند و این بی انصافی است که بخواهیم یک طرفه 
به قاضی برویم. چرا که هرس��اله با رسیدن ایام پایانی سال 
مس��ئوالن کش��ور در حوزۀ تنظیم بازار ت��الش برای تأمین 
مایحت��اج م��ردم برای ش��روع 
س��ال جدید را آغ��از می کنند 
وای��ن مهم در ح��ال حاضر هم 
اتفاق افتاده اس��ت. به گونه ای 
که هرصنفی از خوار بار گرفته 
ت��ا م��واد غذای��ی و پودرهای 
ش��وینده تا پوش��اک و آجیل و 
برنامه هایی  می��وه و ش��یرینی 
را در دس��تور کار خ��ود ق��رار 
داده  اند و دس��ت افراد سودجو 
را که اجن��اس بی کیفیت خود 
را با قیمت گ��ران به خریداران  
می فروشند را کوتاه می کنند. اما برای جلوگیری از این روند 
س��ازمان حمای��ت از مصرف کنندگان و تولی��د کنندگان و 
انجمن ه��ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سراس��ر 

استان ها برنامه هایی را در نظر گرفته اند.
رئیس انجمن ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
در ای��ن زمینه می گوی��د: هرگونه افزایش قیمت��ی به بهانۀ 

افزایش نرخ ارز، گرانفروشی محسوب می شود.
وی با اش��اره به اینکه هیچ گون��ه افزایش قیمتی مورد 
تأیید انجمن نیست و تا شب عید نیز افزایش قیمت نخواهیم 
داش��ت، می گوید: هریک از اصناف باید برای افزایش قیمت 
کاالی خود با س��ازمان تعزیرات و انجمن حمایت از حقوق 

مصرف کننده هماهنگ کند.
به گفت��ۀ وی هیچ نگران��ی در زمینۀ عرض��ه کاالهای 
مختلف برای شب عید وجود ندارد و انجمن در این روزهای 
پایانی امس��ال بازار را رصد می کند  و تاکنون مش��کلی در 

زمینه تأمین و توزیع کاال نداریم.
آداب فراموش شدۀ خرید شب عید

ولی آنچه در این میان حائز اهمیت اس��ت، توجه به آداب 
فراموش ش��ده برای اس��تقبال از بهار اس��ت. حیف است که 
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چشمان مان را بر روی زیبایی نو شدن سال به بهانۀ خریدهای 
غیرضروری صرفا از روی چشم و هم چشمی ببندیم. 

دکتر زهرا مرادی جامعه ش��ناس و اس��تاد دانش��گاه در 
گفت وگو با خبرنگار نش��ریه قرض الحسنه با اشاره به اینکه با 
نزدیک ش��دن به پایان سال کم کم عطر و بوی بهار به مشام 
می رس��د و مردم ایران نیز برای استقبال از بهار و عید نوروز 
این سنت زیبای ایرانی خود  را آماده می کنند، می گوید: یکی 
از س��نت های به جا مانده از گذشته خرید شب عید است. در 
گذش��ته های دور خرید به شکل امروزی وجود نداشت. مردم 
بیشترخرید را به منظور تأمین مایحتاج زندگی و اقالم مورد 
نیاز انجام می دادند، اما متأسفانه با ظهور پدیدۀ مد و به خاطر 
همس��و شدن با جامعه، خرید بس��یاری از مردم رنگ و بوی 
اس��راف به خود گرفته است. شاید بتوان گفت که درصدی از 
خریدهای ش��ب عید بیش��تراز احتیاج افراد و فقط به منظور 
چش��م و هم چشمی با آشنایان و فامیل یا فخر فروشی باشد 

که باید سعی کنیم این رویۀ غلط اصالح شود.
تقسیم شادمانی در روزهای پایانی سال

آیین و س��نت اصیل ایرانیان قدیم و خرید ش��ب عید و 
پوشیدن لباس نو برای آراستگی و پاکیزگی، سال هاست که 
نزد ایرانیان جای خود را باز کرده است و سهم ایرانی از بهار 
گرامیداش��ت نوروز به منزلۀ یک جشن ملی و به جا آوردن 
آداب نوروزی و به منزلۀ شروعی جدید در زندگی یکنواخت 
و روزمره اس��ت و در این میان خرید ش��ب عید و لباس نو 

یکی از دیرینه ترین این سنت هاست.
فرهاد مجید زاده کارش��ناس مس��ائل اجتماعی دربارۀ 
اساس��ی ترین نکاتی که خانواده ها باید به هنگام خرید شب 
عید به آن توجه کنند، می گوید: تقریبا همۀ افراد جامعه بر 
حس��ب نیاز خود قبل از شروع سال جدید به خرید لباس و 
پوشاک، خرید لوازم منزل و تعویض وسایل کهنه و قدیمی 
و خرید وسایل نو می پردازند. اما خانواده ها باید توجه کنند 

که تهیۀ این وس��ایل نباید دغدغه ای شود که روان انسان را 
تحت تأثیر قرار دهد و انس��ان را به تکلف و زحمت بیاندازد. 
خرید این وس��ایل باید بر اس��اس بضاعت و توان سرپرست 
خانواده انجام بگیرد و اعضای خانواده براساس اصول تربیتی 
و اخالقی موجود در خانواده توجه داش��ته باشند که اعصاب 
و روان اعضای خانواد نباید تحت تأثیر فشارهای بیش از حد 
اقتصادی قرار گیرد. زیرا در این صورت به پوشی و نوپوشی 
و پاکیزه پوشی جای خود را به فخر فروشی و مصرف گرایی 

و خودنمایی می دهد.
این کارشناس اضافه می کند: باید سعی کنیم خرید شب 
عید را تبدیل به شادمانی کنیم تا در عین بهره وری و استفاده 
از ه��وای عطرآگی��ن بهار و همزمان با تح��ول طبیعت دچار 
تحول درونی شویم و بیشتر قدر در کنار هم بودن را بدانیم.

نبض تهران
                    ُکنـ      ـد می زند!
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آثار زیانبار 
حاکمان ظالم

ِإذا َکَذَب الُوالُة ُحِبَس الَمَطُر، 
لطاُن هانَِت َو ِإذا جاَر السُّ

کوُة  ولَة َو إذا ُحِبَسِت الزَّ  الدَّ
ماَتِت الَمواشی.

زمانی که حاکمان دروغ بگویند باران 
نبارد و چون زمامدار ستم ورزد،دولت 

خوار گردد و اگر زکات اموال داده 
نشود، چهارپایان از بین بروند.                                                    

بحاراالنوار



کش��ور م��ا  در منطقه ای ق��رار گرفته ک��ه همه جوره 
مس��تعد آلودگ��ی اس��ت. از یک س��و بیابان ه��ای موجود 
 در عربس��تان، ع��راق و س��ایر کش��ورهای منطق��ه موجب

ش��کل گیری اکوسیستمی شکننده شده اند و از سوی دیگر 
تأسیسات صنعتی و زندگی شهرنشینی آلودگی های زیست 

محیطی را تشدید کرده است.
این روزه��ا همه از آلودگی هوا می نالن��د و به نوعی از 
آن متأثرند، اما کس��ی برای درم��ان این زخم کهنه  قدمی 
بر نمی دارد. آنهایی که باید اظهارنظر مسئوالنه در رفع این 
مش��کل عمل کنند، تنها س��خن از مطالعات انجام ش��ده و 

هشدارها می رانند.
 ش��هروندان ع��ادی هم الجرم در ه��وای آلوده تنفس 
می کنن��د و پ��س از آن دچ��ار عصبیت، پرخاش�����گری، 
کوفتگ��ی و از دست دادن سریع انرژی خ��ود می شون��د. 
آنها نمی دانند رفتارهای غیرمعمولش��ان ناشی از تأثی��رات 
ه����وای آل����وده اس��ت. وقت��ی ه��م ب��ه عل��ل آن پی 
می برن����د، با خود می گوین��د مگ��ر چاره ای هم هس��ت. 
واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه همۀ ما ای����ن تأثیرات را ب��ه 
ج����ان و دل خریده ای��م و در توجیه عم��ل خود گفته ایم، 

مجبوریم. 

چرا تهران آلوده است؟
ته��ران در یک کاس��ه قرار گرفته اس��ت. کوه ها دور تا 
دورش را احاطه کرده اند. لذا پاالیش هوا در آن به س��ختی 
ص��ورت می گیرد. وضعی��ت هوای تهران در ش��رایط فعلی 
شبیه اتاقی است که در آن الستیک می سوزانند. برای حل 
این مش��کل باید زمین های زیادی به پارک تبدیل ش��ود، 
اما به دلیل نرخ باالی زمین بیش��تر س��رمایه داران ترجیح 
می دهند از زمین ها برای س��اخت و ساز استفاده کنند که 
سود بیشتری عایدشان بش��ود. اما این پایان ماجرا نیست. 
تهران در یک منطقۀ ش��یب دار واقع شده و فاضالبش وارد 
خاک می شود. االن خاک این شهر حالت اسفنجی دارد که 
اش��باع ش��ده و دیگر فاضالب ها نمی توانند جذب الیه های 
زیرین خاک ش��وند و چون سراشیبی وجود دارد، به جنوب 
تهران دش��ت ورامین س��رازیر می ش��ود. این مسئله باعث 
شده که آب چاه ها و زمین های کشاورزی اطراف تهران هم 
آلوده شوند. دولت سال هاست که برای کاهش آلودگی هوا 
چاره اندیشی می کند. اما تا مردم همکاری نکنند، کاری از 
پیش نخواهد رفت. مردم باید احس��اس مس��ئولیت کنند و 
از موتورس��یکلت ها و سواری هایی که بد می سوزند یا روغن 

س��وزی دارند، اس��تفاده نکنند.

نبض تهران
                    ُکنـ      ـد می زند!
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البته ناگفته نماند که آلودگی هوای تهران فقط مربوط 
به اقلیم آن نیس��ت چرا که عوامل انس��انی نیز در آن نقش 
داش��ته اند. ش��اید بد نباش��د بگوییم در کمتر از 70 س��ال 
جمعیت شهری تهران از حدود چند صد هزار نفر به نزدیک 
10 میلیون نفر افزایش یافته اس��ت. ای��ن افزایش جمعیت 
با ش��تابی لجام گس��یخته و خارج از هرگون��ه برنامه ریزی 
توس��عه شهری ش��کل گرفته است. از س��وی دیگر افزایش 
صنای��ع و افزایش انواع خودروه��ای موتوری و تمرکز یافتن 
تمامی فعالیت های عمده در تهران به واسطۀ پایتخت بودن 
آن و توس��عۀ س��طحی و در بر گرفتن واحدهای تولیدی و 
صنعت��ی که زمانی خارج از محیط ش��هری و قابل اس��کان 
قرار داش��تند، مزید بر پیچیدگی های زیست محیطی آن به 

خصوص آلودگی هوا شده اند. 
جایگاه تهران در آلودگی

تهران سال هاست در میان شهرهای نامطلوب قرار دارد  
و تغییراتی که در آن ایجاد شده، تنها جای آن را اندکی باال 
یا پایین برده است. در بررسی کیفیت های مطلوب یک شهر 
برای زندگی، میزان دسترسی به امکانات بهداشتی، ترافیک، 
امکان��ات رفت و آمد، میزان آلودگی هوا و ... مورد بررس��ی 
قرارمی گیرد و تهران ش��هری است که با مجموعه ای از این 
مش��کالت دست و پنجه نرم می کند و هیچ یک از مسئوالن 
شهر با توجه به زیر ساخت های ناموزون آن نتوانسته اند کار 
فوق العاده ای برای آن انجام دهند. مشکل ترافیک تهران به 
حدی پیچیده ش��ده که هیچ کس حتی نمی تواند برای آن 

راه حلی تصور کند.
سال هاس��ت که در تهران هزاران طرح جامع و مقطعی 
برای رفع معضالت مختلف نوش��ته می شود و ساعت ها کار 

و هزینه های گزاف صرف می ش��ود، اما تنها به این دلیل که 
طرح در زمان مناس��ب انجام نمی ش��ود یا با تأخیر به بهره 
برداری می رس��د، هیچ کدام گرهی از مش��کالت تهران باز 

نکرده اند.
ته��ران از لحاظ کنترل ترافیک و حل مس��ئله آلودگی 
هوا نیازمند یک س��ری اصالحات اس��ت. چنانچ��ه بتوانیم 
حمل ونقل عمومی را س��ر و س��امان دهیم، بخش زیادی از 
مش��کالت حل خواهد شد. کار پیچیده و سختی هم به نظر 
نمی رس��د، ولی اینکه بگوییم ما نمی توانیم مش��کل حمل و 
نقل را حل کنیم و در نتیجه شهر را رها کرده و برویم جای 

دیگر بسازیم. این فکر در واقع اعالم شکست است.
چالش های زیست محیطی تهران

ته��ران بزرگترین بازار خودرو در کش��ور اس��ت. روزانه 
تعداد قابل توجهی خودرو وارد این شهر می شود بدون آنکه 
بزرگراه ها به اندازه ورود خودرو گسترش یابند. خطوط مترو 
با بیش از دو دهه تأخیر به بهره برداری رسیده اند. مشکالت 
زیس��ت محیطی تهران روز به روز بیش��تر گلوی این کالن 

شهر را می فشارد.
اتوبوس های شرکت واحد هم منبعی برای تولید گازهای 
س��می هستند.  در حالی که نسبت سرانۀ تعداد اتومبیل به 
جمعیت در تهران کمتر از بسیاری شهرهای دیگر دنیاست. 
تردد خودرو در تهران بسیار زیاد است. این موضوع باعث راه 
بندان بسیار سنگین وبه طور همزمان آلودگی زیاد هواست. 
مناطق ش��هری تهران به تنهایی یک ش��هر بزرگ محسوب 
می ش��وند. تهران عبارت اس��ت از بیش از 22 ش��هر بزرگ 
کنارهم که افراد آن دائما به ش��هرهای همسایه تردد دارند. 
اگ��ر هر یک از مناطق ش��هری تهران از نظر ش��غل، مراکز 
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خرید ، مدرسه، بیمارستان و پزشک برای ساکنانش خودکفا 
باشند، میزان تردد خودروها بسیار کمتر خواهد بود.

آلودگی چه به سر ما می آورد؟
وقتی از نسیم و باد خبری نیست و در نتیجه هوا ساکن 
می شود، ذرات آالینده روی هم انباشته می شوند و الیه های 
آلودگی بر فراز شهر شکل می گیرند. آن وقت به خاطر تجمع 
منواکس��ید کربن و وجود غبار محل��ی که در افزایش ذرات 
معلق مؤثر اس��ت، میزان دید کاهش می یابد. اما ماجرا فقط 
به غبار و کاهش میزان دید ختم نمی ش��ود. پرخاش��گری، 
افزایش فشارهای عصبی و روحی، سردرد، ضعف، سرگیجه، 
اخت��الل در دید، کاهش فعالیت ه��ای ذهنی، عقب ماندگی 
کودکان، سکته قلبی، افزایش بیماری های ریوی، سرطان و 
آسم تنها بخشی از عوارض آلودگی هواست. مصرف میلیون ها 
لیتر بنزین، انواع س��وخت های فسیلی در مراکز مسکونی و 
تجاری، باع��ث تخلیه 300 تن منواکس��ید کربن، هزار تن 
هیدورکربن ه��ای س��وخته و 400 تن اکس��یدهای گوگرد، 
300 تن اکس��یدهای ازت، 1100 تن ذرات معلق و سه تن 
سرب به هوای تهران می شود. از سوی دیگرهوای شهرتهران 
به دلیل وجود پدیده وارونگی در فصل سرما و تخلیه هزاران 
ت��ن انواع گازهای آلوده کننده س��می به ط��ور روزانه، نبود 
عوامل پاالیش دهن��ده و تهویه کننده چون جریان بادهای 
مناسب و فضای سبز به حدی آلوده است که چنانچه چاره  ای 
در رفع آن انجام نگیرد؛ زندگی در شهر را برای هر جانداری 
اع��م از انس��ان، حیوان و حتی گیاهان دش��وار خواهد کرد. 
به گفتۀ کارشناس��ان بیشترین آالینده های ناشی از سوخت 
وس��ایل نقلیه موتوری، اکس��یدهای ازت، هیدروکربن های 
نسوخته، منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق 
س��رب در هواست. انواع کارخانه ها و واحدهای صنعتی بانی 
تولید تقریبا 70 درصد کل دی اکس��ید گوگرد منتشره در 
هوای تهران هس��تند. ذرات معلق و ترکیبات آلی فرار نیز از 
آالینده هایی هس��تند که در نتیجه مصرف سوخت کوره ها 
و دیگر عملیات تولید، در محیط پراکنده می ش��وند. بخش 
عمده ای از آلودگی هوا در کشورهای جهان سوم  هم ناشی 
از صدور تکنولوژی های نامناس��ب کشورهای صنعتی است. 
گرد و غبار پودرهای صنعتی و فلزی مانند پودر س��یمان و 
آهک و سایر پودرها و غبارهای حاصل از فعالیت کارخانه ها 
و معادن و امور س��اختمانی که برخی از آنها مش��ابه ذرات 
جام��د طبیع��ی هس��تند و به تناس��ب ان��دازه ذرات اثرات 
ناهنجار مختلفی را در جهاز تنفس��ی انسان ها ایجاد می کند 
و همچنین پودرهای معدنی مشابه پنبه کوهی )آزبست( یا 
ذرات فلزی مانند س��رب و غیره که از لنت ترمز اتومبیل ها 
ی��ا احتراق موت��ور آنها حاصل می ش��ود، بس��یار خطرناک 
هستند. اثرات زیانبار افزایش آلودگی هوا به همین جا ختم 
نمی شود، بلکه عارضه های جانبی حادی همچون هدر رفتن 

نی��روی کار، افزایش هزینه های درمان و بس��تری بیماران، 
اش��غال تخت های بیمارستانی و بس��یاری موارد دیگر را به 
همراه دارد که به خاطر ابعاد انسانی، اجتماعی، اقتصادی بار 

سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می کند.
آگاه کردن مردم از مض��رات و خطرات هرکدام از مواد 
و عوام��ل آلوده کننده هوا گام اول برای مبارزه اس��ت. یکی 
دیگر از راه های درمان این آلودگی ها اختصاص بودجه فوری 
و الزم از س��وی دولت ب��رای خرید تع��داد الزم فیلتر دود 
برای خودروهایی مانند مینی بوس ها، اتوبوس ها، کامیون ها، 
تریلرها و هر نوع وس��یلۀ نقلیه دیزلی اس��ت که با گازوئیل 
کار می کند. از س��وی دیگر انتقال کارخانجات و کارگاه های 
مول��د دود و فض��والت خطرناک به خارج ش��هرها و نقاطی 
که پراکنده ش��دن تولیدات خطرناک آنها باعث آلودگی هوا 
نشود حایز اهمیت است. در کنار اینها جلوگیری از گسترش 
بی رویه ش��هرها و افزای��ش خارج از حد و ان��دازه برج ها و 
س��اختمان های بلند در شهرهای بزرگ به خصوص تهران و 
نظارت کافی بر کیفیت س��وخت، حذف سرب از بنزین و به 
خصوص انجام معاینه فنی خودروها نقش بسیار قابل تأملی 
در زمین��ه کمرنگ کردن مضرات آلودگ��ی هوا دارد. ضمنا 
نباید از اهمیت ایجاد فضای س��بز، توسعۀ شبکه گازرسانی 
در مناطق تجاری و مس��کونی، سرویس به هنگام و تنظیم 
موتورهای شوفاژ خانگی به سادگی چشم پوشید  و در کنار 
این موارد آنچ��ه ضروری می نماید، اقدامی ریش��ه ای برای 
فرهنگ سازی صحیح مبنی بر استفاده بهینه و بیشتر افراد 

از وسایل نقلیه عمومی است.
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رفع اندوه از مؤمن

َج اهللُ َج َعن ُمؤِمن َفرَّ َمن َفرَّ
 َعن َقلِبِه َیوَم الِقیَمِة.

هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی 
برطرف نماید، خداوند در روز قیامت

 اندوه را از قلبش برطرف سازد.

 اصول کافی



یکی از روش های پس��ندیده که نیاکان ما از گذشته های 
دور به انجام آن مبادرت می ورزیدند، وقف زمین، خانه، شهر 
و قنات بوده اس��ت که به خواست قلبی خود یا به درخواست 
دیگ��ران، آن را در راه خ��دا و ب��رای م��ردم از فروختن و جا 
به جایی برای همیش��ه باز می داش��تند و س��ود و بهرۀ آن را 
برای گشایش کار درماندگان و گرفتاران اختصاص می دادند. 
با این کار شایس��ته و خداپس��ندانه، بسیاری از گرفتاری ها از 
بین می رفت، دل های زیادی شاد و خرم می گشت، بی پناهان 
بسیاری سامان می یافتند و گرس��نگان و تشنگان فراوانی از 

خطر مرگ نجات پیدا می کردند.
هدف ارزش های اسالمی این است که انسان امکانات و 
توانایی خود را در کار خیر خدمت به بش��ریت و بخش��ش و 
انفاق در راه خدا به کار گیرد. همین موضوع باعث شد تا در 
جامعۀ اسالمی بسیاری از مردم بخش زیادی از دارایی های 
خود را در راه خدا و اهدافی پس��ندیده وقف کنند. بخشش 
و صدق��ه نزد خداوند ثوابی بزرگ دارد و اس��تمرار صدقه از 
راه وقف، یعنی برخورداری انس��ان از ثوابی همیش��گی نزد 
خداوند حتی پ��س از مرگ، بنابراین وق��ف فرصتی مهم و 
مغتنم را برای یک انس��ان فراهم می کن��د. یکی از بهترین 
بسترهای مش��ارکت اجتماعی نظام وقف است که توجه به 
دیگران و نیکوکاری و نادیده گرفتن تمایالت خودخواهانه و 
اندیش��یدن به منافع گروهی را مورد تشویق قرار می دهد و 
چنانچه از جانب مسئوالن و نخبگان جامعه به سمت حیات 
فرهنگی و ارتقای علمی و معنوی و نیز کارآفرینی و ریش��ه 
کنی فقر هدایت ش��ود، در ارتقای س��طح امید در جامعه و 
کمک به پویایی و حرکت و تالش نسل جوان بسیار کارآمد 
خواهد بود. این امر در واقع همان راه خدمت به مردم و گره 
گش��ایی مشکالت و سرو س��امان دادن به وضعیت عادی و 

فرهنگی آنهاست.
به اعتقاد کارشناسان مس��ائل دینی به دنبال انجام هر 
عم��ل وقف آثار اجتماعی بس��یار گرانق��دری نصیب جامعه 
می ش��ود. زیرا وقف یک عمل بس��یار خیرخواهانه و انس��ان 
دوس��تانه اس��ت و در نتیجه از خودگذشتگی انسان و دیگر 
خواهی او ایجاد می شود. با این حال متأسفانه فرهنگ وقف 
در جامعه چندان شناخته شده نیست و برخی افراد در این 
زمینه اطالعات کافی ندارند. ش��اید یکی از دالیل این امر را 

ضرورت توجه به سنت حسنه وقف در جامعه 

اجر اخروی بذل و بخشش اموال دنیوی

بتوان در پایین بودن میزان اطالع رسانی از سوی مسئوالن 
و رسانه ها در زمینۀ فرهنگ وقف جست و جو کرد.

موقوفات 500 ساله
حجت االس��الم محمد نوروزپور سرپرست ادارۀ اوقاف و 
امور خیریه غرب اس��تان تهران درگفت و گویی با خبرنگار 
نش��ریه قرض الحس��نه با اش��اره ب��ه اینکه در غ��رب تهران 
موقوفاتی با بیش از 500 س��ال قدمت وجود دارد، می گوید: 
»در منطق��ۀ غ��رب تهران یک هزار موقوفه ب��ا 7 هزار رقبه 
وج��ود دارد. ضمن اینکه 15 مرکز درمانی – بهداش��تی در 
غرب به صورت وقفی و خیریه مش��غول خدمت رس��انی به 

بیماران هستند.«
از وی در م��ورد راه های گس��ترش این س��نت حس��نه 
می پرسم، می گوید: »از اسفندماه سال گذشته سیاست های 
س��ازمان اوقاف و امور خیریه همسو با منویات رهبر معظم 
انقالب در مورد تش��ویق مردم به سوی وقفیات جدید مثل 
موقوفات آموزش��ی و بهداش��تی قرار گرفته و ما تمام تالش 
خ��ود را برای ج��ذب وقف های گروهی و دس��ته جمعی به 
کار بس��ته ایم ط��وری که تنه��ا در منطقۀ غ��رب تهران در 
س��ال جاری 12 مورد وقف جدید شامل هزینه های ازدواج، 
مساجد و عزاداری سیدالش��هداء بالغ بر 2/5 میلیارد تومان 

انجام شده است.«
حجت االسالم نوروز پور همچنین در توضیحاتی دربارۀ 
وقف های دس��ته جمعی و گروهی چنین می گوید: »ش��اید 
خیل��ی از مردم تمایل به وقف اموال و امالک خود داش��ته 
باشند ولی به دلیل گرانی امالک یا عدم تمکن مالی ازعهدۀ 
این کار برنیایند. لذا س��ازمان اوقاف با توجه به نیازهای روز 
جامعۀ موقوفات صنفی و گروهی را در دستور کار خود قرار 
داده اس��ت که اف��راد به صورت هیئتی اقدام به این س��نت 
حس��نه و صالحات و باقیات نمایند و انگیزۀ بیش��تری پیدا 

کنند.«
وقف و اوقاف بنگاه خیریه نیست

بی تردید وقف یک ارزش اس��ت و هنگامی که کسی از 
مال شخصی خود برای ارائۀ منافع به دیگران می گذرد، وقف 
کرده اس��ت. اما این سنت حسنه به اعتقاد حجت االسالم و 
المسلمین غالمرضا محمدزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان تهران، نیاز به ترویج و فرهنگ سازی بیشتری دارد.
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وی در گف��ت و گو با خبرنگار نش��ریۀ قرض الحس��نه با 
تصری��ح بر اینکه بعد از دوران صفویه س��ه دوران مدیریتی 
بر موقوفات و بقاع متبرکه گذش��ته است، می گوید:«دوران 
پهل��وی دورانی س��یاه و ناامید کننده برای وقف در کش��ور 
بود، که متأس��فانه بی محبتی های زیادی نسبت به موقوفات 
در سراس��ر کش��ور صورت گرفت. ام��ا در دورۀ دوم و پس 
از پیروزی انقالب اس��المی با فتوای حضرت امام وقف وارد 
دوران مدیریتی جدیدی ش��د و هم و غم مس��ئوالن اوقاف 

برای��ن بود که موقوفاتی را 
ک��ه ب��ه بهان��ۀ اصالحات 
وق��ف  حال��ت  از  ارض��ی 
خارج ش��ده بود، دوباره به 
اوقاف برگردانند و در دورۀ 
س��وم که از 5 س��ال قبل 
ش��روع ش��ده تمام تالش 
جدید  مدیریتی  سیس��تم 
بر این اس��ت که ب��ا ابزار 
الکترونیک  دول��ت  جدید 
اوقاف عوض  ریل س��نتی 
ش��ود. از این رو تکنولوژی 
اوقاف ش��د  مدیریت  وارد 
ک��ه امیدواریم ب��ا ورود به 
ساختار جدید مدیریتی به 
پیش��رفت های روز افزونی 
دس��ت  وق��ف  م��ورد  در 

یابیم.«
حجت االس��الم محمدزاده با اش��اره به اینکه نگاه آحاد 
جامعه ب��ه وقف به عنوان یک بنگاه خیریه اس��ت و دارایی 
اوق��اف به ه��ر دلیل به ه��ر نیازمندی باید پرداخت ش��ود، 
می گوید: »البته ت��الش زیادی کردیم تا این فرهنگ و نگاه 
غل��ط را اصالح کنیم و اوقاف را به عنوان یک نهاد حمایتی 

بین مردم جا بیندازیم.«
جوهرۀ اوقاف اقتصادی است

رئی��س ادارۀ اوق��اف و ام��ور خیریۀ اس��تان ته��ران به 
اقدام��ات و تالش هایی که از س��وی ادارۀ اوقاف برای ترویج 
این س��نت حس��نه و مبارزه با پدیدۀ موقوفه خواری انجام 
ش��ده اس��ت، اش��اره می کند و در توضیحاتی به گزارش��گر 
نش��ریۀ قرض الحس��نه می گوید: »با توجه ب��ه اینکه جوهرۀ 
اوقاف اقتصادی اس��ت، نگاه ما باید به دنبال ارزش افزوده و 
تولید باش��د. پوستۀ غلط از وقف که بین اذهان عموم مردم 
جا افتاده بود، باید کنده می ش��د و نگاه متصرفینی که فکر 
می کردند با یک فاتحه یا ذکر صلواتی برای واقف خیراتی را 
نصی��ب او کرده و حق و حق��وق واقف را ادا می نمودند، باید 
عوض می شد و کار فرهنگی بسیار سختی در پیش داشتیم. 

ام��ا با توجه به اطالع رس��انی از طریق منابر و مجالس، این 
ذهنیت ها اصالح ش��د و اختالفاتی که بی��ن اوقاف و منابع 
طبیعی بر س��ر اراضی وقف��ی بود، از طری��ق تفاهم نامه ها 
تعیین تکلیف شد و بدین ترتیب دست موقوفه خواران قطع 

گردید.«
حجت االس��الم عل��ی محم��دی نمایندۀ ول��ی فقیه و 
رئیس س��ازمان اوقاف و امور خیریه ه��م در مورد اقدامات 
سازمان دربارۀ مبارزه با پدیدۀ موقوفه خواری می گوید: »در 
شش��ماهۀ اول سال جاری 6 
ه��زار و 448 موقوفه و بقعۀ 
ش��ده  س��ند  اخذ  متبرک��ه 
اس��ت و ب��ا توجه ب��ه اینکه 
اخذ س��ند موقوفات رشد 7 
درصدی داش��ته ب��ه جرأت 
بای��د گفت گام ه��ای خوبی 
در زمین��ۀ برخورد با موقوفه 
خواران برداش��ته شده است. 
ب��ه  رأی   1775 همچنی��ن 
نفع موقوفات در ادارۀ اوقاف 
طی 9 ماهۀ اول س��الجاری 
صادر شده و این موقوفات از 
تصرف موقوفه خواران خارج 

شده است.
وقف احسانی ماندگار

       ب��ی تردی��د وق��ف 
جاودانه ترین هنری اس��ت که انس��ان را در دنیای فانی به 
ماندگاری پیوند میزند و هنر کیمیایی آس��مانی اس��ت که 
احس��اس ناب انس��انی را برمی انگیزد تا در فرآیند آفرینش، 
آفرینشگر حماسه های بزرگ انسانی باشد. ابراهیم نکو عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس و نماین��دۀ مردم رباط کریم و 
بهارستان با اشاره به اینکه طبق رهنمود رهبر معظم انقالب 
وقف و این گونه حرکت های خداپسندانه باید جهت پویایی 
به خود بگیرد، می گوید: » این گونه حرکات و کارهای خیر 
باید بتواند در آینده حالت تولید به خود بگیرد و حرکتی رو 
به رشد و رو به جلو داشته باشد و جامعه را به پویایی وادارد 
و در ح��وزۀ پژوه��ش و آموزش و مراک��ز علمی می تواند در 
آینده تأثیرات بیش��تری بگذارد. لذا می طلبد جهت حرکت 
افراد را به این س��مت س��وق دهیم و می طلبد که در رفتار 
مس��ئوالن ذینفع در ای��ن رابطه تجدید نظ��ر صورت گیرد 
که واقفان را تش��ویق نکنند تا با نوش��ته شدن نامشان پای 
موقوفه به سوی یک وقف خاص روی آورند و صرفا به وقف 
مس��جد و مدرسه بپردازند. بلکه جهت و سمت و سوی وقف 
باید به سوی کارهای پژوهشی و تحقیقی و زیست محیطی 

و به طور کلی نیازهای روز جامعه سوق یابد.«

35

شماره 54
زمستان 1391



عزت اهلل مطهری معروف به عزت ش��اهی از ش��مار مبارزانی 
است که توانست در جریان رویارویی قهرآمیز با رژیم شاه با نیروی 
اراده و ایمان از زیر ضربات مهلک ساواک و شکنجه های روحی و 
جسمی دوران بازجویی و زندان جان نه چندان سالم به درببرد و 
پیروزی انقالب اس��المی را درک کند. با کنار رفتن گرد و غبار از 
خاطرات وی در می یابیم که گفته های وی حکایات تلخ و شیرین 
و ش��رح س��ردی و گرمی و تصویر ش��ادی و غم زندگی نیست. 
بلکه تاریخ دو دهه مبارزه با رژیم ش��اه و سرگذش��ت جریان های 
سیاسی و گروه های مسلح و قصۀ آدم هایی که با هر مرام، عقیده 
و مس��لکی، روزی روزگاری برای رسیدن به آرمان های همیشگی 
بشری همچون عدالت، قسط، مساوات و جامعه ای خالی از تبعیض 

قیام کردند و برای آن خون دادند و خون ریختند.
پس از سال ها مبارزه االن کنج عزلت گزیده وبا روحیه ای 
بسیار قوی و نوری از ایمان که در صورتش موج می زند، به دور 
از هیاهوهای سیاسی به فکر چاپ و صحافی در سازمان اقتصاد 
اس��المی ایران است. برای شنیدن خاطرات ایشان به مناسبت 
دهۀ فجر انقالب اس��المی و س��ی و چهارمین سالگرد پیروی 
انقالب به محل کار آقای مطهری رفتیم و گفت و گویی با وی 

انجام دادیم که در زیر می خوانید:
- لطفا از دوران کودکی و نوجوانی تان برای ما بگویید.

سال 1325 در اوج فقر و تنگدستی خانواده در خوانسار به دنیا 
آمدم. شاخص ترین تصویری که از دوران نوجوانی در ذهنم مانده، 
سایه سنگین فقر و بیچارگی مردم خوانسار است. پدر و مادرم  هر 
دو مریض احوال بودند و شرایط بد اقتصادی امکان درمان و معالجۀ 
مؤثر به آنها را نمی داد من هم که ش��اهد این وضع بودم، شانه های 
کوچکم را به زیر بار مس��ئولیت م��ی دادم و از جارو کردن خانه تا 
نظافت طویله را بر عهده می گرفتم. در روستاها چون برق نبود، مردم 
س��ر شب می خوابیدند. اما من و مادرم  زود نمی خوابیدیم و مادرم 
با حال ناخوشش از کتاب های خزائن االشعار، امام حسین و حضرت 
عباس)ع( می خواند و گریه می کرد. مادرم فقط سواد خواندن داشت 
ولی نمی توانست بنویس��د. مادرم با همین سوادش قرآن را خوب 

می خواند. با دیدن قطرات اشک که به آرامی از چشمان مادرم جاری 
می شد، می پرسیدم چرا گریه می کنی؟ این کتاب ها چیست و در 
آنها چه نوشته شده؟ او نیز سعی می کرد با توجه به فهم کودکانه ام 
پاس��خ بدهد. می گفت: اینها راجع به امام حس��ین و حضرت علی 
اصغر و حضرت علی اکبر)ع( است. آنها را مظلومانه کشتند. مادرم 
می گفت که دشمنان ائمۀ معصومین شمر و یزید و معاویه و عبید 
اهلل ب��ن زیاد و ... بودند که امامان ما را به ش��هادت رس��اندند. این 
آدم های بد مثل شاه بودند. مثل ژاندارم ها و سربازهای شاه بودند. از 
همان دوران بچگی نسبت به افراد ثروتمند و ژاندارم ها حساسیت 

داشتم و این حساسیت در دوران مدرسه هم نمود داشت.
- در چه س�الی تحصی�الت خود را تم�ام کردید و از چه 

زمانی وارد جریانات سیاسی شدید؟
در سال 1339 کالس ششم را تمام کردم خیلی به تحصیل 
عالقه مند بودم اما به لحاظ خانوادگی و نیز به لحاظ مادی چنین 
امکانی برای من فراهم نبود. در آن محیط هم دیگر اجازه درس 
خواندن به من نمی داند. س��ال 39 اولین کت و ش��لوار را برایم 
دوختن��د و به ی��اد دارم که پارچه و آس��تر و هم��ه چیز آن را 
خودمان به خیاط دادیم این کت و ش��لوار برایم 50 تومان تمام 
ش��د و باالخره به تهران آمدم. حدود یک ماه به گش��ت و گذار 
در تهران پرداختم و اولین کاری که توانس��تم برای خودم دست 
و پا کنم، ش��اگردی در مغازه آهنگری و در و پنجره س��ازی در 
اطراف خیابان رس��الت بود. روزی 15 ری��ال مزد می گرفتم. اما 
چون حقوقم کم بود، از آنجا بیرون آمدم و وارد کار لوازم التحریر 
و صحافی با روزی 25 ریال شدم. بودن در محیط بازار برای من 
خیلی مغتنم بود و هر روز بیش از پیش بر سطح آگاهی های من 
نس��بت به جامعه و حکومت و دنیای پیرامونم افزوده می شد. به 
خاطر سر و کار داشتن با آدم های گوناگون از طبقات اجتماعی 
متفاوت، مردم را بهتر و بیش��تر ش��ناختم. نمی شود که در بازار 
باشی و نسبت به آنچه در پیرامونت می گذرد، بی تفاوت بمانی و 

از کنار رنج ها و محنت های مردم آسوده خاطر بگذری.
محیط بازار برای من چنین محیطی بود و حساس��یت مرا 

مصاحبه با عزت اهلل مطهری معروف به عزت شاهی 
به مناسبت سی و چهارمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی

امدادهای غیبی، 
تنها راه نجات

 از ساواک
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نس��بت به مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی مردم و مملکت 
افزای��ش می داد. اولین بروز و ظهور ملموس این حساس��یت در 
من مربوط به س��ال 1341 اس��ت که آقای خمین��ی به خاطر 
مخالفت های��ش با الیحۀ انجمن های ایالتی و والیتی پیش��رو و 

پرچمدار مبارزه با رژیم ش��اه ش��دند. 
البت��ه پیش از آن در س��ال 40 و پس 
از فوت آیت اهلل بروجردی در بس��یاری 
از محاف��ل از حاج آقا روح اهلل به عنوان 
مرجع نام برده می ش��د و این در حالی 
بود که شاه تالش می کرد با ارسال پیام 
تس��لیت به آیت اهلل حکی��م در نجف، 
مرکز و پایگاه مرجعیت را از ایران دور 
کند. بعدها وقتی ک��ه من در بازار نزد 
حسین مصدقی بودم او به عنوان اولین 
نف��ر، داوطلبانه اقدام به چاپ رس��الۀ 
آق��ای خمینی کرد. با عمیق تر ش��دن 
فعالیت ه��ای سیاس��ی، آت��ش مبارزه 

بیش��ترو بیشتر در من زبانه می کشید به دنبال جایی می گشتم 
که روح س��رکش و ناآرام مرا س��یراب کند و یکی از مراکز مهم 
فعالیت هیئت مؤتلفۀ اسالمی بازار بود و من از طریق تعدادی از 

دوستانم میرهاشمی و لشکری به این تشکیالت راه یافتم.
-  - مهمترین عملیاتی که در آن شرکت داشتید چه بود؟

عملیات ال. عال. ترور ش��عبان جعفری)معروف به شعبان 
بی مخ(. انفجار بمب در هتل شاه عباس اصفهان، انفجار خیابان 
فردوسی و 10 انفجار در دهمین سالگرد انقالب سفید فرانسه .

 قضیه کشته شدن در انفجار خیابان فردوسی چه بود و چرا 
مأموران اعالم کردند عزت شاهی مرده است؟

این انفجار درست قبل از دستگیری من اتفاق افتاد. در تابستان 
51 وقت��ی خانه ام در خیابان عارف لو رفت مأموران روزها و روزها 
انتظار کش��یدند تا مرا غافلگیر و دستگیر کنند. اما نشد که نشد. 
در جستجو و بازرسی مأموران از خانه، شناسنامه، عکسدار من به 
دستش��ان افتاد و نمونۀ آن را تکثیر و در اختیار مأموران تجسس 
قرار دادند تا مرده یا زنده مرا بیابند. اوایل مرداد یک تاکس��ی در 
خیابان فردوسی چهارراه استانبول منفجر شد. گویا دو نفر که برای 
بمب گذاری به نقطه ای از شهر )شرکت نفت( رفته بودند، موقعیت 
را به خاطر تراکم جمعیت مناسب ندیدند و از انفجار بمب صرف 
نظر کردند. اما یادش��ان رفت که اتصال چاشنی آن را قطع کنند. 
بعد س��وار تاکسی ش��دند و جلوتر از چهارراه استانبول یکی از آن 
دو پیاده می شود و دیگری همراه بمب با تاکسی می رود. هنگامی 
که ماش��ین در چهارراه استانبول منفجر شد، شدت انفجار آنقدر 
شدید بود که یک در ماشین به طرف ساختمان پالسکو پرت شد 
و سرنشین و راننده در جا کشته شدند. از آنجا که مأموران ساواک 
از طرفی س��ه چهار سال در تعقیب من بودند و از رد گم کردن ها 
و فرارهای من خسته شده بودند، برای فیصله دادن به قضیه اعالم 
کردند که عزت شاهی کشته شده است. ساواک از این قضیه اظهار 

رضایت کرد و همان طور که قبال گفتم باالخره در اسفند سال 51 
دس��تگیر شدم. اما دو سه شب قبل از دستگیری خواب دیدم که 
در کوچه ای با بدن کبود و رنگ و رویی س��یاه افتاده ام تیر به پایم 
خورده بود و خون به درون جوی جاری بود. بعد احساس بی وزنی 
کردم و مانند یک کاه در هوا معلق بودم 
و باد مرا می برد. از این بی وزنی و سبکی 
بسیار آرامش و رضایت خاطر داشتم. این 
خواب به ش��دت مرا تحت تأثیر قرار داد. 
یقین داشتم اتفاقی در انتظارم است. لذا 
به نزد برخی دوستان رفتم و خداحافظی 

کردم.
تعبیر این خواب چه بود؟

بعدازظهر پانزدهم اسفند 1351 روز 
س��وم یا چهارم کمین مراقبت بود. چند 
ساعتی در خیابان ها االف بودم. گفتم به 
جای اینکه چند س��اعت بیهوده بچرخم 
بهتر است سری به عبداهلل مهجوم یکی از 
دوستانم بزنم. در تیپ و هیبت یک آب حوضی، درآمدم در حالی 
که چراغ والری در دست داشتم و کت و لباس پاره و وصله داری 
به تن و کالهی به سرم بود وارد کوچه رودابه شدم. سالنه سالنه 
وارد کوچه ش��دم به خانه مهجوم رفتم و نشس��تم دیدم علیرضا 
کبیری هم آنجا بود. وقتی کتاب زردهای سرخ مائو را می خواندم 
یک نفر باال آمد و پرسید. شما اینجا حسین آقا دارید؟ گفتم نه، 
گفت: ببخش��ید! یک کمی به این طرف و آن طرف نگاهی کرد و 
رفت. در این لحظه دلم فرو ریخت با دلشوره ناهار خوردم ساعت 
یک و نیم باید به س��ر قرار با وحی��د می رفتم. گویا همین که به 
درکارگاه رس��یده بودم. خانعلی مرا شناخته بود. گفته بود همین 
است در را که بستم آنها از شکاف در روبرویی مرا به رگبار بستند. 
غافلگیر ش��دم تا آمدم به خود بجنبم نقش زمین شدم. در همان 
لحظه نفهمی��دم از کجا تیر خورده ام. نگاهی به اطراف انداختم و 
از داخل جیبم کپس��ول س��یانور را در دهانم گذاشتم و مأموران 
باز دوباره ش��روع به شلیک رگباری کردند و هر دو به من اصابت 
کرد. گویا یکی دو نف��ر از جمعیت که با صدای تیراندازی بیرون 
آمده بودند و در تیررس قرار داش��تند، زخمی شدند و یک دختر 
به نام اعظم فرد امیری کش��ته شد که خبر آن در جراید منتشر 
شد. اما خبر دستگیری من در جراید اعالم نشد. چون قبال اعالم 
کرده بودند عزت شاهی مرده است. خالصه سیانور را خوردم و رو 
به قبله خوابیدم و شهادتین گفتم دیگر هیچ نفهمیدم... نمی دانم 
چند دقیقه گذشته بود که به هوش آمدم مأموران شلنگ آبی در 
دهانم فرو کردند و آب را باز گذاش��ته بودند تا س��یانور از معده ام 
خارج شود. من در طول زندگی پر نشیب و فراز خود از کودکی تا 
آن روز زحمت ها و سختی های بسیاری کشیده بودم. دو لحظه از 
عمرم را هرگز فراموش نمی کنم. لحظۀ اول زمانی بود که گلوله های 
رگبار دوم به من اصابت کرد و دو سه بار فریاد زدم حسین آمدم، 
حس��ین آمدم که منظورم امام حس��ین)ع( بود و بعدها مأموران 
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س��ال های  در  غیب��ی  *امداده��ای 
زندان نصیب من ش��د اما با توسل 
ب��ه ائم��ۀ اطهارعلیهم  الس��الم و با 
قدرت ایمان و اراده توانستم زیر 
شالق ها، تهمت ها، ضربات مشت و 
لگ��د س��اواک وبازجویی های طاقت 
فرس��ای دش��منان پلی��د انقالب و 
اسالم دوام آورده و از امتحان الهی 

سربلند بیرون بیایم.



از من می پرسیدند این حسین 
کیس��ت که تونام��ش را فریاد 
م��ی زدی؟ این لحظ��ه را در 
خواب دیده بودم.... س��اعت 
10 ش��ب وقتی ب��ه هوش 
آم��دم لخ��ت روی تخت 
بودم.  افتاده  بیمارس��تان 
لولۀ اکس��یژن به دماغم 
و کیسۀ خون به دستم 
بیهوش  باز  بود.  وصل 
ش��دم و بار آخر که به 
هوش آمدم دیدم هفت-هش��ت نفر 
دوره ام کره ان��د. ب��ا دیدن این صحنه 
بغض گلویم را گرفت. سرم را چرخاندم. 
بغض��م ترکید زدم زیر گری��ه و با صدای 
بلند گفتم خدایا می دانستم مرا الیق 
نمی دانی من که همه چیزم را برای تو 
گذاشتم همۀ هست و نیستم را 
چرا لیاقت شهید شدن نداشتم؟ 
چرا گذاش��تی به دس��ت اینها 
بیفتم و این هم��ان لحظۀ دوم 
فراموش نشدنی ام بود. لحظه ای 
تلخ، تاریک و سرد. البته بعدها به 
حکم��ت کار خدا پی بردم. چون 
حضور من باعث آزار مأموران بود.
و  از ش�کنجه هایی ک�ه ش�دید   

زندان هایی که رفتید بگویید؟
از هم��ان لحظۀ اول که به هوش 
آمدم و نم��از خواندم مأموران کتک 
زدن را در ش��هربانی آغاز کردند. با 
آنکه پایم شکسته بود و به زانوهایم 
تیر خورده بود، بدون پانسمان پایم را 
گچ گرفتند و با س��یلی و مشت شروع به 
کتک زدن کردند. بعد نوبت به س��وزندان 
قس��مت های مختلف بدنم مثل کتف، ناف، 
بینی با آتش س��یگار رس��ید... با کابل کتک 
می زدن��د. آنها می خواس��تند از م��ن اطالعات 
بگیرن��د که هیچ وقت موفق به این کار نش��دند 
چ��ون من به آنها گفتم فق��ط یک اعالمیه پخش 
کن ساده بودم. پس از شهربانی مرا به زندان کمیتۀ 
مشترک )محل موزه عبرت فعلی( بردند. در حالی که 
گچ پایم خیس و سراسر بدنم جراحت و پای چپم تا کمر 
در گچ بود و در این ش��رایط حسابی مرا اذیت کردند. مرا 
کشان کشان به سلولی نمور و تاریک در زیرزمین بردند. هر 
ن��وع آزار و اذیتی که فکرش را بکنید با من کردند. یکی آب 

ده��ان به صورتم می انداخت آن دیگ��ری آب دماغش را روی من 
تخلیه می کرد.... آنها از هیچ اذیت و آزاری فرو گذار نمی کردند و من 
فقط مقاومت می کردم و مدت ها در سلول فقط با یک پتو و بدون 
لباس ایام را سپری می کردم. در سلول یک پتو، یک کاسه سه کاره 
داش��تم. هم ظرف غذا هم ظرف آب و گاهی هم که نمی گذاشتند 
دستش��ویی بروم برای تخلیۀ ادار از آن استفاده می کردم... و برای 
اولین بار به عنوان زندانی سیاسی لباسی رسمی پوشیدم. تجربۀ این 
کار باعث ش��د یکی دو هفته بعد به بقیۀ زندانیان هم لباس زندان 
بپوشند. دوباره من اولین کسی بودم که چشم بند بستم تا آن زمان 

)سال 52( به کسی چشم بند نمی زدند.
- چه سالی آزاد شدید؟

س��ال 57 و پ��س از آن درکمیتۀ اس��تقبال از حضرت 
ام��ام انتظام��ات و کمیتۀ انقالب اس��المی فعالیت داش��تم 
و در س��ال 63 از ارگان های دیگری ک��ه فعالیت می کردم 
مث��ل دادگس��تری.... ب��ه طور کام��ل جدا ش��دم. البته در 
جبهه ه��ای دف��اع مقدس ه��م خدماتی کوچک داش��تم و 
چون پایم آس��یب دیده اس��ت در خط مق��دم نبودم. ولی 
ب��ه عنوان بازدید به جبهه ها می رفتم و از آن س��ال به بعد 
ب��ه کارهای ش��خصی در بازار مثل فروش ل��وازم التحریر و 
صحاف��ی پرداخت��م و در حال حاضر ه��م در کار چاپ در 
خدمت س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران هستم. از سال 76 

به بعد هم به این کار مش��غول ش��دم.
- مرور این خاطرات سخت و تلخ برایتان دشوار نیست؟

البت��ه من با این خاطرات بزرگ ش��ده ام و از ذهنم خارج 
نمی ش��ود. س��الی دو بار به موزۀ عبرت می روم به اتاقی که مرا 
روی تخت فنری شکس��ته ای می بس��تند و شکنجه می کردند. 
واقعا هنوز ش��ب ها خواب دادگاه و بازجوی��ی می بینم و وقتی 
پای��م را از در م��وزۀ عبرت به داخل می گ��ذارم، کف پاهایم از 
ضربات س��اواک هنوز هم به درد می آید. در کمیتۀ مشترک به 

من عزت شاهی یا حیوان وحشی می گفتند.
براس��تی آیا هیچ نیرویی غیر از ایمان به اهلل و عزم و ارادۀ 
آهنین قادر اس��ت یک انسان را اینچنین در برابر شکنجه ها و 

سختی های طاقت فرسا سرپا نگهدارد؟
و آق��ای مطه��ری در این م��ورد چنین گف��ت: من اصال 
فکر نمی کردم آزاد ش��وم . اعدام و م��رگ را برای خود حتمی 
می دانس��تم چون وابس��تگی ب��ه بیرون و تعل��ق خاطر دنیوی 
نداش��تم با این موضوع به راحتی کنار آمدم. ولی لطف خداوند 
ش��امل حال من شد و توانس��تم در برابر این همه نامالیمات و 
امتحان الهی س��ربلند بیرون بیایم. نماز و توسالت و ادعیه ای 
ک��ه دائم می خواندم، نگهدارم اس��ت و فک��ر می کنم اگر نبود 
امداده��ای غیب��ی االن بنده اینجا نبودم. و قطع��ا هر کاری با 
اراده و قدرت ایمان راس��تین امکان پذیر است. همچنین عمار 
و یاسر را الگوی خود قرار دادم و در برابر سختی ها و شکنجه ها 
مقاوم��ت می کردم و هر کاری کردم فقط به خاطر رضای خدا 

بود و از کسی طلبکار نیستم.
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 دکتر آل اسحاق:

ممنوعیت صادرات به بهانه تامین بازار داخل مجاز نیست

س��خنگوی مرکز مبادالت ارزی گفت: بر اساس توافقات انجام 
ش��ده، دفاتر اسناد رس��می می توانند کار انتقال اظهارنامه های 

صادراتی را انجام دهند.
صم��د کریمی در گفت وگو با مه��ر افزود: هم اکنون روندهای 
واردات و تأمین ارز آن کامال مش��خص است و اگر صادرکننده 
بخواهد کار واردات را با ارز حاصل از صادرات خود انجام دهد، 
به طور قطع تنها فرآیند ثبت سفارش کاال را انجام می دهد، اما 
اگر قرار باش��د با ارز حاصل از منابع دیگر، واردات انجام دهد، 

باید روال قانونی دیگری را طی کند.

ورود دفاتر اسناد رسمی به 
انتقال اظهارنامه های صادراتی
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رئیس ات��اق بازرگانی و صنایع و مع��ادن تهران با تأکید 
بر ضرورت بازگرداندن دالرهای حاصل ازصادرات به کش��ور، 
گفت: دولت نباید به بهانۀ تأمین بازار جلوی صادرات را بگیرد 

و در ورود ارز حاصل از صادرات به 
کشور توقف ایجاد کند.

یحی��ی  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
آل اس��حاق در همای��ش تجلی��ل 
گف��ت:  برت��ر  صادرکنن��دگان  از 
با  توانستند  صادرکنندگان کش��ور 
عب��ور از کوچه و پ��س کوچه های 
تحریم بازاره��ای صادراتی خود را 

حف��ظ و در چنین فضایی 24 درصد رش��د صادرات را تجربه 
کنند که این موضوع نشاط آور و غرور آفرین است .

رئیس ات��اق بازرگانی و صنایع و مع��ادن تهران افزود: با 
توج��ه به اهمیت فرآین��د تأمین ارز ب��رای واردات 

برخی کاالهای اساس��ی و داروهای مورد نیاز 
کش��ور صادرکنن��دگان بای��د تمام تالش 

خود را ب��رای بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات به درون کشور داشته باشند.

وی تصریح کرد:  باید صد درصد 
ارز حاصل از صادرات به داخل کشور 
برگردانده ش��ود، چراکه هیچ وجدانی 

قب��ول نمی کند ک��ه ارزی که مش��کل 
بیم��اران را حل می کند، ب��ه دلیل مقاصد 

دیگر به کشور بازگردانده نشود.

آل اسحاق از صادرکنندگان تقاضا کرد حتی یک دالری را که 
به دست می آورند به کشور برگردانند و باری از دوش مردم بردارند.

آل اس��حاق همچنین چند تذکر نیز به دولت داد و گفت: 
درست است که هم اکنون کمبود 
برخی کاالها در کشور وجود دارد 
و تأمی��ن کاالهای مورد نیاز مردم 
بای��د در اولویت قرار گیرد ولی در 
آن سوی موضوع چنانچه صادرات 
باشد، نباید به بهانه تأمین معیشت 
م��ردم جلوی ص��ادرات را گرفت، 
چرا که منابع حاص��ل از صادرات 
و ارز مرتبط با آن باز هم برای تأمین کاالهای مورد نیاز مردم 

مورد استفاده  قرار می گیرد.
وی گف��ت: با توجه به اهمی��ت این فرآیند نباید رأی به 
بس��ته شدن راه های صادراتی کش��ور داد، چرا که 
اگر جلوی ص��ادرات را بگیریم به طور قطع 
آفت دیگری را به عنوان عدم تأمین ارز 

مورد نیاز کش��ور دامن زده ایم.
آل اسحاق همچنین از مسئوالن 
درخواس��ت کرد به بهانۀ تأمین بازار 
کش��ور ص��ادرات را  متوقف نکرده 
و به بخ��ش خصوصی و فعاالن 
اقتص��ادی اعتم��اد کنن��د ت��ا 
سیاست تشویق جایگزین سیاست 

تهدید شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: 
ب�ا توجه به اهمی�ت فرآیند تأمی�ن ارز برای 
واردات برخ�ی کاالهای اساس�ی و داروهای 
م�ورد نیاز کش�ور صادرکنن�دگان باید تمام 
تالش خود را ب�رای بازگرداندن ارز حاصل از 

صادرات به درون کشور داشته باشند.
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"س��ال آینده، سال چیدن میوه مس��کن مهر است.« در 
ماه پایاني سال 90 وزیر راه  وشهرسازي با چنین جمله اي به 
استقبال سال جدید، یعني سال 1391 رفت. او پس از تعریف ها 
و تمجیدهاي فراوان از مسکن مهر گفته بود: »اجاره بها قاعدتا 
امسال نباید تغییری داشته باشد، زیرا اعالم سود 20 درصدی 
بانک ها، صاحبخانه ها را تشویق به دریافت رهن به جای اجاره 
می کند در حالی که سال گذشته به دلیل سود کم بانکی رهن 
از مستاجران نمی گرفتند.« بنابراین مي توان وعده هاي نوروز 
91 آقاي وزیر را در دو بخش مسکن مهر و نرخ اجاره مسکن 
دسته بندي کرد. البته با توجه به وعده هاي گذشته مسئوالن 
وزارت راه  وشهرسازي مي توان این دو وعده را به نوعي مرتبط 

با یکدیگر در نظر گرفت. 
عل��ي نیکزاد وزیر راه  وشهرس��ازي عنوان مي کرد که با 
چی��دن میوه هاي مس��کن  مهر و با اتکا به ای��ن طرح دیگر 
نوس��اني در نرخ اجاره  بها مش��اهده نخواهد ش��د و قیمت 

مس��کن تغییر عمده اي به خود نخواه��د دید. حال با اینکه 
وارد ماه پایاني س��ال 91 ش��ده ایم و به پیش��واز س��ال 92 
مي رویم باید ببینیم »میوه هاي مس��کن مهر« که وزیر وعده 
آنرا داده بود کجاس��ت و از س��وي دیگر ن��رخ اجارۀ ماهانه 
مسکن چقدر از مسیري که وزیر پیش بیني کرده بود پیروي 

کرده  است.
در این میان البته باید نیم  نگاهي هم به وعدۀ "ابولفضل 
صومعلو" معاون وزیر راه  وشهرسازي داشت که در ماه پایاني 

سال90 گفته بود، تمام ایرانی ها خانه دار می شوند. 
ب��ا وجود چنین وعده هایي این س��وال پیش مي آید که 
آیا میوه هاي مس��کن  مهر در س��ال 91 به دست متقاضیان 
مس��کن رس��ید که پس از آن در س��ال 92 تم��ام ایرانیان 

خانه دار شوند؟
اینکه دولت نهم و دهم اولین دولتي بود که به مس��کن 
قش��ر ضعیف توجه کرد و براي آن دس��ت به عمل زد قابل 
انکار نیس��ت و شاید ش��ایان تقدیر هم باشد. اما وعده هایي 
درخصوص مس��کن مهر عنوان ش��ده بود که این طرح را به 

چیزي فارغ از مسکن قشر پایین  دست تبدیل کرده  است.
 مس��لما اگر وعده هاي دولت تنها اقش��ار پایین دست، 
آن هم در دامنه اي محدود را نش��انه رفته بود، مي توانستیم 
بگوییم که میوه هاي مس��کن مهر در س��ال 91 چیده شد و 
به دس��ت آنها رسید.  اما آنطور که گزارشات نشان مي دهد 
تنها بخش کوچکي از قش��ر پایین  دس��ت که توانایي خرید 

بررسي پرخرج ترین وعده دولت نهم و دهم در بازار مسکن

»میوه هاي مسکن مهر« کجاست؟
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مس��کن را نداشت، توانست از مسکن مهر به سرپناه برسد و 
هنوز بس��یاري از افراد در کشور هس��تند که توان خانه دار 
ش��دن ندارند و در واحدهاي اجاره اي با وضعیت دش��واري 

زندگي مي کنند.
آنطور که کارشناسان مي گویند دولت با کلید زدن طرح 
مسکن  مهر تمام توان و توجه خود را صرف آن کرد و براي 
ساخته شدن این واحدهاي هزینه هاي بسیار زیادي مصرف 
ش��د. هزینه هایي که اگر با تدبیر بیشتري خرج مي شد و به 
مس��یر برنامه هاي متفاوت و گسترده تري هدایت مي گردید 

امروز وضعیت بازار مسکن اینگونه که هست نبود.
از سوي دیگر دولت نشان داد که طرح مسکن مهر بیش 
از آنکه با هدف نظم  بخشي بازار کلي مسکن کلید زده شده 
باشد، اهداف سیاسي را دنبال مي کرده و دولت این هزینه ها 

را به پاي برنامه هاي سیاسي خود ریخته  است.
همچنین باید توجه داش��ت که درس��ت خالف سخنان 
وزیر راه  وشهرس��ازي در س��ال جاري نرخ اجاره  بها رش��د 
بسیار چشمگیري داشت و قیمت اجاره  بها در برخي مناطق 
تهران حتي تا 50 درصد هم با افزایش روبه رو شد. از سوي 
دیگر قیمت خرید مسکن هم با چنین شرایطي روبرو بود به 
طوری که افزایش افسارگس��یخته قیمت مسکن معامالت را 

در بنگاه هاي امالک قفل کرده است.
 یعني درست برعکس وعده معاون وزیر مبني بر اینکه 
هم��ه ایرانیان در س��ال 92 توانایي خانه دار ش��دن را پیدا 
خواهند کرد، بس��یاري از مردم ب��ا قیمت هاي فعلي نه تنها 
توانایي خرید خانه را ندارند، بلکه به سختي از پس پرداخت 

اجاره  بها هم بر مي آیند

با وجود چنین ش��رایطي مي ت��وان گفت که »میوه هاي 
مس��کن مهر« ی��ا کال چیده ش��ده اند و ب��ه کار متقاضیان 
عمومي بازار مسکن نیامده  اند یا آنقدر سر درخت ماندند که 
از دس��ترس متقاضیان خارج شدند. حال در ماه پایاني سال 
91 همگي منتظر سال آینده هستند که ببینند دولت دهم 
که پایان عمر خود را س��پري مي کند چه دس��تاوردي براي 
مردم متقاضي مس��کن خواهد داشت و چقدر به وعده هاي 

خود عمل مي کند. 

َو الَیعُزُب َعنُه 
َعَدُد قطر الماِء َوالنُجوُم

ماِء َو ال َسوا فِی الّریح  السَّ
مِل   فِی الَهواِء َو ال َدیبُب النَّ

فا َوال َمقیُل الذرَّ َعلی الصَّ
 فِی اللیلِة الظلماِء َیعلُم 

َمساقَِط االوراق َو َخِفیِّ طَرِف االحداق.م
شمار قطره های آب ها و ستارگان آسمان و ذرات 

گردوغبار پراکنده در هوا و حرکت مورچه بر سنگ 
بزرگ و خوابگاه مورچگان در شب 

تاریک براو پوشیده نیست و محل ریزش 
برگ ها و برهم خوردن پلک ها

 را می داند. 

  امام علی علیه السالم



یک��ی از زیباتری��ن و پرثمرترین نعمت ه��ای پروردگار 
متعال، درخت اس��ت که بخ��ش قابل توجه��ی از نیازهای 
انسان و سایر موجودات زنده را برآورده می کند، تا حدی که 
انس��ان برای آن نوعی ارزش معنوی قائل اس��ت. این نعمت 
مفید از س��ویی تأمین کنندۀ  صدها نوع  محصول اس��ت و 
از س��وی دیگر به منزلۀ ریه های زمین  تلقی می شود. این 
مورد اخیر از  تمام موارد قبلی مهمتر است، چرا که به دلیل 
فعالیت های گوناگون صنعتی انسان امروزی ،افزایش میزان 
آالینده ها در جّو زمین نه تنها س��المت انسان، بلکه سالمت 

همۀ موجودات  را تهدید می کند.
در چنی��ن ش��رایطی  درختکاری و ایج��اد جنگل های 
مصنوعی و کمربند  سبز در اطراف شهرهای بزرگ راه حلی 

مناسب برای مبارزه با این مشکل است.
به همین منظور در ایران اسالمی  همه ساله در پانزدهم  
اس��فند در حالی ک��ه همۀ مردم  خود را برای اس��تقبال از 
روزهای  پر طراوت بهاری آماده می کنند،  نهال های جوان 
به دس��ت خاک مهربان   س��پرده می ش��ود تا به درختانی 
نیرومن��د و سرس��بز بدل ش��وند، ام��ری خداپس��ندانه که 
وارس��تگانی چون پیامبر گرامی اسالم  و حضرت امام جعفر 

صادق)ع( آن را واجب دانسته اند.
درختکاری عالوه بر داش��تن پشتوانه های ملی و سنتی  در 
ایران، با اعتقادات مذهبی مردم نیز پیوند دارد. کاش��تن درخت 
امری اس��ت که اجر اخروی در پی دارد و از حرمت و قداس��ت 
ویژه ای برخوردار است، تا حدی که کاشت درخت، نوعی عبادت 

فرض شده و حتی در این باره روایات معتبری از پیامبر اکرم صلی 
اهلل علیه و آله و ائمۀ معصومین علیهم السالم نقل شده است.

بس��یاري از پیامب��ران و امام��ان )ع( نی��ز کش��اورز و 
باغ��دار بودند و خود با دس��ت خود به غرس اش��جار اقدام 
مي کردن��د و ب��ه این وس��یله در عم��ران و آباداني زمیني 
 ک��ه خداون��د ب��ه آن ام��ر فرم��وده، اهتم��ام مي ورزیدند. 
    چن��ان ک��ه حض��رت عل��ي )ع( چندی��ن نخلس��تان 
را ب��ا دس��ت مب��ارک خ��ود اح��داث کردن��د ی��ا ام��ام 
محم��د باق��ر)ع( در غ��رس درخت��ان و کش��ت و زراعت 
نمي فرم��ود.  کوتاه��ي  تابس��تان  گرم��اي  در   حت��ي 
    پیامبر عظیم الش��ان اسالم )ص( نیز عالوه بر دامداري 
و تجارت به غرس اش��جار و زراع��ت اقدام می کردند  و در 
حف��ظ و حراس��ت از درختان حتي در جنگ با دش��منان 
 و اشغال س��رزمین آنها به سربازان اس��الم تأکید داشتند. 
    در اهمی��ت درخ��ت و درختکاري همی��ن بس که در 
روایت��ي معتبر از یک��ي از حضرات معصومی��ن)ع( منقول 
اس��ت ک��ه: »حتي اگ��ر دیدید قیامت بر پا ش��ده و ش��ما 
مش��غول کاش��تن درختي هس��تید، ازاین عمل نیک خود 

دس��ت برندارید.« 
درخت، نعمت بیکران الهی

درختان عالوه بر تلطیف ه��وا و پاالیش آن، موجب حفظ 
محیط زیست، ایجاد فضایی سرسبز و زیبا برای گردش و تأمین 
آب های زیر زمینی نیز می شوند. درختان همچنین در ازدیاد آب 
رودخانه ها و چشمه سارها، حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش 
آن و حاصلخیزی زمین های کش��اورزی نقش به سزایی دارند. 
کاشت درختان در اطراف مزارع، دسترنج کشاورزان را از گزند باد 
در امان می دارد. همچنین با کاشت درخت، می توان از پیشروی 
بیابان ها و کویرها جلوگیری کرد. عالوه بر اینها، میوه بس��یاری 
از درختان، خوردنی اس��ت و برگ برخی از آنها مصرف دارویی 
دارد. چوب درختان نیز در تأمین نیازهای اساسی صنایع چوب 
و فراورده های فرعی آن اس��تفاده می شود. این همه، تنها برخی 

از فواید و استفاده های درخت � این نعمت بیکران الهی � است.
ضرورت حفظ جنگل ها

ت پانزدهم اسفند
ه مناسب

ب

 روز درختکاری

د انسان
 پیون

طبیعت
 با 
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صنعتی شدن ش��هرها از یک سو و تخریب جنگل ها از 
س��وی دیگر، آلودگی هوا را به ش��دت افزایش داده اس��ت. 
کارشناس��ان، مقدار فضای سبزی که اکسیژن مورد نیاز هر 
ف��رد را در طول یک س��ال تأمین می کن��د،150 متر مربع 
تخمی��ن زده اند؛ در حالی که این مقی��اس برای هر ایرانی، 
بس��یار کمتر از این میانگین اس��ت. بدین ترتیب و با توجه 
به محدودیت اراضی جنگلی و فضای س��بز کشور، حراست 
ش��دید از جنگل های موج��ود، اجرای طرح های گس��ترده 
جن��گل کاری و نیز احیای جنگل های مخروبۀ کش��ورمان، 

اهمیت بسیاری در حفظ سالمت مردم دارد.
با ای��ن وجود متأس��فانه تخریب جنگل های کش��ور در 
س��ال های اخیر روند رو به رشدی داشته است. به گونه ای که 
کارشناسان تخمین زده اند، مساحت جنگل های ایران نسبت 
به سال های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. برای 
جبران این کاهش، س��االنه بای��د میلیون ها نهال جنگلی در 
ایران کاشته شود. با ترویج درختکاری و حراست از جنگل ها و 
استفادۀ علمی از درختان و تکثیر گونه های آنها، نه تنها میزان 
منابع چوب جنگلی کاهش نمی یابد، بلکه بر ش��مار درختان 
نیز افزوده می ش��ود. بنابراین، استفادۀ بی رویه و غیرعلمی از 
چوب درختان، هم موج��ب تخریب و از بین رفتن جنگل ها 

می شود و هم اقتصاد کشور را با رکود مواجه می کند.
با توجه ب��ه اینکه هر روز از دامنۀ جنگل های کش��ور 
کاس��ته می ش��ود، برای پایان بخش��یدن ب��ه روند تخریب 
جنگل ه��ا و از بین رفتن درخت��ان، روی آوردن به اجرای 
سیاس��ت های کالن، در بخش مناب��ع طبیعی، ضروری به 
نظر می رس��د. ترویج فرهنگ و س��نت حس��نه درختکاری 
و جلوگی��ری از انه��دام جنگل ها، نیازمن��د همت و تالش 
مشترک دولت و مردم است. رهبر معظم انقالب نیز ضمن 
تأکید فراوان بر اهمیت کاش��ت درخ��ت در هر مکانی که 
امکان آن وجود دارد، تصریح کرده اند: »اگر هر فرد ایرانی 
فق��ط یک نهال ب��کارد، میلیون ها درخت ب��ر آنچه موجود 

اس��ت، افزوده خواهد ش��د.« 
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               جزئیات تعرفه های بانکی 
                            گشایش "ال سی" ریالی

بانک مرک��زی ضوابط ناظر بر تعرفه ه��ای بانکی اعتبار 
اسنادی "داخلی-ریالی" مصوب شورای پول و اعتبار را برای 

اجرا به بانک ها ابالغ کرد.
به گزارش مهر، بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
"ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتباری اس��نادی داخلی- 
ریالی" که به تصویب ش��ورای پول و اعتبار رسیده است، را 
برای اجرا به نظام بانکی ابالغ کرده اس��ت. برهمین اساس، 
تعرفه های یاد ش��ده جایگزین "کارم��زد- هزینه" اعتباری 
اس��نادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند شش��م فصل اول 

بخشنامه شماره نب/6409 مورخ 1386/7/14 می شود.
جزئیات ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی 

داخلی- ریالی
جزئیات این ضوابط به شرح ذیل است:

کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند 
)4(  مصوبه نهصد و س��یزدهمین جلسه مورخ 1377/12/2 
ش��ورای پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای 56 
و18  "دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی"، موضوع 
یکهزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلس��ه مورخ 1391/9/7 

"ضوابط" نامیده می شود  تصویب کرد.
ماده 1- نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار 
اس��نادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اس��نادی داخلی )از 
تاریخ گشایش تا تاریخ سررس��ید اعتبار اسنادی داخلی( و 
مبلغ بهای تمام شده کاال خدمت پس از کسر پیش دریافت 

موضوع ماده 5 "دس��تور العم��ل اعتبار اس��نادی داخلی"، 
حداکثر یک در هزار برای س��ه ماه اول یا کس��ر سه ماه، و 
نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کس��ر ماه تعیین می شود. 
در هر صورت این مبلغ نباید از 400.000 ریال کمتر باشد.

تبصره 1- در صورت تغییر در سررس��ید یا مبلغ اعتبار 
اسنادی داخلی، بانک گش��ایش کننده موظف است حسب 
مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب 

با مدت و مبلغ اصالحی، تعدیل نماید.
تبصره 2- در اعتبار اس��نادی داخلی مدت دار، حداکثر 
دو درصد مبلغ اس��ناد پس از کس��ر پی��ش دریافت و میان 
دریاف��ت، به صورت س��االنه از تاریخ ارایه اس��ناد مطابق یا 
تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین 

شده در این ماده اضافه می گردد.
تبص��ره 3- مبلغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد 
گشایش و اصالح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت 
و مبل��غ ب��وده و دریافت ه��ر گونه وجه دیگ��ری تحت این 

عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع است.
ماده 3- بانگ گش��ایش کننده موظف است در قرارداد 
فیمابی��ن خود و متقاضی درج کند ک��ه چنانچه به دالیلی 
نظیر عدم اس��تفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال 
اعتبار اس��نادی داخل��ی قبل از سررس��ید آن، کاال خدمت 
موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش 
کننده مکلف اس��ت مبلغ س��ود مرابحه نقدی یا اس��تصناع 
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               جزئیات تعرفه های بانکی 
                            گشایش "ال سی" ریالی

نق��دی موضوع ماده 2 این ضوابط را پس از کس��ر حداکثر 
90 درص��د به عنوان جبران هزینه ه��ای عملیاتی بانک، به 

متقاضی عودت دهد.
م��اده 4- چنانچ��ه پیام ابالغ گش��ایش اص��الح اعتبار 
اس��نادی داخلی به ذینف��ع از طریق بان��ک دیگری به غیر 
از بانک گش��ایش کننده صورت پذی��رد، بانک ابالغ کننده 

می توان��د حداکث��ر 150.000 ریال باب��ت پیام ابالغ 
گشایش اصالح اعتبار اسنادی داخلی دریافت 

کند.
م��اده 5-  بانک تایی��د کنن��ده می تواند به 

عنوان کارمزد تایید اعتبار اس��نادی داخلی، حداکثر 
0/75 در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه، و نیم 

در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ )بهای 
تمام شده( و مدت اعتبار اسنادی داخلی )از تاریخ گشایش 

تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی(، دریافت دارد.
تبص��ره- در صورت تغییر در سررس��ید یا مبلغ  اعتبار 
اس��نادی داخلی و موافقت بانک تأیید کنن��ده با آن، بانک 
مزبور موظف است حس��ب مورد، مبلغ کارمزد موضوع این 

ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصالحی، تعدیل نماید.
ماده 6- بانک گش��ایش کننده می تواند بابت بررس��ی 
اس��ناد یا پذیرش پرداخت، حداکثر نی��م در هزار بر مبنای 
مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه کند.

تبصره- در صورت ارایه اس��ناد به بانک تایید کننده یا 
بانک تعیین ش��ده برای بررسی اس��ناد یا پذیرش پرداخت، 
عالوه بر بانک گش��ایش کننده، هر ی��ک از بانک های مزبور 
نیز می توانند حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اس��ناد به 

عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه نمایند.
م��اده 7- کارمزدهای موضوع مواد 4، 5 و 6 این ضوابط 
می تواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، 

از متقاضی یا ذینفع مطالبه شود.
ماده 8- سود تأمین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه 
و نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین، تابع مفاد "دس��تورالعمل 
اعتبار اس��نادی داخلی- ریالی" بوده و از شمول این ضوابط 

خارج است.
ماده 9- مطالب��ه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت 
هر عنوان بابت اعتبار اس��نادی داخلی از متقاضی یا ذینفع 

ممنوع است.
تبص��ره- کارمزد ارزیابی وثایق ماخوذه بابت گش��ایش 
اعتبار اس��نادی داخلی، مطابق با نرخ های اعالمی از س��وی 
بانک مرکزی، موضوع ردیف 7 جدول پیوس��ت بخش��نامه 
ش��ماره 91/85331 مورخ 1391/4/5 بوده و از شمول این 

بند مستثنی است.
ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی- 
ریالی" در 9 ماده و 6 تبصره در بیس��ت و  پنجمین جلس��ه 

مورخ 1391/10/3 کمیس��یون مقررات و نظارت مؤسسات 
اعتباری به تصویب رس��ید و از تاری��خ 1391/10/15 الزم 
االج��را بوده و این مصوبه جایگزین "کارمزد- هزینه" اعتبار 
اس��نادی داخلی- ریالی، موضوع ذیل بند شش��م فصل اول 

بخشنامه شماره نب/6409 مورخ 1386/7/14 می شود.
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امام علی علیه السالم:
َینَبغی لَِمن َعَرَف اهلَل 

ُسبحانَُه أن ال َیخلَو قلُبُه 
ِمن َرجائِِه َو َخوفِِه.

       کسی که خدای سبحان را 
می شناسد، شایسته است دلش از 

بیم و امید به 
او خالی نباشد.



وزیر جهاد کشاورزی:

30 درصد محصوالت 
کشاورزی کشور 

ارگانیک است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: 30 درصد تولیدات 
محصوالت کش��اورزی در ایران ب��ه طور طبیعی و 

ارگانیک هستند. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی جهاد کش��اورزی، 
ص��ادق خلیلیان در نشس��ت مش��ترک مس��ئوالن 
جهاد کش��اورزی با اعضای کمیس��یون کشاورزی 
مجلس، افزود: با اقدامات انجام ش��ده، محصوالتی 
نظی��ر س��بزی و صیف��ی ج��ات ت��ا 97 درصد از 
س��المت برخوردارن��د و در بخ��ش فرآورده ه��ای 
لبنی و پروتئینی نیز با بررس��ی های انجام شده در 
ش��رایط خوبی هستیم به طوری که در تولید شیر،  
گوشت مرغ، علیرغم نگرانی های موجود، هیچگونه 
 م��واد و ناخالص��ی باالتر از حد مج��از وجود ندارد.

خلیلی��ان با تأکید بر ضرورت فرهنگ س��ازی برای 
آش��نایی بیش��تر کش��اورزان در تولید محصوالت 
ارگانیک کشور گفت: با اطالع رسانی مناسب، مردم 
نیز باید بیش��تر با مزایای محصوالت ارگانیک آشنا 
 شوند و این نوع محصوالت را خریداری و مصرف کنند.

وی افزود: خوش��بختانه لوگوی عالمت اس��تاندارد 
محص��ول ارگانی��ک تصوی��ب و اب��الغ ش��ده و هر 
محصول کشاورزی که دارای این برچسب باشد، از 

سالمت کامل برخوردار است.

رییس کل گمرک ایران خبر داد: 

نصب دروازه های رادیو اکتیو در 
10 گمرک کشور 

ریی��س کل گمرک جمهوری اس��المی ای��ران از نصب 
دروازه ه��ای رادی��و اکتی��و در 10 گمرک کش��ور خبر داد و 
 گفت: قرار اس��ت این تع��داد در 6 ماه آینده ب��ه 13 دروازه

 افزایش یابد. 
عب��اس معمار ن��ژاد در همایش روز جهانی گم��رک افزود: 
صیانت از بهداش��ت جامعه یکی از وظایف گمرکات کشور است 
 و به همی��ن دلیل ای��ن دروازه ها در گمرکات نصب می ش��وند.  
وی یادآور شد که گمرک، مرزبان اقتصادی کشور است و بر این 
اساس دیده بانی صحیح از وظایف نظارتی گمرک به شمار می رود. 
مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد چالش های 
گمرک گف��ت: نبود شناس��ایی دقی��ق دو موجودیت اصلی 
فع��ال در گمرک )فع��االن اقتصادی و کااله��ا(، عدم امکان 
اعمال مدیریت ریس��ک، کافی نبودن تجهیزات و امکانات و 
ناکارآمدی س��امانه ها و سیس��تم ها از چالش های موجود در 
گمرکات کش��ور است.  به گفتۀ وی در حال حاضر مشکالت 
موجود س��بب طوالنی ش��دن تش��ریفات گمرک��ی، افزایش 

هزینه ها و کاهش نظارت ها شده است. 
معم��ار نژاد در م��ورد برنامه های گمرک ب��رای رفع این 
چالش ها گفت: اصالح قانون امور گمرکی، شناس��ایی فعاالن 
اقتصادی از طریق سامانه های سازمان امور مالیاتی، بازنویسی 
در مدیریت ریس��ک و نوسازی فیزیکی و غیرفیزیکی گمرک 
 از برنامه های این س��ازمان برای رفع مشکالت موجود است. 
       وی همچنی��ن از تولید اولین ایکس – ری چمدانی در 
داخل کش��ور خبر داد و افزود: این دستگاه مراحل آزمایشی 
را ط��ی می کن��د و در آس��تانۀ عقد قرارداد ب��رای تأمین آن 
در گمرکات چمدانی کش��ور هس��تیم. این دس��تگاه توسط 
 وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح تولید شده است. 
        ریی��س کل گم��رک گف��ت: 86 نقطه گمرکی کش��ور 
ه��م اکن��ون دارای ارتب��اط ایم��ن و قاب��ل اعتماد اس��ت و 
س��امانه های هوش��مند ورود و خروج کاال و ترانزیت، امکان 
 نظارت و کنترل بیش��تر را در اختیار گمرک قرار داده است. 
       معمار نژاد با اش��اره به ارائۀ بس��ته حمایت از تولید در 
ابتدای امسال توسط گمرک گفت: عالوه بر این امر، سرویس 
 ویژه ارزیابی در برخی گمرکات مهم نیز ایجاد ش��ده اس��ت. 
       وی درم��ورد پرونده ه��ای قاچ��اق نیز گفت: از 28 هزار 
پروندۀ قاچاق تش��کیل ش��ده در 9 ماه ابتدای امس��ال، 45 
 درصد آنها از نظر ارزش توس��ط گمرک کش��ف ش��ده است. 
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امضای قرارداد بلندمدت فروش نفت به چین

سخنگوی وزارت نفت از امضای قراردادهای بلند مدت صادرات نفت به چین خبر داد و 
اعالم کرد: در حال حاضر یک بشکه نفت بدون مشتری در خلیج فارس نداریم.

       علیرضا نیکزاد رهبر در گفت و گو با مهر دربارۀ آخرین وضعیت فروش و صادرات 
نفت خام ایران، گفت: در حال حاضر هیچگونه نفت خام فروخته نشده یا ذخیره سازی شده 

بر روی نفتکش ها در منطقه خلیج فارس نداریم. 
       س��خنگوی وزارت نف��ت همچنین در پاس��خ به مهر مبنی ب��ر تمدید قراردادهای 
صادرات نفت به چین، گفت: در حال حاضر قراردادهای بلند مدتی برای صادرات نفت خام 

به این کشور آسیایی امضاء شده است. 
       این مقام مسئول با تأکید بر اینکه هم اکنون وضعیت صادرات نفت ایران در شرایط 

طبیعی قرار دارد، تأکید کرد: مشکلی برای فروش نفت نداریم
       نیک��زاد اخی��را با بیان اینکه با افزایش فش��ار تحریم های بین المللی ایران موفق به 
مدیریت بازار نفت ش��ده اس��ت، گفته بود: در شرایط فعلی ایران تنها کشور جهان است که 
هیچ قدرت اس��تکباری برای فروش و صادرات نفت آن به س��ایر کشورها نمی تواند دخل و 
تصرفی داشته باش��د. این در حالی 
اس��ت که برخی کش��ورهای بزرگ 
تولی��د و صادرکنن��ده نف��ت تحت  
تأثیر کش��ورهای اس��تکباری اقدام 
به صادرات انرژی به س��ایر کشورها 

می کنند.
       گفتنی اس��ت، پاالیش��گاه 
اصل��ی ژاپن نی��ز موس��وم به »جی 
ایک��س نیپ��ون« ب��دون توج��ه به 
تحریم های آمریکا علیه بخش انرژی 
ایران قراردادهای واردات نفت خود 
از ایران را برای سال 2013 میالدی 

تمدید کرده است. 
در همین حال ژاپن در دسامبر 2012 میالدی معادل 6 میلیون بشکه نفت خام از ایران 

وارد کرد که نسبت به ماه نوامبر 10 درصد افزایش را نشان می دهد. 
در همی��ن حال »تانر ییلدیز« وزی��ر انرژی ترکیه اعالم کرد: ب��ا توجه به معافیت های 
تعیین ش��ده توسط آمریکا، پاالیشگاه »توپراش« ترکیه قرارداد نفتی خود را با ایران تمدید 

خواهد کرد. 
ب��ه گفتۀ ای��ن عضو کابینۀ دولت آنکارا ترکیه به دنب��ال افزایش واردات نفت از لیبی و 

همچنین به دنبال متنوع کردن منابع تأمین نفت خود است. 
پاالیشگاه توپراش که توسط بزرگترین شرکت سرمایه گذاری ترکیه )کک( اداره می شود 
ب��ه میزان برابر ب��ا دوران معافیت از تحریم های مالی آمریکا ب��ه واردات نفت از ایران ادامه 

خواهد داد.
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 افقی: 1- ش��هری در شمال ایتالیا- پس از پیروزی 
انق��الب جایگزین نمودن آن در تمام��ی روابط اقتصادی 
و تجاری از اهداف مهم جمهوری اس��المی ایران اس��ت 
2- یکی از دالیل اصلی افزایش رش��د نرخ ارز در ایران – 
ایرانیان با برپایی جشن آن سال نو را آغاز می کنند3- شیرۀ 
انگور- خودداری از انجام کار- از قهرمانان اصلی نمایشنامۀ 
مع��روف اتللو – یک��ی از قدیمی ترین بیمارس��تان های 
پایتخت4- ش��هری کردنشین در کش��ورعراق – سدی 
در اس��تان مازندران - مدت س��الی که فردوسی توانست 
ش��اهنامه را بنویسد – ساز شکوه گر- پارچه ای به نازکی 
خی��ال 5- حاصل بی آغاز و انتها- پرچم و بیرق – بازار – 
آهشان عرش خدا را به لرزه وا می دارد6- یکی از مذاهب 
چهارگانۀ اهل س��نت- قدیمی ترین تئاتر تهران- شاعری 
که هفت شهر عش��ق را گشت – کارگردان فیلم معروف 
دکت��ر ژیواگو7- پیامبر قوم عاد – این مکان دینی ش��هر 
ش��یراز در ایام نوروز بیش��ترین بازدیدکنن��دگان را دارد 
– ع��روس زندگی که فرزندش س��عادت اس��ت – رودی 
ک��ه از پاریس می گذرد 8- تابلوی��ی از کمال الملک – از 
دلبس��تگی های دنیوی 9- سوره ای در قرآن کریم – از ما 
بهتران – نتیجه ای در مس��ابقات ک��ه همه از گرفتن آن 

بی��م دارند10- محور خانواده – درخت کریس��مس – کمیته ای در 
فدراسیون های ورزشی 11- مهمترین دغدغۀ خانواده ها در این روزها 
– اثری از اوژن یونس��کو- از مواد گونی بافی 12- تابلویی از اس��تاد 
حسین ش��یخ که در کاخ موزۀ گلس��تان نگهداری می شود – خانۀ 
مورد عالقه جغد- مهمترین عاملی که انسان را از لغزش و تباهی باز 
می دارد- هف��ت تو خالی13- مجموعۀ اعتقاداتی که در یک جامعه 
مورد پذیرش قرار گرفته- اثری از ماتیس��ن – صد متر مربع- سخن 
بیهوده – قدیمی ترین کتاب دینی ایرانیان14- خسیس و ممسک- 
ت��اج زیبایی – آخرین مرتبۀ حالت در نزد زاهدان – زائو ترس��ان – 
سعدی می گوید در دجله انداز 15- پستی در فوتبال – کلمه ای در 
نکوهش دنیا- فاتح خیبر- درجه ای برای فرماندهان ارش��د س��پاه و 
بسیج- شهری در استان فارس 16- نقاش مشهور هلندی که تابلوی 
عمیق تش��ریح را خلق کرده است- بزرگترین دانشمند تاریخ ایران 
17- اثری از زنده یاد جالل آل احمد و یکی از س��نت های معنوی و 

ماندگار ایام عید نوروز – سفرۀ تحویل سال نو.
عمودی: 1- ش��هرکی در تهران که مسکن مهر در آن ساخته 
ش��ده اس��ت-  والدت با س��عادت این پیام آور حماسۀ بزرگ کربال 
بر عم��وم هموطنان مبارک باد 2- ش��هری در اس��تان مرکزی که 
اندیش��مندان زیادی به جامعۀ ایران تحویل داده اس��ت- س��الحی 
کاش��تنی – نمایش��نامه ای از چخوب3- جای پا- مهمترین ش��هر 
توریس��تی کشورمان که این روزها خود را برای پذیرش خیل عظیم 
مس��افران نوروزی آماده می کند- س��مبل وقت در میان پرندگان – 
باال آم��دن آب دریا4- از صفات حضرت حق تعال��ی- راه آذری- از 
واحدهای شمارش در گذشته که معادل پانصد هزار بود- از رنگ های 
اصلی 5- بزرگترین شاعر پارسی گوی پاکستان – روا و امکان پذیر- 
از پهلوانان تاریخ ایران 6- مادر لر – درخت زبان گنجشک- از اعضای 
سفرۀ هفت سین – رود معروف شمال ایتالیا- ضمیر سوم شخص 7- 
ویتامین ضد س��رطان – نصیحت کننده – دستگاهی در موسیقی- 
انگور عرب ها 8- نوعی س��یب که در اواخر بهار ب��ه بازار می آید- از 

حروف صامت در فارس��ی – تکرارش نام مادر بزرگ هاس��ت – یکی از 
مجموعه های اخیر و پربینندۀ س��یما 9- شهر هفت تیرکشان – سبکی 
در شعر فارسی 10- صنعت آن در کشورمان رو به گسترش است- بیان 
مس��ائل ش��رعی و روایات در منابر – کمک و همراهی- نام آذری11- 
سوغاتی از استان یزد – آرام آن در روسیه جاری است – از اقوام نزدیک 
12- ادعای خواس��تن و داشتن چیزی – سودای ناله – مخترع ماشین 
چاپ دّوار- از سازهای قدیمی 13- ضیمر اشاره- زمین آذری- بازدارنده 
از انجام کار 14- پرده داری کعبه – دردی که اکثریت مردان و زنان به 
آن مبتال هس��تند- گلی که نماد خون ش��هیدان است 15- شهری در 
فرانس��ه – منطقۀ خوش آب و هوا – گه��وارۀ تمدن- منطقه ای دالور 
خیز در کشور مغرب 16- یکی از دو قبیلۀ متخاصم یثرب- نویسنده و 
خطیب مشهور فرانسوی که بارها به اتهام خیانت محکوم شد- نام ماهی  
که حضرت یونس را به کام خود بود- واحد بازی تنیس17- شهری در 
استان کردستان- واحد پول آلمان – مادۀ اصلی صنعت شیشه گری18- 
کشور بحران زدۀ حوزۀ اقتصاد یورو – سنتی نیکو که هموطنان قبل از 
تحویل س��ال به آن مبادرت می ورزند19- سپید موی شاهنامه- با ملی 
شدن آن در آخرین روزهای سال 1329 روند زندگی در ایران دگرگون 
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