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نامگذاری س��ال جاری به حماس��ۀ سیاس��ی، حماس��ۀ اقتصادی نمایانگر توجه عمیق رهبر معظم انقالب 
اس��المی به افق های دوردس��ت در صحنۀ سیاست و اقتصاد اس��ت. این رهنمود عالمانه و نجات بخش می تواند 
کش��ور را از بحران رها س��ازد و سیاست و اقتصاد را در صدر نش��اند. این نامگذاری تعیین خط و مشی نظام به 
حساب می آید و سزاوار و تکلیف است آحاد ملت اعم از سیاستگذاران، اقتصاد دانان، دانشمندان و سایر طبقات 
از ه��ر صن��ف این رهنم��ود را نصب العین قرار دهند و برای تحقق آن تالش کنند. غرض از حماس��ه ابراز عزم 
شجاعانه و با صالبت برای مبارزه با ناهنجاری است که در این حوزه حرکت به سوی بهینه سازی زیرساخت های 
مختلف اقتصادی ، صنعتی، اجتماعی و پولی و بانکی را معنی می کند. زیرا گذر از این مسیر طوالنی و پر فراز 

و نشیب حرکت جهادی و ایثار می طلبد.
قانون و قضا دو ستون استوار رهنمود مقام رهبری است که غفلت از تقویت و تحکیم این دو ستون آن دو 
را آسیب پذیر خواهد کرد. استقرار عدالت در جامعه موجب برقراری نظم عمومی خواهد بود و بازوی نیرومند 
عدال��ت قانون اس��ت. هرگاه جلوه های حیات بخ��ش قانون دربارۀ صاحبان نفوذ و قدرت و طبقات فرو دس��ت 
اجتماع یکس��ان اجرا ش��ود، چنین جامعه ای تجلی گاه حق و عدالت می ش��ود. آرامش و اعتقاد در افراد ظهور 
می کن��د. الجرم دل ها پایگاه تقوا می گردد. احترام به قانون نهادینه می ش��ود. نظم عمومی و اخالق حس��نه و 
حقوق افراد در حصن حصین قانون حفاظت می گردد. آنگاه تجاوز به حریم دیگران قانون شکنی، دروغ و فریب 
عملی قبیح و منکر تلقی می ش��ود. ابتکار و نوآوری رونق می گیرد. در چنین محیط صفا دیگر برای زراندوزان 
تجمل پرس��ت و محتکر و رباخوار جایی نخواهد بود. تالش و دس��ترنج کس��ی به یغما نمی رود. آه بیماران بی 
دوا و آز گرانفروشان و کم فروشان از خدا بی خبر تنفس در جامعه را گلوگیر نمی سازد. خالصه جامعه به اوج 
تعالی می رسد. رسیدن به این مقصود سازمان قضایی مستقل و نیرومند می طلبد تا اطاعت از قانون را نهادینه 
س��ازد. با قانون ش��کنان در هرجا و هر مقامی که باشد، با صالبت برخورد کند. به شیوۀ حکومت امیرالمؤمنین 
علیه السالم که در روایت مشهور سرقت زره آمده باالترین مقام دینی و معنوی و خلیفۀ به حق مسلمین با یک 
یهودی همسان و همطراز در محکمه حاضر می شود و به داوری قاضی منصوب خود گردن می نهد که آن پدیده 
تجس��م عدالت و مساوات است. انس��انیت را اوج می دهد. عدالت و تقوا را مانند تابلو بی بدیل ترسیم می سازد. 
بنابراین اجرای رهنمود متین رهبر معظم انقالب احترام به حکومت و اقتدار دستگاه قضا بستگی دارد تا بستر 
الزم را برای پیاده کردن آن فراهم سازد. هرگاه رهنمود فرزند علی و فاطمه علیهم السالم در برخورد حماسی 
با سیاست و اقتصاد به طور عاجل با برنامه ریزی و بستر سازی متخصصان به مرحله اجرا در نیاید، یقینا جامعه 
تاوان س��نگینی را متحمل خواهد ش��د. در این برهه از زمان که استکبار جهانی دست به دست داده تا با انواع 
تحریم ها در توسعه و پیشرفت کشور مانع ایجاد کند، یک آزمون الهی است که با تکیه بر رهنمود رهبر فرزانه 
از این آزمون سربلند بیرون آیند. بردست اندرکاران صندوق های قرض الحسنه فرض است با تمام توشه و توان 
خود زمینۀ پیشرفت اقتصادی را هموار سازند و با توسعۀ سنت الهی قرض الحسنه به یاری درماندگان بشتابند 
و علی رغم مخالفت ها و کارش��کنی ها به خدمات ارزندۀ خود ادامه دهند و بدینوس��یله به ندای حماس��ه آفرین 

رهبر معظم انقالب لبیک گویند.

قانون و قضا دو ستون استوار 
حماسۀ سیاسی، حماسۀ اقتصادی
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جهان در آس��تانه بعثت حضرت رس��ول اک��رم )صلی اهلل 
علیه و آله و س��لم(، در انحطاط و بحران فرو رفته بود. جهالت، 
غارتگ��ری، ظلم و س��تم، تضییع حقوق ضعیف��ان و محرومان، 
فس��اد و بی بن��د و باری، تبعیض و ناعدالت��ی، نگرانی و دلهره، 

دوری از اخالق و انسانیت، بشر را تا پرتگاه نابودی برده بود.
راه رهایي دشوار مي  نمود و پناهگاهي وجود نداشت. چراغ 
هدایت، بي  نور شده و کوردلي همگان را فرا گرفته بود. ملت ها 
در خواب عمیقي خفته بودند. فتنه و فساد، جهان را فرا گرفته 
ب��ود. اعمال زش��ت رواج یافته بود. آتش جن��گ همه  جا زبانه 

مي کشید وهوا و هوس بر مردم چیره بود. ...
خداوند پیامبر اس��الم)ص( را زمانی فرس��تاد که مردم در 
فتنه ه��ا گرفتار بودند. لط��ف الهی جهان را ف��را گرفت و او را 
چونان باران بهاری برای تش��نگان حقیقت فرس��تاد.  از این رو 
برانگیخته ش��دن پیامبر اکرم )ص( مهمترین فراز تاریخ اسالم 
اس��ت و نزول قرآن کریم نیز از این زمان آغاز می ش��ود. کلمه 
بعث��ت به معنای "برانگیخته ش��دن" و در اصط��الح به مفهوم 
فرس��تاده شدن انس��انی از س��وی خداوند متعال برای هدایت 

دیگران است. 
همانطور که از روایات اسالمی و مطالعات تاریخی برمی آید، 
موض��وع  بعثت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و س��لم( در ادیان 
الهی با برخی خصوصیات و نشانه های قبل از ظهور آن حضرت، 
مطرح بوده و بس��یاری از اهل کتاب و پاره ای از اعراب مشرک 
نیز با آن آش��نایی داش��ته اند. نوید و بشارت ظهور پیامبر خاتم 
)صل��ی اهلل علی��ه و آله و س��لم(، به تصریح ق��رآن در تورات و 
انجیل ذکر ش��ده و حضرت عیس��ی )علیه الس��الم( نیز پس از 
تصدیق توراتی که به حضرت موس��ی )علیه السالم( نازل شده 
بود، به برانگیخته ش��دن رس��ول اکرم )صل��ی اهلل علیه و آله و 

سلم( بشارت داده بودند.
نزول اولین وحی

به عقیده اکثر علمای ش��یعه، بعثت پیامبر )صلی اهلل علیه 
و آله و سلم( در 27 رجب، پنج سال پس از تجدید بنای کعبه 

اتفاق افتاد. 
پیامب��ر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و س��لم(، برای عبادت و 
تفکر به غار حرا می رفتند. در روز بیس��ت و هفتم ماه رجب بود 

ک��ه جبرئیل )یکی از چهار فرش��ته مقرب اله��ی و مأمور ابالغ 
وحی از جانب پروردگار به پیامبران( به س��وی ایشان نازل شد، 
ب��ازوی پیامبر را گرفت و ت��کان داد و گفت: ای محمد بخوان. 
پیامبر فرمود: خواندن بلد نیستم و این چنین بود که  جبرئیل 

آیات آغازین سوره علق را از جانب خداوند نازل نمود:
"بِسم اهلل الَرحمن الَرحیم. اِقرأ بِاسم َربَُک الذی َخلق. َخلق 
ااِلنس��اَن ِمن َعلق. اِقرأ وَ َربُ��َک االکَرم. اَلذی َعلَ��َم بِالَقلَم. َعلََم 
ااِلنساَن مالَم یَعلَم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بخوان به نام 
پ��روردگارت که آدمی را از علق بیافرید. بخوان که پروردگار تو 
ارجمندترین اس��ت. خدایی که به  وسیله قلم به آدمی آنچه را 

که نمی دانست، آموخت."
همراه اولین نزول وحی و در لحظه بعثت، حوادثی بزرگ 
اتف��اق افتاد ک��ه از آن جمله می توان به ش��نیده ش��دن ناله  
ش��یطان  اش��اره کرد. حضرت علی )علیه السالم( در این باره 
فرموده اند: "صدای ناله ش��یطان را هن��گام نزول اولین وحی 
به آن حضرت ش��نیدم. عرضه داش��تم: "یا رسول اهلل این ناله 
چیس��ت؟" فرمودند: "این شیطان اس��ت که از اطاعت کردن 
مأیوس و ناامید ش��ده و چنین به ناله در آمده اس��ت." سپس 
رس��ول اکرم )صلی اهلل علیه و آله و س��لم( اضافه فرمود: "تو 
می ش��نوی آنچه را من می ش��نوم و می بین��ی آنچه را که من 

می بین��م اال اینک��ه ت��و مق��ام نب��وت ن��داری.
بازگشت از حرا

پس از این اتفاق عظیم پیامبر )صلی اهلل 
علیه و آله و سلم( از کوه پایین آمدند و به 
س��مت مکه و خانه خویش عازم شدند. 
هنگام��ی که به خانه رس��یدند ماجرای 

بعث��ت خوی��ش را ب��رای همس��ر 
خدیجه  حض��رت  گرامی ش��ان 
)س��الم اهلل علیها( بازگ��و کردند. 
خدیج��ه )س��الم اهلل علیها( نی��ز 

که در س��ال های همسری با پیامبر 
آثار  )صلی اهلل علیه وآله وس��لم( 

بزرگ��ی و پیامبری را در 
ایشان دیده بود، فرمود: 

               تابش آفتاب نبوت در عصر جاهلیت

مبعث حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله به عموم مسلمانان جهان 
و پیروان راه حقیقت مبارک باد  
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"به خدا دیر زمانی اس��ت که من در انتظار چنین روزی، به 
س��ر برده ام، و امیدوار بودم که روزی ت��و رهبر خلق و پیغمبر 

این مردم شوی."
نخستین مسلمانان

همانطور که اش��اره ش��د، حضرت علی 
)علیه الس��الم( ب��ه دلی��ل نزدیکی با 

پیامب��ر )صل��ی اهلل علی��ه و آله و 
سلم( در غار حرا، همراه ایشان 

بوده اند که لحظه نزول اولین 
وحی هم یکی از آن مواقع 
بوده اس��ت. پس بس��یار 

ب��ه  طبیع��ی 
می رس��د  نظر 
ک��ه حض��رت 

علی )علیه الس��الم( که 
از نزدیک مبعوث ش��دن 

علیه  پیامب��ر )صل��ی اهلل 
و آل��ه و س��لم( را نظاره گر 

بودند، هم��ان جا ب��ه پیامبر 
)صل��ی اهلل علی��ه و آله و س��لم( 

ایم��ان آورده و ب��ه عن��وان اولی��ن 
مسلمان، یاد می شوند.

خود ایش��ان نیز در چندی��ن خطبه )در نهج 
البالغه( که در حضور عموم مس��لمانان و بیشتر اصحاب پیامبر 
)صلی اهلل علیه و آله و س��لم( ایراد می ش��د، فرمودند: "من بر 
فطرت یکتاپرس��تی متولد شدم و از دیگران به ایمان و هجرت 

سبقت گرفتم."
همچنین در جای دیگری گفتند: "هیچکس قبل از من به 

دعوت حق روی نیاورده است."
در مورد اولین زن مسلمان نیز باید گفت که به اتفاق عموم 
مورخان اس��الم، حضرت خدیجه )س��الم اهلل علیها( اولین زن 
مسلمان بوده اند، چون پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( پس 
از مبعوث ش��دن با اولین کس��ی که برخورد داشته اند، حضرت 

خدیجه )سالم اهلل علیها( بوده است.
بع��د از ای��ن دو بزرگوار می توان از اب��وذر غفاری به عنوان 

سومین مسلمان نام برد.
بعد از بعثت

پس از بعثت رس��ول خ��دا، جبرئیل از آس��مان فرود آمد، 
آب��ی از آس��مان آورد و طریق��ه وضو گرفتن و رکوع و س��جود 

را ب��ه پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و س��لم( آموخت. همچنین 
س��ایر احکام و مسائل شرعی نیز توس��ط جبرئیل به تدریج بر 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل  شد. رسول خدا )صلی 
اهلل علیه و آله و س��لم( نیز این احکام را به نخس��تین 
مسلمانان آموزش داده و آنها هم این اعمال 
را انجام می دادن��د. به عنوان مثال در 
مورد نماز بای��د گفت که حضرت 
علی )علیه الس��الم( و حضرت 
خدیج��ه )س��الم اهلل علیها( 
که اولین نمازگزاران بودند 
پشت س��ر پیامبر )صلی 
اهلل علیه و آله و سلم( به 
نماز  و  ایستاده  جماعت 
را اقامه می کردند. گفته 
می شود آنها نماز ظهر را 
در کنار کعبه می خواندند 
ول��ی در مواق��ع دیگر در 
جاهای دیگر این فریضه را 
به جای می آوردند تا قریشیان 

متوجه آنها نشوند.
در ای��ن مدت رس��ول خ��دا به 
تدری��ج دع��وت پنهان��ی خوی��ش را آغاز 
کردند. دعوت ایش��ان چنان دلنش��ین بود که به 
س��رعت دیوارهای جهل و خرافات را ف��رو ریخت و مردم فوج 

فوج به اسالم گرویدند.
هجرت آغاز تاریخ اسالم

حضرت محمد س��ال ها به طور پنهان��ی مردم مکه را به 
س��وی خدا دعوت کرد و آن زمان ندا آمد که دعوت آش��کار 
کن، دش��منان چنان عرصه را بر او تنگ کردند که به دستور 
خدا هجرت کرد. پیامبر گرامی اسالم پس از 13 سال توقف 
در مکه بر اثر فش��ار و اذیت و آزار قریش از س��وی خداوند 
مأمور ش��د به مدینه هجرت کند. هجرت پیامبر و مسلمانان 
به مدینه فصل تازه ای در زندگی پیغمبر اکرم )ص( و اس��الم 
گش��ود که  پی ریزی زندگی اجتماعی اس��الم، نخستین گام 

بلند در پیروزی و گسترش اس��الم و جهانی ش��دن آن بود.
رس��ول خدا در مدینه منشور حکومتی اسالم را پایه ریزی 
کرد و مردم را در اداره حکومت ش��ریک نمود. به لحاظ همین 
اهمیت بود که به پیشنهاد حضرت علي )ع( آغاز هجرت  تاریخ 

مسلمانان شد.
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در جلسات واحد هماهنگی صندوق های 
قرض الحسنه چه می گذرد؟

 نهصدوش�صت و س�ومین جلس��ۀ واحد هماهنگی 
صندوق های قرض الحسنه چهارش��نبه 91/12/23 تشکیل 
ش��د. بعد از تالوت آیاتی از قرآن کریم و نقل حدیث صورت 
جلس��ۀ قبل قرائت ش��د. س��پس ادامۀ بحث جلسه قبل که 
در خصوص دس��تور بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
نس��بت به حذف نام ائم��ۀ معصومی��ن )ع( از صندوق های 
قرض الحس��نه بود، ادام��ه یافت. در این جلس��ه اعتراضات 
صندوق ه��ای قرض الحس��نه دائر به حذف ن��ام ائمه )ع( از 
صندوق های قرض الحسنه مطرح گردید که کلیه صندوق ها 

به اتفاق صندوق های قرض الحسنه را نماد شیعه دانستند و 
تاکید کردند تس��میه آنها با نام ائمه)ع( جز اعتقادات شیعه 
است و برای صندوق ها خیر و برکت می آورد. پس از استماع 
این اعتراضات نامه ای که به محضر آیات عظام توس��ط آقای 
محمد خدادادیان نوش��ته ش��ده بود و با تصویب کلیات آن 
مقرر ش��د با نظر آقای محمدرضا اعتمادیان مفاد آن اصالح 
ش��ود که پس از اص��الح مقرر گردید با اخ��ذ وقت از دفاتر 
آیات عظام عده ای از نمایندگان صندوق های قرض الحس��نه 
خدمتش��ان ش��رفیاب ش��وند و نامه را عینا تقدیم دارند که 
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مت��ن نامۀ تقدیمی به آیات عظام که به امضاء عدۀ زیادی از 
نمایندگان صندوق های قرض الحسنه رسیده در پایان از نظر 

خوانندگان محترم می گذرد:
ضمنا پیشنهاد گردید مراتب وسیلۀ آقای دکتر ابراهیم 
انصاریان عضو واحد هماهنگی صندوق های قرض الحس��نه 
وعضو هیئ��ت مدیره صندوق قرض الحس��نه بنیاد خدمات 
اس��المی ب��ه محض��ر حض��رت آی��ت اهلل مه��دوی کن��ی 
ریاس��ت محترم مجلس خبرگان ک��ه از جمله بنیانگذاران 
صندوق های قرض الحسنه هستند، اعالم و درخواست شود 
که از رهنمودهای ایشان در این خصوص بهره مند و از کیان 
قرض الحسنه حمایت شود. در ادامه نمایندگان صندوق های 
قرض الحسنه با انتقاد از مسئوالن بانک مرکزی که هر روز 
دس��تورالعمل ها و مکاتبات جدید ص��ادر می کنند، نگرانی 
خ��ود را ابراز کردن��د و با بیان اینکه اس��امی صندوق های 
همکار با س��ازمان اقتصاد  اس��المی ایران به بانک مرکزی 
ارائه ش��ده متأس��فانه همچنان بانک مرک��زی بدون توجه 
ب��ه تفاهمنامۀ منعقده صندوق های قرض الحس��نه را تحت 
فش��ار قرار می دهد. دراین راس��تا نمایندگان صندوق های 
قرض الحسنه از هیئت مدیرۀ سازمان اقتصاد اسالمی ایران 

تقاضا کردند نظرات و اعتراض��ات نمایندگان صندوق ها را 
ب��ه      بان��ک    مرک��زی  منعک��س  نماین��د. 

نهصد و شصت و چهارمین جلسۀ واحد هماهنگی 
صندوق های قرض الحسنه چهارش��نبه 92/1/21 با حضور 
اکثری��ت اعض��ای واح��د هماهنگی تش��کیل ش��د. بعد از 
ت��الوت آیاتی از قرآن کریم و نقل حدیث، صورت جلس��ۀ 
قبل قرائت گردید. س��پس پیرامون س��فر اعضای واحد به 
صندوق های سراس��ر کشور بحث و گفت و گو شد. در این 
جلس��ه مقرر گردید با شروع سال جدید و با توجه به اینکه 
نیمۀ اول س��ال که روزها بلند و اوقات فراغت اعضاء بیشتر 
است، برنامه ریزی سفر به استان ها انجام شود. آقای دکتر 
انصاریان در خبری اعالم کرد در تماس های تلفنی ایشان با 
آقای دکتر بهمنی و دعوت وی به جلسات واحد هماهنگی 
صندوق های قرض الحس��نه دکتر بهمنی قول مساعد دادند 
که در جلسه واحد حضور یابند و انشاءاهلل با پیگیری آقای 

دکتر انصاریان این موضوع اجرایی ش��ود.
آقای عبداهلل فرجی مدیرعامل سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران دراین جلسه بیان داشتند از این موقعیت های بدست 
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آمده باید نهایت اس��تفاده ش��ود و احتماال آقای درویشی 
معاون آقای دکتر بهمنی هم ایش��ان را در جلس��ات واحد 
هماهنگ��ی همراهی خواهند ک��رد. بنابراین رئوس مطالبی 
که بی��ان خواهد ش��د و مجموعه مش��کالت صندوق های 
قرض الحس��نه باید دس��ته بندی ش��ود و طرح سؤاالت به 
گونه ای باشد که نهایت اس��تفاده از جلسه گرفته شود که 
ب��ا ذکر صلوات حض��ار مورد موافقت ق��رار گرفت و اعضاء 
اعالم داش��تند حضور آقای دکتر بهمنی در جلسات واحد 
و همچنی��ن دیدار با مراجع عظام پش��توانه ای خواهد بود 
ک��ه صندوق ها دلگرمتر و مصمم تر به فعالیت و توس��عه و 

فرهنگ قرض الحس��نه تالش نمایند.  

نهصد و ش�صت و پنجمین جلسۀ واحد هماهنگی 
صندوق های قرض الحسنه چهارشنبه 92/2/4 تشکیل شد. 
بع��د از تالوت آیاتی از قرآن کری��م و نقل حدیث، صورت 
جلس��ه قبل قرائت ش��د. سپس موضوع س��فر به استان ها 
مطرح گردید و تعدادی از اعضاء که قبال سفرهای استانی 
خ��ود را مرتب و ب��ا برنامه انجام می دادن��د، اعالم آمادگی 
نمودند. کما فی الس��ابق بررسی صندوق های استانی خود 
را ادامه دهند و بقیه اس��تان ها هم با هماهنگی و آمادگی 
در دس��تور کار اعضاء قرار گرفت. در ادامۀ جلس��ه آقایان 
خادم حس��ینی، کریمی، قائم مقامی، درویشیان، زریباف، 
ترقی جاه، منعم، اخوان، تهرانچی، کیوانراد، هدایت عالئی 
و ضامن��ی آمادگی خود را برای ش��رفیابی به محضر آیات 
عظام و تقدیم نامه صندوق های قرض الحسنه اعالم نمودند 
که مقرر گردید با برنامه زمانبندی که تهیه خواهد شد، به 

اطالع آقایان رسانده شود.

نهصد و ش�صت و ششمین جلسۀ واحد هماهنگی 
 92/2/18 چهارش��نبه  روز  قرض الحس��نه  صندوق ه��ای 
تش��کیل ش��د. بعد از ت��الوت آیاتی از ق��رآن کریم و نقل 
حدی��ث، صورت جلس��ه قبل قرائت ش��د. س��پس گزارش 
س��فر 6 روزۀ آقای خادم حسینی به استان های آذربایجان 
شرقی و غربی ارائه ش��د. در این سفر صندوق های منطقه 
 به خص��وص مناطق زلزله زده بازدید ب��ه عمل آمد. آقای

خادم حس��ینی طی سخنانی رشد و پیشرفت صندوق های 
منطق��ه را خ��وب ارزیاب��ی و رضای��ت خ��ود را از عملکرد 

صندوق ها اع��الم کرد. وی گالیه اعض��ای صندوق ها را از 
عدم دریافت تابلو تأیید همکاری با سازمان را بیان کردند. 
اعضای صندوق های منطقه آذربایجان به علت از رده خارج 
شدن سیستم های قبلی خواهان نرم افزار متحدالشکل و به 
روز بودند. آقای خادم حس��ینی اشاره داشتند صندوق های 
منطقۀ آذربایجان به علت بخش��نامه های صادره از س��وی 
بانک مرکزی به ادارۀ ثب��ت هنوز موفق به دریافت تجدید 
مجوز ثبت صندوق ها نش��ده اند و خواس��تار رسیدگی ادارۀ 

حقوقی س��ازمان به تأخیر ثبت صندوق   بودند. 
در این جلس��ه همچنین موضوع مسافرت های اعضاء 
به اس��تان مورد بحث مجدد قرار گرفت. آقای ضامنی هم 
در این جلس��ه طی سخنانی اشاره داش��تند فرم هایی که 
در اختیار اعضاء برای تعیین اس��تان مورد نظرش��ان داده 
ش��ده مورد بازبینی قرار گرفته و افراد بر اساس توانمندی 
و مس��ئولیت پذیری که در فرم ها اع��الم آمادگی کردند، 
برنامه ریزی ش��ده و هماهنگی ه��ای الزم در این خصوص 

به عمل آمده اس��ت.
آقای منعم هم در این جلس��ه بیان داش��تند عالوه بر 
مالق��ات با آیات عظام، دیدار با رهب��ر معظم انقالب مورد 
تأکید مجدد قرار گیرد. وی اظهار داشت: امید است وقت و 
زمان دیدار طی هفته های آتی انجام ش��ود. همچنین مقرر 
گردید آقای منعم شخصا پیگیری های الزم را برای تعیین 

وق��ت  مالق��ات  انج��ام    دهن��د.

َ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

رفع اندوه 
از مؤمن
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متن نامۀ نگاشته شده به محضر آیات عظام حضرت آیت اهلل وحیدخراسانی، حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی، 
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی، حضرت آیت اهلل نوری همدانی و حضرت آیت اهلل سبحانی.
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ماه به "بدر" تمامش می بالید. خورش��ید به برآمدن روشنی 
بخش خود، ش��تاب داشت. فرش��ته ها با گلخنده شان، کران به 
کران آس��مان، آذین می بس��تند. ذّره ذّره های هس��تی به سماع 
آمده بودند. روزها، ماه ها و س��ال ها از گذش��ت خود به کل زمان 
غبطه می خوردند! ش��ادمانی از مه و خورشید و ملک در گردش 
بی امان فلک و اندوه "زمان" از ناایس��تایی، به رخدادی بی همتا 

از آغاز آفرینش آگهی می داد.
می آم��د. می آمد آن که چش��مانی از هزاره های دور، نگران 
آمدن��ش بودند. آن که پیامبران راس��تین خدا - از نخس��تین تا 
آخرین- به میالدش مژده های شادمانه داشتند. می آمد رهنمای 

بیراه��ۀ رفتگان وادی تیرگی و گمراهی و هوادار راه ورش��ن 
دادگ��ری. می آم��د دادرس ت��ا ب��ه گاهی که 

“آفرینن��ده” فرمان دهد. داد بگس��ترد و 
زمین از ناپاکی بیداد بزداید.
.... و آم��د آن ک��ه در 
آخرین  ب��ه  خویش،  عصر 
فرس��تاده از س��وی خدا، 
ش��بیه ترین ب��ود. آمد به 
یک��ی از بهترین روز، ماه و 
سال خدا. آمد "مهدی" به 
نیمۀ ماه معظم "شعبان" 
که 255 سال از هجرت 
ج��ّدش  س��از  تاری��خ 

محمد)ص( گذش��ته بود. 
آم��د از پ��دری معصوم و 

مادری ک��ه بهترین و پاکترین در 
زمانۀ خویش بودند.

***
به گاه میالد فرزند یازدهمین 

تابن��اک والیت، بخش��ی  اخت��ر 

بزرگ از جهان به س��لطۀ دژخیمانی بی خبر از خدا، دس��ت و پا 
می زد. اما خواس��ت خدا بر “امامت” نوباوه ای تعلق داشت که در 
همۀ گیتی به آگاهی و دانش، بی همتا و اندیش��مندترین دانش 
پژوه��ان بر ای��ن بی همتایی گواه بودند و گری��زی جز اعتراف و 

تسلیم نداشتند.
غاصبان کاخ های ستم، از وجود مبارکی که پیامبر خدا)ص( 
و امامان معصوم)ع( ب��ا ویژگی های منحصر "مهدی" بر آمدنش 
بشارت داده بودند به هراس افتادند. اما نقشه های شوم فرعونیان 
زمان��ه به قصد خاموش کردن چراغ هدایت، نقش بر آب ش��د و 
بدان جهت که زمین “بی حجت” نشاید، فرمان الهی بر “غیبت” 
دوازدهمین خورش��ید امامت، صادر ش��د. قائم آل محمد به امر 
خدای خویش، چهره پوش��یده داشت و با گزینش نایبان ویژه 
تا س��ال ها، مصالح امت را بر آنها عرضه و ابالغ کرد و از آن 
پس، غیبت کبرای خود آغازید تا آن روز که خدایش به 
مصلحت بیند و چش��م “منتظران” به ظهورش روشن 

و منور گرداند.
می آید آنگاه که می آید...

کنگره ه��ای بیداد ف��رو خواهند ریخ��ت و زمین 
ب��ه یم��ن وج��ودش از آلودگی ها و 

پیرایه ها پاک خواهد گشت.
خ��دای  از  این��ک  و   ...
خوی��ش بخواهی��م و دس��ت 
نیایش ب��ه درگاه کبریایی اش دراز 
کنیم که دیدگان م��ا بر ظهور پر 
برکت مه��ر تابان والیت، مهدی 
موع��ود، حض��رت محم��د بن 
روشن  عس��گری)عج(  حسن 

گرداند.
                                   انشاءاهلل

مهر اتبان والیت

اد
ک با

اار
ن مب

ارا
 منتظ

بار
ج" 

زادروز والدت اماام عصر"عا
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هرچن��د کش��ورها از حیث درجۀ توس��عه یافتگ��ی با هم 
مش��ابهت ها و تفاوت های��ی دارند، لیکن آرمان هم��ۀ آنان پاره 
کردن قیود و گسستن از حلقه های شوم فقر و تنگدستی است 
که ارزش و کرامت انس��ان ها را به س��خره می گیرد و شخصیت 
آن��ان را پایم��ال می س��ازد. در این معرکه تالش برای رش��د و 
پیشرفت کشورهایی با داشتن امکانات فیزیکی و تعداد دیگری 
با داشتن امکانات فیزیکی و نیروی انسانی کارآمد و ... از شرایط 
متفاوتی برخوردارند که حرکت و س��رعت رشد آنان را معطوف 
به خویش کرده است. بدون تردید می توان داشتن عوامل تولید 

را شرط الزم برای رشد و توسعه دانست. 
هرچند قابل تصور اس��ت ک��ه جوامعی فاقد منابع طبیعی و 
عوامل تولید باشند، اما با پشتیبانی شدن از ناحیۀ علم و تکنولوژی 
کمبوده��ای طبیعی خود را از حیث عوامل و منابع تولید مرتفع 
نمایند و چگونگی این مهم هم به گونه ای باش��د که در مقایسه 
با آنها که منابع طبیعی هم دارند، به لحاظ پیشرفت اقتصادی و 
تولید ثروت سرآمد و پیشتاز باشند. مواردی از این قبیل که ذکر 
شد، برای شرایط عادی و معمولی حاکم بر کشورها امری طبیعی 
تلقی می شود. لیکن چنانچه جوامع و کشورهایی باشند که به هر 
دلیلی بخواهند فراتر از آنچه طبیعت امور ایجاب می کند در امور 
اقتصادی و سازماندهی خود را ارتقاء دهند تا به اهداف و مقاصد 
در نظر گرفته شده برای خود سریع تر و کیفی تر دسترسی پیدا 
کنند. باید کاری بس��یار متفاوت تر از آنچه در ش��رایط عادی و 
طبیع��ی صورت می گیرد، انج��ام دهند. چنی��ن کاری می تواند 
شرایط را به گونه ای ساماندهی کند که آنان را در پیشبرد اهداف 

مهم و استراتژی که دارند، پشتیبانی کرده و زمینه های سستی و 
کاهلی را از عینیت اقتصادی آنان بزداید. آنان که ایران اس��المی 
و آرمان های بلند انسانی او را می شناسند، توجه دارند که از یک 
طرف به دلیل اینکه کش��وری در حال توسعه است، ظرفیت های 
خالی بسیار و همچنین کاستی ها و نواقص قابل اعتنایی دارد، از 
س��وی دیگر تمایل به ایجاد فرصت های یکسان برای آحاد مردم 
و صاحب رسالت، گسترش عدالت اقتصادی داشتن خود موجب 
شده است که سمت و سوی تخصیص منابع به جانب اقشاری از 
مردم هدایت ش��ود که چگونگی آن می تواند در س��از و کار رشد 
اقتصادی تأثیر گذار باش��د. میل به محرومیت زدایی از کش��ور و 
مناط��ق محروم و عقب افتاده آن هم س��بب گردیده اس��ت که 
در مواردی اهداف آمایش س��رزمین تحت الش��عاع قرار گیرد تا 
نقاط و جمعیت های کمتر برخوردار از مواهب و امکانات دولتی، 
گشایش��ی در کارهای عمرانی و مول��د را در اطراف خود تجربه 
نمایند. عالوه بر این موارد، از آنجا که کش��ور بنا دارد با تکیه بر 
دانش و علوم و فنون راه خود را س��ریع تر و مطمئن تر به جانب 
افق های پیش��رفت و عدالت بگشاید، منطقا با ورود به عرصه های 
علمی و دانش های برتر و رویکرد به بهره مندی از تکنولوژی های 
برتر و مفید، عرصه های جدیدی را هم در این موارد تعریف نموده 

و دانشمندان خود را در آنها فعال کرده اند. 
کاری که از دید چشمان حساس و نگران دارندگان امتیازات 
و ابداعات درجه اول در دنیا به دور نمانده و حساس��یت آنها را به 
ناحق برانگیخته اس��ت. تا جایی که محدودیت ها و ممانعت هایی 
را برای کش��ور ما و اقتصاد آن ایجاد کرده اند. بدیهی است احصاء 

دکتر حسن سبحانی
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ویژگی هایی از این قبیل به فرصت و موقعیت دیگری 
نیازمند اس��ت. لیکن لحاظ همین چند نکته ای که 
مذک��ور افتاد آیا ما را به این واقعیت نمی رس��اند که 
ایران اس��المی با توجه به چش��م اندازهای طراحی 
گردی��ده برای خود و ن��وع نیازهایش در عرصه های 
مختل��ف و اهتمام مس��تمر و دائم��ی اش به تأمین 
استقالل در ابعاد گوناگون به این واقعیت وامدار است 
که باید کارهایی در حد حماس��ه از خود بروز دهد و 
حماسۀ اقتصادی را بر تارک همۀ اقدامات مهم خود 
اعم از خرد  و کالن بنش��اند. فقط با عزمی راس��خ و 
اقداماتی جهادگونه و برنامه ای ش��فاف و س��ازگار و 
دستانی پاک و روحیه ای خستگی ناپذیر از یک طرف 
و پشتیبانی شدن به ابزار دانش و معرفت متناسب با 
شرایط و مسئله های جامعۀ ایران از سوی دیگر است 
که حماسه شکل می گیرد و ملت می تواند کاستی ها و 
تنگناهای معطوف به ارادۀ ناپاک اجنبی در فلج کردن 
جامعه ایران را با دستاوردهای معطوف به کار و تالش 
مضاعف و خستگی ناپذیر خود جبران نماید و نشان 
دهد که می توان در صورت توس��عۀ همبستگی ها و 
تعمیق س��رمایه اجتماعی، حتی در کوتاه مدت نیز 
کارهای فوق العاده قابل دفاع و مناسبی را با استفاده 
از حداقل امکانات س��ر و س��امان داد و کش��ور را در 
پیش��رفت به س��وی اهدافش از سرعت بسیار خوبی 

برخوردار ساخت.
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در پ�ی چ�اپ سلس�له گزارش های�ی از رون�د فعالیت 
صندوق های قرض الحسنه اولین شماره از نشریه که در سال 
جدید منتش�ر شده است، به س�راغ صندوق قرض الحسنۀ 
مق�دس اردبیلی رفتیم تا ضمن گفت و گو با اعضای محترم 
هیئت مدی�ره و خّیرینی که در این فض�ای مقدس فعالیت 
می کنند، با روند کار اعضا آش�نا شویم. شاید بدین ترتیب 
گوشه ای از زحمات این بزرگواران جبران شود و فتح البابی 
برای ترویج سنت حسنه قرض الحسنه باشد و بدین ترتیب 
خّیرین�ی که قصد کار خیر دارند، برای ش�رکت در کارهای 

خداپس�ندانه و اخروی از یکدیگر سبقت بگیرند. متن زیر 
ماحصل گفت و گوی خبرنگار نش�ریۀ قرض الحسنه با آقای 
علی خلیل زاده رئیس هیئت مدیرۀ صندوق قرض الحس�نۀ 
مق�دس اردبیلی و آقایان اح�د غفارپور، نایب رئیس هیئت 
مدیره- التفات نعمتی، مدیرعامل- س�ید حس�ین عطایی، 
قائم مقام مدیرعامل- س�ید یعقوب جعفری، صندوق دار- 
جاوی�د نجف زاده و خیراهلل کمالیان از اعضای هیئت مدیره 

صندوق هستند.
- از آقای خلیل زاده خواس�تم مختص�ری از بیوگرافی و 
فعالیت خود که از چه سالی وارد صندوق قرض الحسنه و 

به طور خاص صندوق مقدس اردبیلی شدند، بیان کنند.
 - متولد س��ال 1315 هستم. از س��ال 1352 عضو هیئت 
مدیره صندوق نیکان ش��دم و از س��ال 1359 مشغول خدمت 
رس��انی در صندوق قرض الحس��نۀ مقدس اردبیلی هس��تم. در 
مجموع قریب 30 س��ال است که در س��ازمان اقتصاد اسالمی 
ای��ران عض��و واحد هماهنگی می باش��م و تا االن هم مش��غول 

خدمت هستم و در جلسات سازمان و کمیسیون های متعددی 
که برگزار می شود، شرکت فعال دارم.

تاریخچ�ۀ مختص�ری از فعالی�ت صندوق قرض الحس�نۀ 
مقدس اردبیلی که در خدمت مردم است، بفرمایید.

 - ای��ن صندوق در س��ال 1359 تأس��یس ش��د و فعالیت 
گس��تردۀ خود را دقیقاً پس از انقالب با کمک خیرین بنیانگذار 
ک��ه عمر خود را وقف کار خیر نمودند، آغاز کرد. آقایان مرحوم 

گزارشی از فعالیت صندوق قرض الحسنۀ مقدس اردبیلی

بهترین میوه های بهشتی در دست خادمان 
صندوقهای  قرض الحسنه
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این زمی��ن را به مبل��غ 16 میلیون 
تومان خریدیم و در س��ه طبقه ساختیم. 
دو طبق��ه را ب��ه انجم��ن اس��المی بازار 
واگ��ذار کردی��م و یک مغ��ازه در ابتدای 
این س��اختمان را اجاره دادیم که درآمد 
حاص��ل از اجاره بهاء صرف گس��ترش و 

توسعۀ صندوق می شود.
حداقل و حداکث�ر وام های پرداختی 

چقدر است؟ 
س��قف وام ی��ک میلی��ون توم��ان و 
بازپرداخت آن طی 10 قس��ط اس��ت. اما 
وام های مسدودی و نیمه مسدودی هم در 
این صندوق رایج است که هر یک از اعضای 
هیئت مدیره بنا به صالح دیدشان تا سقف 

5 میلیون تومان وام می دهند.
کارمزد وام ها چقدر است؟

2 درصد کارمزد برای تأمین بخشی ازهزینه های صندوق از 
وام گیرندگان کسر می شود.

وام ها به چه مواردی تعلق می گیرد؟
تهی��ه جهیزیه، پرداخ��ت بدهی، هزینۀ درمان، س��اخت و 
س��از مسکن، ودیعۀ کرایه خانه، مسکن، ثبت نام دانش آموزان، 
هزینۀ تحصیل دانش��جویان و در کل برای رفع هرنوع گرفتاری 

پرداخت می شود. این وام به نیازمندان آبرودار تعلق می گیرد.
ش�رایط دریاف�ت وام چگونه اس�ت؟ و وام ه�ا چگونه در 

اختیار افراد مستحق قرارمی گیرد؟
تنه��ا یک ضامن و یک فرد به عن��وان معرف به همراه یک 

  
علی خلیل زاده رئیس هیئت 
قرض الحسنۀ  صندوق  مدیرۀ 
س��ال  از  اردبیل��ی:  مق��دس 
1359 ت��ا ام��روز با س��ازمان 
اقتصاد اسالمی ایران همکاری 
تنگاتن��گ داریم و هرچه ما از 
آنها تقاضا کردی��م، آنها لبیک 
و  حام��ی  هم��واره  و  گفتن��د 
پشتیبان قوی برای ما و دیگر 
قرض الحس��نه  صندوق ه��ای 

هستند.

نجف زاده، محمدی و راشی زاده از بانیان 
اصلی صندوق هستند.

- در مورد انگیزۀ  انتخاب نام مقدس 
اردبیل�ی برای این صن�دوق توضیح 

دهید:
در ابت��دا از اردبیلی های مقیم تهران 
که جزو سرشناس��ان بودند مانند آقایان 
محم��دی و س��راج زاده دعوت ش��د که 
صندوقی توسط اردبیلی ها تأسیس شود. 
در آغاز، این صندوق در مسجد اردبیلی ها 
افتتاح شد. سپس به خواست الهی چون 
نیت همه قربۀ الی اهلل بود، ساختمانی به 
نام سهیل بنا شده بود که مالک آن قصد 
فروش بنا را داشت و به ما پیشنهاد خرید 
داده ش��د و یکی از ساختمان های آن را 
ب��ا یک میلیون و صد هزار تومان قولنامه 

کردیم که یک میلیون تومان از س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران 
وام گرفتیم و طی 40 قس��ط نی��ز آن را پرداخت کردیم. همان 
موقع سازمان اقتصاد اسالمی اولین کلنگ ساخت این صندوق 
را زد و به مرور زمان هر دو ساختمان سهیل یعنی مکان فعلی 
را هم به متراژ 250 متر خریدیم. ضمنا یکی دیگر از دالیلی که 
ای��ن نام مدنظر اعضا قرار گرف���ت، این بود که چون همۀ اعضا 
اردبیلی هستند وبه این نام افتخار می کنند، تصویب شد که نام 

صندوق به نام مجتهد بزرگوار مقدس اردبیلی نامگذاری شود.
- لطف�ا در م�ورد وضعیت کنون�ی صن�دوق توضیحاتی 

بفرمایید:
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چک ضمانت برای دریافت وام کفایت می کند و چنانچه کس��ی 
برای دریافت وام مراجعه کند و معرفی نداش��ته باش��د یکی از 
اعضای هیئت مدیره داوطلبانه تحقیق می کند و خودش معرف 
می ش��ود. کاری که االن سال هاست اعضای هیئت مدیره صرفا 
برای خش��نودی رضای خداوند انجام می دهند و چه بسا بسیار 
دیده ش��ده که چند نفر از اعضای محترم هیئت مدیره به طور 
دسته جمعی برای خرید وسایل منزل از حساب های مسدودی 
خ��ود وام می دهند . به عنوان نمونه خانمی که همس��ر فلجی 
داش��ت برای دریافت وام و خرید ماشین لباسشویی به صندوق 
مراجع��ه کرده بود و آقایان داوطلبانه برای او وس��ایلی دیگر از 
قبی��ل اجاق گاز، فرش، یخچال خریدند و برای خرید ماش��ین 

لباسشویی به او وام هم تعلق گرفت.

در م�ورد نحوۀ همکاری تان با س�ازمان اقتصاد اس�المی 
ایران بفرمایید.

از س��ال 1359 ت��ا امروز با س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران 
همکاری نزدیکی داریم و هرچه ما از آنها تقاضا کردیم، آنها لبیک 
گفتن��د  و همواره پش��تیبان قوی برای م��ا و دیگر صندوق های 
قرض الحسنه هستند و ماهرچه در توان داریم در راه گسترش و 
توس��عۀ فعالیت های سازمان اقتصاد اسالمی ایران و صندوق های 

قرض الحسنه گام بر می داریم.
چه انتظاری از بانک مرکزی و دستگاه های دولتی دارید؟

تا ای��ن لحظه هیچ حمایتی از هیچ ارگانی نخواس��ته ایم و 
حمایتی هم از بانک مرکزی نمی بینیم و هیچ چشمداشتی هم 
نداریم . طبق توافق نامه فقط با س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران 

همکاری می کنیم.
س�ید حس�ین عطایی، قائم مق�ام مدیرعام�ل: نظام ما 
جمهوری اس��المی اس��ت و ما فقط از نظام جمهوری اسالمی 
توقع یاری داریم. وقتی کس��ی که پ��ول و وقت خود را در این 
صندوق ه��ا می گذارد و قصد کمک به مردم و نیازمندان آبرودار 
را دارد، بای��د از س��وی مس��ئوالن نظام مورد حمایت باش��د و 
کارش��کنی از س��وی تنها یک یا دو صندوق متخلف را به دیگر 
صندوق ها نباید تعمیم داد. از زمانی که این صندوق تأس��یس 
ش��ده تا االن چندی��ن هزار نفر وام گرفته اند ک��ه این کار قابل 
مقایسه با کار بانک ها نیست. اعضای صندوق سال هاست بدون 
کوچکترین توقع و چشمداشتی برای رضای خداوند و قربۀ الی 

اهلل فعالیت می کنند تا گرهی از مشکالت مردم حل شود.
هر سال به طور متوسط به چند نفر وام پرداخت می شود؟
هر سال به 2 هزار نفر و هر ماه به 30 نفر وام تعلق می گیرد.

آقای علیرضا خیربر مس�ئول حسابداری: وام ها از مبلغ 

اصول کافی
پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله فرمود:

َمن َحِبَس طعاما َیتَربَُّص به الغالَء إرَبعیَن 
َیوما فقد َبِریَء ِمَن اهلِل و َبریَء ِمنُه.

 کس�ی که مواد غذایی را به امید گران 
شدن به مدت چهل روز احتکار کند، از 
خداوند بیزاری جسته و خداوند نیز از 

او بیزار است.
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5 ه��زار تومان آغاز و به 10 هزار تومان افزایش 
یافت و به همین ترتیب هر س��ال به رقم وام ها 
افزوده ش��د تا االن که س��قف وام یک میلیون 
توم��ان اس��ت و از س��ال 59 تا کن��ون مبلغ 9 
میلی��ارد و 500 میلی��ون توم��ان وام ب��ه افراد 

مختلف پرداخت شده است.
به نظر ش�ما برای ترویج و گس�ترش سنت 

قرض الحسنه در جامعه چه باید کرد؟
ارائ��ۀ همین آماره��ا به مردم، آنه��ا را برای 

ش��رکت در کار خیر تش��ویق می کند. اما در کل تبلیغاتی که در 
مورد صندوق های قرض الحسنه صورت می گیرد، بسیار کم است. 
این کار نیاز به تبلیغ بیشتر دارد تا خّیرینی که بخواهند باقیات 
صالحاتی داشته باشند، با رویی گشاده وارد صندوق ها شوند و از 

مشکالت مردم گره گشایی کنند.
آقای غفارپور از انگیزۀ حضورش برای کار خیر به خصوص 
فعالیت در صندوق مقدس اردبیلی چنین گفت: با توجه به اینکه 
از سال 1345 جزو هیئت حسینیه قائم آل محمد هستم. همین 
عضویت انگیزۀ حضورم در کارهای خیر را بیشتر کرده و همیشه 
دوست دارم برای رفع مشکالت مردم قدم بردارم و آنچه از دستم 

بر می آید برای همنوعانم انجام دهم.
س�ید یعقوب جعفری هم طبق دستورات الهی حضور در 
کار خیر و صندوق های قرض الحس��نه را وظیفۀ خود دانس��ته 
و افزود: همیش��ه کم��ک به مردم را دوس��ت دارم و از اینکه با 

خیرین نشست و برخاست داشته باشم افتخار می کنم.
آق�ای نجف زاده هم حضورش در صندوق مقدس اردبیلی 
را مایه خیر و برکت در زندگی ذکر کرد و گفت: پدرم همیش��ه 
برایم الگوی یک انسان خیر بود و لذا بعد از فوت ایشان از سال 

75 تاکنون همیشه در جلسات صندوق حضور فعالی دارم.
آقای عطایی صندوق قرض الحسنه مقدس اردبیلی را یکی 
از نمونه ترین صندوق های قرض الحسنه برشمرد و گفت: از سال 
63 وارد این صندوق ش��دم. چ��ون اعتقاد دارم تمام افرادی که 
در اینج��ا فعالیت می کنند از نظ��ر ایمانی پایبند به اصول دین 
هستند و کمک به نیازمندان را سرلوحۀ کار خود قرارمی دهند 
و کارهای��ی ک��ه تا ام��روز در این صندوق انجام ش��ده اس��ت، 
نوعی جهاد محس��وب می ش��ود که امیدواریم خداوند همۀ این 

فعالیت های را از ما قبول کند.
اگر خاطره ای از روزهای فعالیت و کار در صندوق مقدس 

اردبیلی دارید بیان کنید:
آق�ای خیر اهلل کمالیان: از س��ال 1361 وارد این صندوق 

شدم تا بتوانم ذخیرۀ آخرتی داشته باشم.
 وی  با بی��ان خاطره ای از روزهای فعالیت در این صندوق 
گفت: ایام عید بود، ف��ردی جلویم را گرفت و گفت: پول ندارم 

برای بچه هایم لباس عید بخرم. اگر امکان 
دارد وامی به بن��ده بدهید تا بچه هایم را 
شب عید خوشحال کنم. پنج هزار تومان 
به او وام دادیم. ش��ب در خواب دیدم که 
چهار دفعه به مکه رفته ام. این خواب مرا 
بس��یار خوش��حال کرد. دوباره در خواب 
دی��دم که در زینبیه هس��تم و اینها را از 

لطف و کرامت خداوند می دانم. 
آق��ای عطایی اضافه ک��رد: به فردی 
برای برپایی مراس��م ع��زاداری 50 تومان وام دادم و ش��ب در 
خواب دیدم که به باغی با صفا رفتم و دو س��یب چیدم. ناگهان 
صدایی ش��نیدم که به من گفت: بهترین میوه را شما چیدید و 
این خواب هاس��ت که انگیزۀ حضور ما را در این صندوق بیشتر 

می کند.
در پای��ان آقای نعمت��ی که از س��ال 1359 یعنی از زمان 
تأسیس صندوق مش��غول خدمت رسانی به نیازمندان آبرومند 
است، این توصیه را به همنوعان خود دارد که هرچه بتوانیم در 
راه خیر به مردم خدمت کنیم که ارزش کار قرض الحسنه و کار 

خیر نزد خداوند محفوظ است.
آقای خلیل زاده: س��ال ها قبل فردی ب��رای ازدواج و وام 
100 ه��زار تومانی به صندوق مراجعه کرد. به لطف خداوند کار 
وامش انجام ش��د و او ازدواج کرد. زمان گذشت تا اینکه روزی 
از ایام برای صرف غذا به یک چلوکبابی رفتم. دستی بر شانه ام 
نشست و گفت: آقای خلیل زاده به برکت وام 100 هزار تومانی 
ش��ما از صندوق قرض الحس��نه مقدس اردبیلی ازدواج کردم و 
االن ای��ن مغازه را اداره می کنم و همه را لطف خداوند می دانم 

که به واسطۀ دست خیر شما نصیب من شد.

  
علیرض��ا خیربر مس��ئول 
حس��ابداری: هر سال به 
طور متوس��ط ب��ه 2 هزار 
نف��ر و هر ماه ب��ه حدود 
س��ی نف��ر وام پرداخ��ت 

می شود.

بِئ��َس الَعب��ُد َیُک��وُن ذاَوجَهی��ِن َو 
ذالِس��انَیِن، ُیطری أَخاُه شاِهداً َو 
َیأُکُلُه غائًِبا. إِن أُعِطَی َحَسَدُه َو إِن 

ابُتلَِی َخَذلَُه.

دو رویی و 
دو زبانی

بد بنده ای است آن بنده ای که دورو و دو زبان 
باشد در حضور برادرش او را ستایش کند و 
در پش��ت سر او را بخورد! اگر دارا شود بر او 
حس��د برد و اگر گرفتار شود، دست از یاری 

او بردارد.

اصول کافی روایتی از امام حسن عسگری علیه السالم
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رش�ته" اقتصاد"، تخصص اصل�ی محمد نهاوندیان 
اس�ت. فارغ از این تخصص ریاس�ت  نهاوندیان بر اتاق 
بازرگانی ایران س�بب ش�ده تا او احاطه خوبی بر فضای 
اقتصاد ایران داشته باشد. از همین منظر آنچه در اقتصاد 
می گذرد را با ظرافت بررسی می کند و در نهایت هم اگر 
مشکلی به واسطۀ شغل خود مطرح می کند تالش دارد 
تا نسخه ای هم به واسطۀ تخصص خود که همان دکترای 
اقتصاد است، ارائه دهد. شاید بر همین اساس است که 
در پای�ان یک گفت و گ�و دربارۀ اتفاقاتی که در س�ال 
1391 در حوزۀ اقتصاد افتاده است، می گوید: "می توان 
از ترکیب نسخه های مختلف به معجونی دست یافت که 
حالل مش�کالت باش�د." آنچه در ادامه خواهید خواند 
متن کامل گف�ت و گو با محمد نهاوندی�ان، رئیس اتاق 

بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
- س�ال 1391 را در حوزۀ اقتصاد چگونه پش�ت سر 

گذاشتیم؟
س��الی که گذشت، سالی بس��یار پرفراز و نشیب برای 
اقتص��اد ایران بود. س��الی که عیار بس��یاری از بخش های 
فع��ال در اقتصاد م��ا در توانایی فهم درس��ت ش��رایط و 
اتخاذ تصمیمات متناس��ب با این شرایط محک خورد. سه 
دس��ته از بازیگران اقتصاد ایران یعنی دولتمردان، تصمیم 
س��ازان و فع��االن بخش خصوصی در س��الی که س��پری 
ش��د هر یک به نوب��ۀ خود رفتارها و تصمیماتی داش��تند 
که ترکیبی از انتخاب های درس��ت و نادرس��ت بود. آنچه 
از این همه در واپس��ین روزهای س��ال 91 پیش روی ما 

قرار گرفت، ش��رایطی اس��ت که بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند بازنگری در ش��یوه های تصمیم گیری و اجراست .

- یکی از موضوعاتی که کارشناسان اقتصادی و مسئوالن 
اجرایی همواره در س��ال های گذشته بر آن تأکید داشتند، 
اج��رای هدفمن��دی یارانه هاس��ت. قانونی ک��ه در نهایت 

اجرایی شد. 
تحلیل ش�ما از ادامه اجرای این قانون در سال 1391 

چیست؟ 
یکی از مهمترین مس��ائل مطرح در سال 91، موضوع 
ادامه یا توق��ف اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها بود. در 
سال 91 و پس از گذشت دو سال از آغاز اجرای قانونی که 
نام "هدفمندی یارانه ها" بر آن نهاده ش��ده است، می توان 
قضاوت��ی دقیق ت��ر و عمیق ت��ر در مورد این قان��ون و آثار 

اجرای آن بر اقتصاد و اجتماع ایران داشت.
-ارزیابی شما چگونه است؟

بدیهی اس��ت که ب��رای ارزیابی می��زان موفقیت یک 
قانون چند معیار را باید مورد توجه قرارداد، نخست میزان 
همخوانی شیوۀ اجرای قانون با روح کلی حاکم بر آن، دوم 
ارزیاب��ی تحقق اهداف مورد نظر در قانون و س��وم میزان 
آمادگی جامعه  برای پذیرش ادامۀ اجرای قانون. به عبارتی 
ساده تر سنجش محتوایی، روشی و روایی یک قانون برای 
ارزیابی موفقیت یا شکس��ت آن جزو بدیهیات یک ارزیابی 
منطقی اس��ت. بر همین مبنا می توان به قانون هدفمندی 
یارانه ها پس از گذش��ت دو سال از آغاز اجرای آن نگاهی 

موشکافانه تر داشت.

تحلیل اقتصاد کشور درسال 91 در 

گفت و گو با رئیس اتاق بازرگانی

 و صنایع و معادن ایران

معجونی با ترکیب 
نسخه های مختلف،
 حالل مشکالت جامعه نیست
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-اگ�ر بخواهی�م م�وردی بحث 
کنیم س�نجش محتوایی آن در 
ذهن شما بر چه اساسی تعریف 

می شود؟
در رابطه با سنجش محتوایی؛ 
طراح��ان قانون هدفمندی یارانه ها 
در جری��ان ط��رح موض��وع برای 

کارشناس��ان هدف از اجرای این قانون را تصحیح ش��یوۀ 
پرداخت یارانه ها و هدفمند ک��ردن آنها عنوان می کردند. 
ای��ن ه��دف متضم��ن پذیرش ای��ن پیش  ف��رض بود که 
پرداخت یارانه  در اقتصاد ای��ران تا آن مقطع غیرهدفمند 
و طبیعت��اً پر خطا بوده اس��ت و مجری��ان قانون به دنبال 
کاهش خطاهای این سیس��تم پرداخت هستند. از آنجایی 
که ش��یوۀ پرداخت یارانه ها همواره از سوی اقتصاددانان و 
کارشناس��ان به عنوان یکی از مشکالت اقتصاد ایران مورد 
انتق��اد بود، طبیعی اس��ت هرگونه اقدام��ی برای تصحیح 
آن ش��یوۀ نادرست به شدت مورد اس��تقبال قرار بگیرد و 
حداکثر همراهی را با آن شاهد باشیم. برهمین اساس نیز 
مرور موضع گیری های بدنۀ کارشناسی کشور در آن مقطع 
به روش��نی نش��ان می دهد که حداکثر همراهی و همدلی 
با دولت در مورد هدفمندی یارانه ها از س��وی کارشناسان 
ص��ورت گرفت. از ای��ن رو دولت را باید در همراه س��ازی 
طبق��ه کارشناس��ی و به تبع آن س��ایر الیه های اجتماعی 
در مورد قانون هدفمندی یارانه ها موفق دانست. موفقیتی 
که متأس��فانه با شروع اجرای قانون به مرور رنگ باخت و 

ستاره آن به خاموشی گرایید. 
-علت آن چه بود؟ 

 علت اصلی این ماه عس��ل کوتاه مدت را باید در بروز 
نش��انه هایی جس��تجو کرد که در نخستین گام های دولت 
در تخصیص یارانه نقدی آش��کار ش��د. تعیین مبلغ حدود 
44 ه��زار تومان به ازای هر نفر به عن��وان یارانۀ نقدی در 
نخس��تین گام اج��رای قانون هدفمن��دی یارانه ها اگر چه 
در پوش��ش بهان��ه ای مانند "ضرورت اطمین��ان بخش به 
مردم" صورت گرفت، اما برای کارشناس��ان کش��ور حاوی 
پیام دیگ��ری بود. پیامی از جنس اقتص��اد بلکه از جنس 
اقتصاد سیاسی که پرده از تمایل شدید دولت برای توزیع 
مس��تقیم پول میان جامعه داشت. به این ترتیب نخبگان 
جامعه خیلی زود دریافتند ک��ه میان اهداف اولیه تعریف 
ش��ده برای قانون هدفمندی یارانه ه��ا و نوع نگرش دولت 
پیش��نهاد دهندۀ مجری این قانون، ش��کاف های عمیقی 

وجود دارد. شکاف هایی که گذشت زمان 
و اقدامات بعدی دولت بیش از پیش آنها 
را بی��ان کرد. این  گونه بود که بس��یاری 
از کارشناس��ان ترجی��ح دادند از آن پس 
قان��ون مورد اج��را را قان��ون توزیع پول 
بنامند ن��ه قانون هدفمند کردن یارانه ها. 
ای��ن تصمیم عالوه بر اینک��ه تغییری در 
تسمیه باش��د، نشانه بزرگی اس��ت برای ناکامی قانون در 

بخش محتوایی.
-این هم در میان نقدهای بس�یاری از کارشناس�ان 
اقتصادی مش�اهده ش�د. ب�رای اینک�ه بتوانیم یک 
ارزیابی دقیقی داش�ته باش�یم از سنجش محتوایی 
بگذریم و تحلیل ش�ما از ارزیابی روشی را بدانیم که 

چیست؟ 
دولت در اجرای قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه ها 
متأسفانه در شیوه و روش اجرا نیز نتوانسته است پا یبندی 
خود را به اهداف تعریف شده برای قانون به اثبات برساند. 
آنچه از ش��یوۀ اجرای قانون توسط دولت می توان برداشت 
کرد، این اس��ت دولت به دو ش��یوه به دخالت در مکانیزم 
قیمت های نسبی پرداخت: نخست قیمت حامل های انرژی 
را به ش��دت افزایش داد و در گام دوم اجازه نداد تا قیمت 
س��ایر کاالها و خدمات متناس��ب با افزای��ش قیمت تمام 
ش��ده باال رود. به این ترتیب در جریان اجرای قانون شاهد 
مداخله های دولت ساالرانه در قیمت های نسبی بودیم که 

  
قان��ون  اج��رای  در  دول��ت 
هدفمن��دی  ب��ه  موس��وم 
یارانه ها متأس��فانه در شیوه 
و روش اج��را نیز نتوانس��ته 
اس��ت پایبن��دی خ��ود را به 
اه��داف تعری��ف ش��ده برای 

قانون به اثبات برساند.

مستدرک الوسائل

َعلیُکم ِبالَقصِد ِفی الِغنی َو الفقِر َو الِبرِّ
 ِمَن القلیِل َو الکثیِر َفإنَّ اهلَل َتباَرَک َو

 َتعالی َیعظُم ِشقَة التََّمَرِة َحتی َیأِتَی َیوَم 
الِقیَمِة َکَجَبِل أُحد.

میانه روی 
و احسان

بر ش�ما ب�اد به میان�ه روی در فق�ر و ثروت و 
نیک�ی کردن چه کم و چه زی�اد. زیرا خداوند 
متع�ال در روز قیامت یک نصفۀ خرما را چنان 

بزرگ نماید که مانند کوه احد باشد.
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در حداکثرتری��ن میزان ممکن ب��روز یافت. به  این  ترتیب 
و هم��ان  گونه که کاماًل قاب��ل پیش بینی بود، این مداخله 
خالف ظاهر عوام  فریبانه آن به  شدت موجب زیان مصرف  
کنن��دگان و تولید کنندگان می ش��ود. چرا که در فرهنگ 
عمومی اقتصاد، مفهوم قیمت های نس��بی از لوازم عدالت 
اقتصادی و اجتماعی است و اگر این امکان فراهم شود که 
مکانی��زم قیمت ها ، نهایتاً ب��ه عدالت در تمامی حوزه های 
تولی��د، توزی��ع و مصرف انجامد. اما آن  چه طی دو س��ال 
اخیر شاهد آن بودیم. مداخله حداکثری دولت در مکانیزم 
قیمت های نسبی و حرکت به سمت اقتصادی با تمرکز بر 

پرداخت یارانه نقدی است.
-س�ال 1391 در بخش تجارت خارجی نیز س�ال پر 
خب�ری بود. به هرحال ش�اهد ممنوعی�ت صادراتی 
برخ�ی کااله�ا بودیم ی�ا اینک�ه ارز برای تج�ار ما 
مش�کالتی را رق�م زد. جم�ع بندی ش�ما از تجارت 

خارجی ایران در سالی که گذشت چگونه است؟ 
در سال 91 با پدیده سیالیت قوانین و دستورالعمل ها 
خصوص��ا در بخ��ش تج��ارت خارج��ی مواج��ه بودی��م. 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه در فرایند قانونگ��ذاری و تدوین 
دس��تورالعمل ها غیر از دو نکت��ه کلیدی "مالحظه هدف" 
و "مالحظه کارکرد قانونمند سیس��تم"،  مالحظه اقتضایی 
هم ضروری اس��ت. ب��ی تردید زمان آگاه��ی از لوازم یک 
تصمیم گی��ری آگاهانه اس��ت اما نکته مهم این اس��ت که 
مالحظ��ه اقتضائات زمان و م��کان در کدام نقطه از فرایند 
قانونگذاری قرار می گیرد؟ این جا اس��ت که اهمیت التزام 
به نگاه سیستمی بیش��تر نمایان می شود چرا که ضرورت 
ثب��ات در سیس��تم را نتیج��ه می دهد در عی��ن اینکه در 
نظر داش��تن اقتضائات یک تصمیم یا قان��ون، تغییر را به 
 عن��وان ابزاری برای حفظ کارای��ی قانون تضمین می کند.

از جمع بین این دو مالحظ��ه، نقطۀ بهینه تقاطع ثبات و 
تغییر خود را نش��ان می دهد. بر همین اساس هم بررسی 

  
مجموعۀ قوانین در یک کشور 
بای��د پی��ام واحدی ب��ه جامعه 
ت��ا فع��االن حوزه های  بده��د 
مختلف بتوانند بر اساس روح 
کل��ی حاکم بر آن پی��ام برنامه 

ریزی کنند.

تجربیات موفق نش��ان می دهد که قانون و دس��تورالعملی 
بیش��ترین توفیق تحقق را پیدا کرده اس��ت که رویکردی 
اطمین��ان  بخ��ش و مق��وم ق��درت برنامه ری��زی فعاالن 
اجتماع��ی و اقتص��ادی را نهادینه س��ازد. اگ��ر جامعه به 
قان��ون مصوب مجلس یا دس��تورالعمل های اجرایی دولت 
معتق��د باش��د و ای��ن اطمین��ان در اف��کار عمومی وجود 
داش��ته باش��د که مصوبات مجلس از پش��توانۀ مطالعاتی 
و پژوهش��ی الزم برخ��وردار اس��ت و دس��تورالعمل های 
اجرایی دولتی کارشناس��ی ش��ده و با ثبات اس��ت، طبعا 
اطمین��ان از تداوم اجرای این مصوبات نیز در بدنۀ فعاالن 
اجتماع��ی و اقتصادی، آث��ار خود را نمای��ان می کند. در 
چنان ش��رایطی می توان انتظار داش��ت که سرمایه گذاری 
 ب��رای اش��تغال آفرین��ی در زمانی بلند م��دت رونق یابد.

پس جامعه از س��ویی به ثبات در قانون و شیوۀ اجرای آن 
نیاز دارد و از س��ویی دیگر انعطاف پذیری قوانین نس��بت 
به واقعی��ات و مصادیق، جزو ش��روط و اقتضائات تحقق 
فراگیرتر اس��ت. جمع بین این دو اص��ل ظاهرا متناقض، 
هن��ر یک نه��اد قانونگذار با تجربه و کارش��ناس اس��ت. 
هن��ری که بدون تردید عالوه بر پژوهش های سیس��تمی 
ب��ه پژوهش های میدانی هم نیاز دارد تا وقوف و اش��راف 
قانونگ��ذار را به اقتضائات زمانی و مکانی افزایش دهد. در 
این میان البته بدیهی اس��ت که توجه به اقتضائات زمانی 
نباید زمینه س��از ش��تاب زدگی در تصویب قوانین ش��ود 
چرا که قانون دائم��ی بنا به تعریف، متفاوت با مقررات و 

سیاس��ت گذاری محدود به زمان  اس��ت.
-می�زان مطلوب قانون در کش�ور ما چقدر اس�ت؟ 
ب�ه عب�ارت دیگر حج�م قوانی�ن الزم برای کش�ور 

جمهوری اسالمی ایران چه مقدار است؟ 
ب��رای ب��ه دس��ت آوردن پاس��خ های مناس��ب برای 
این پرس��ش ش��اید بی��راه نباش��د اگر از اص��ول مطرح 
در روان شناس��ی ف��ردی و اجتماع��ی کم��ک گرف��ت. 
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بن��ا بر اص��ول روان شناس��ی ف��ردی و اجتماع��ی، یکی 
از ریش��ه های اضط��راب افراد، "انباش��تگی" اس��ت. اگر 
در سیس��تم قانون��ی جامعه ب��ا انباش��تگی مواجه بودیم 
طبیعت��ا احتم��ال یافت��ن افرادی ک��ه ب��ر مجموعه این 
قوانین انباش��ته اش��راف کامل را داشته باش��ند به صفر 
 نزدیک می ش��ود و این یعنی افزای��ش انحراف از قوانین.

چارۀ رهایی از این مش��کل هم تصحیح باورها است. باید 
ای��ن نگاه را که زنده ب��ودن و پویایی قوۀ مقننه در تعداد 
قوانین مصوب آن است، تصحیح کرد. از این رو هم بخش 
خصوصی همواره از قوۀ مقننه کش��ور درخواست دارد که 
به جای تصویب قوانی��ن جدید، همت خود را بر پاالیش 
 قوانی��ن موجود و ح��ل تعارض��ات این قوانی��ن بگمارد.

یکی از مس��ائل حس��اس در فرایند قانونگذاری و تدوین 
دس��تورالعمل ها، احراز انسجام است. مجموعه قوانین در 
یک کش��ور باید پیام واحدی به جامع��ه بدهد تا فعاالن 
حوزه های مختل��ف بتوانند براس��اس روح کلی حاکم بر 
آن پیام، برنامه ریزی کنند. طبیعتا برای سنجش و احراز 
ای��ن انس��جام قانونی باید نه��اد یا فراین��دی پیش بینی 

ش��ود. ضرورت تعریف این نهاد یا فرایند زمانی، بیش��تر 
آش��کار می ش��ود که نگاهی ب��ر روند بررس��ی و تصویب 
قوانین در مجلس کشورمان داشته باشیم. در روند فعلی، 
 شایسته است و البته باید فکری برای احراز انسجام کرد. 
بی گمان باید وجود این انس��جام را به مطالبه ای عمومی 
از ق��وۀ قانونگذار کش��ور تبدیل کنیم ت��ا قانونگذاران در 
تصمیم گیری ب��رای انتخاب میان نس��خه های مختلفی 
ک��ه از متخصص��ان و کارشناس��ان در حوزه های مختلف 
دریاف��ت کرده ان��د، دقت نظر بیش��تری به خ��رج دهند 
و از س��وی دیگر کارشناس��ان و متخصص��ان نیز با هدف 
حف��ظ اعتب��ار و وجه��ۀ علمی خ��ود هم باش��د، ملزم به 
 ارائۀ پیش��نهادهای قانونی در عین حفظ انس��جام باشند.

این انس��جام نیز با انتخاب میان نس��خه های کارشناس��ی 
موج��ود ممکن خواهد ب��ود نه با ترکیب آنه��ا. به عبارت 
دیگر باید با التزام ب�����ه ش��فافیت تئوریک در قوانین از 
این گمان باطل دس��ت بکشیم که م����ی توان از ترکیب 
نس��خه های مختلف به معجونی دس��ت یاف��ت که حالل 

مشکالت باشد.

  
اگر این اطمینان در افکار 
عمومی باشد که مصوبات 
مجلس پشتوانه مطالعاتی 
اطمین��ان  دارد،  را  الزم 
ای��ن  اج��رای  ت��داوم  از 
مصوب��ات در بدنه فعاالن 
اجتماعی و اقص��ادی آثار 

خود را نمایان می کند
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قی��ام خونی��ن 15 خرداد نقط��ۀ عطفی در تاری��خ مبارزات 
ملت مس��لمان ایران است. خیزش توفنده و حرکت کوبندۀ امت 
مس��لمان ایران ب��ه رهبری روحانیت مب��ارز و متعهد و در رأس 
آن رهب��ر کبیر انقالب امام خمینی رحمۀ اهلل علیه چنان نیروی 
عظی��م و بزرگی را به وجود آورد ک��ه دژخیمان و جالدان رژیم 
طاغ��وت دیوانه وار ب��ه قتل عام مردمی که ب��رای احقاق حق و 
س��رنگونی بساط ظلم و اس��تبداد به پا خاسته بودند، پرداختند. 
15 خرداد تبلور خش��م و خروش ملتی است که حسین گونه بر 
خصم شوریدند و ش��هادت این ارزنده ترین گوهر و افضل ترین 
مایۀ حمایت انسان مس��لمان و مسئول در هنگام نتوانستن ها و 

نشدن ها را آگاهانه و خالصانه پذیرفتند.
15 خ��رداد 42 س��رآغاز نهضت اس��المی و روز تجلی ارادۀ 
آهنین و عزم استوار توده ها در برانداختن پایه های پوسیدۀ ظالم 
و اس��تبداد نظام حاکم واس��تعمارگر خارجی و روز بنیانگذاری 

اولین سنگ بنای انقالب اسالمی ایران است.

15 خرداد یادآور حماس��ۀ جاویدی اس��ت که امت مسلمان 
ایران با 15 هزار شهید از مقام والیت فقیه و امامت در حالی که 
خود را برای هرگونه س��ختی آماده کرده بود، به دفاع برخاست. 
پانزده��م خرداد ی��ادآور قیام خونین مردم مس��لمان ایران علیه 
تهاجم، اس��تبداد و امپریالیس��م اس��ت. روزی ک��ه جنبش ضد 
اس��تعماری و ضد امپریالیستی به رهبری امام خمینی )ره( به پا 

خاست و بساط رژیم استبداد شاهی را فرو ریخت.
قی��ام پانزده خ��رداد نهضتی بود که روز اندیش��ۀ واالی 
مکت��ب اس��الم و رهب��ری روحانی��ت متعه��د و اصیل و در 
رأس آن زعی��م عالیقدر امام خمینی رحمۀ اهلل علیه نش��أت 
گرفت و همچون س��یلی خروشان به بس��تر زمان جاری شد 
و ب��ا پی��روزی انقالب در 22 بهمن س��ال 57 فصلی جدید و 
حرکتی نوین در تاریخ مبارزات ملت های مس��لمان به وجود 
آورد و تکیه گاه و پش��توانۀ راس��تین نهضت های مستضعفان 

جهان گش��ت.

گوشه های کوچکی از قیام خونین
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به راس��تی عطف توجه به متن س��وگند نامه، شخص با تقوا 
و عاقبت اندیش را دچار بیم و هراس می س��ازد که اگر به عنوان 
منتخب ملت نتواند حق این وظیفۀ خطیر را که با س��وگند خود 
به آن صحه گذاش��ته است، ادا کند، کشور صاحب آوازه ای را با 
عملکرد غلط و خطای عمد و غیرعمد به راه ناصواب کشاند و در 
گرداب مشکالت سیاسی و اقتصادی گرفتار سازد به چه خسران 

عظیم وجدانی و حیثیتی دچار خواهد شد؟
از سوی دیگر بارقۀ امید به قلبش می تابد که رویکرد چنین 
موفقیت س��عادت بار فرصت طالیی اس��ت که با اعمال مدیریت 
مورد سفارش امام معصوم علیه السالم تقوا و درستی را در جامعه 
نهادینه سازد. کش��ور را از جنبه های معنوی و مادی اعتال دهد. 
فقر و فاقه را ریش��ه کن کند. عدالت را در گفتار و رفتار خویش 
میزان قرار دهد. س��رافرازی دنیا و آخرت را یک جا نصیب خود 

کند. تحلیل این بیم و امید از سوی داوطلب ریاست جمهوری به 
منزلۀ هشداری است که او به این حقیقت پی برد که گام نهادن 
به این عرصه، خودگذشتگی می طلبد و نفع دنیوی و حرص مقام 
در کار نیست. هرگاه این نّیت به عمق جان داوطلب رسوخ کند، 

طومار جدال سیاسی برچیده می شود.
کالم متین موالی متقیان علیه الس��الم در نهج البالغه 
که در صدر مقاله آمد به روش��نی جلوه گر فلس��فۀ سیاسی 
اسالم اس��ت و عاری از هرگونه پیچیدگی عبارات سیاست 
ب��ازان می باش��د و از افت��ادن در پی��چ و خ��م تئوری های 
سیاس��ی غ��رب و ش��رق بی نیاز می کن��د. تمّس��ک به این 
س��یره و پیش��ه گرفت��ن تق��وا در ورود به عرصۀ سیاس��ت 
ب��ه گرفتاری ها پای��ان می بخش��د و جامعه را در ش��اهراه 

س��عادت به پیش می برد.

حکومت اسالمی بار امانت بر دوش حاکم

"این فرمانداری برای تو همسان طعمه نیست بلکه بر 
گردن تو امانت اس�ت که از س�وی باالدست بدان گمارده 
شده ای این اموالی که در دست توست از آن خداوند است 

و تو خزانه دار و نگهبان آنی."
بخش�ی از نامۀ حضرت علی علیه السالم به اشعث بن 

قیس.
در ای��ن گذر زم��ان تب و ت��اب انتخ��اب یازدهمین رئیس 
جمهور دوران انقالب باال گرفته اس��ت. در این روز ش��خصی از 
طرف ملت شریف ایران به عنوان رئیس جمهور برگزیده می شود 

تا در یک دورۀ چهارس��اله بار امانت خطیر ریاس��ت جمهوری را 
بر دوش کشد.

این بار امانت چنان مس��ئولیت خطی��ر در پی دارد و رئیس 
جمهور منتخب باید با قسم جالله پاسداری از این امانت را عهده 
دار ش��ود که ش��خص دوراندیش را در گام نخست برای پذیرش 
ای��ن امانت پر ارج ب��ه تفکر وامی دارد و با امع��ان دقت در متن 
سوگندنامۀ  مصروحه در اصل یکصدو بیست و یکم قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ایران بیم و امید بر او مستولی می گردد. متن 

سوگندنامه به شرح زیر است:

“بسم اهلل الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران 

به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسالمی و قانون 

اساس��ی کشور باشم و همۀ اس��تعداد و صالحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده 

گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتالی کشور، ترویج دین و اخالق، پشتیبانی از 

حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی 

که قانون اساس��ی برای ملت شناخته اس��ت، حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقالل سیاسی و 

اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسالم 

و ائم��ۀ اطهار علیهم الس��الم قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من س��پرده 

اس��ت، همچون امینی پارس��ا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت 
پس از خود به سپارم.”
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  احم�د جبرئی�ل، دبیر کل جبهۀ خل�ق برای آزادی 
فلسطین:

 امام خمینی )ره( با انقالب اسالمی خود، روحیۀ انقالبی را 
به اسالم و عزت و کرامت را به مسلمانان بازگرداند. 

جبرئیل در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسالمی افزود: 
بنیانگذار جمهوری اس��المی، اسالم را از انزوا نجات داد. دیدگاه 
مرتجعانه نس��بت به ای��ن دین مبین را که دش��منان در طول 

صدها سال ارائه کرده بودند، 
از می��ان ب��رد و مقول��ۀ دین 
افیون ملتها را منسوخ کرد و 
اسالم را در سطح بین المللی 
به عنوان یک نیاز انس��انی در 
زمینه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماع��ی، م��ادی و معنوی، 

مطرح نمود. 
وی تاکی��د ک��رد: ام��ام 
خمینی )ره( توانس��ت جهان 
اسالم را از خواب بیدار کرده، 
به مس��لمانان حیات جدیدی 

ببخشد. 
راحل  ام��ام  اف��زود:  وی 
ثابت کرد که اسالم قادر است 
ملت های مستضعف و محروم 
را آزاد ک��رده، آنان را در برابر 

کشورهای استکباری و طغیانگر به حرکت درآورد. 
احم��د جبرئیل تصریح ک��رد، امام خمینی نش��ان داد که 
اس��الم در دوران کنون��ی یک عنصر اصل��ی در تحرک و مقابله 

مردمی با حکومت های ستمگر و فاسد است. 
وی اف��زود: مس��لمانان با اله��ام از انقالب اس��المی و برای 
احق��اق حق خود، در مناطق مختلف جهان، علیه حکومت های 

ستمگر شوریدند.

ش�نبه س�یزدهم خرداد ماه 1368 در سراسر س�رزمین پاک ایران، کوچک و بزرگ دست به سوی آسمان گشوده 
بودند و از درگاه معبود یکتا برای امام امت یاور مس�تضعفان اس�تدعای شفا می کردند. ولی به حکم ازلی اناهلل و انا 
الیه راجعون در ساعت 22 و 20 دقیقه قلب ملت از کار ایستاد و امام به مالء اعلی پیوست. سالگرد عروج روح خدا 

به ملکوت اعلی به مسلمانان و پیروان آن حضرت تسلیت باد.  
امام خمینی )ره(، معمار کبیر انقالب اسالمی با توجه به شخصیت و دیدگاه جامعی که به همۀ امور داشت، به همان 
نسبت نیز از سوی اقشار و شخصیت های گوناگون داخلی و خارجی مورد تجلیل قرار گرفته است. چنان که حتی 
مخالفان نیز اعتراف به بزرگی ایش�ان کرده اند. نمونه هایی از اظهار نظرهای ش�خصیت ها و اندیشمندان خارجی را  

می خوانید:

امام خمینااای رحمه اهلل علیه 
از نگاه اندیشمندان  

..
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پروفسور "میخاییل لمشف" نویسندۀ روس:  
امام خمینی همواره بر پیوند انس��ان و خدا تأکید می کرد دبیر فدارسیون 
روس��یه گفت: امام خمینی )ره( برخالف رهبران سیاس��ی قرن حاضر که هر 
یک دارای اس��تعدادی خاص در یکی از زمینه های اقتصادی، سیاسی، علمی، 
فرهنگی، دینی یا حقوقی بودند، توانایی س��ازماندهی امور در همۀ حوزه ها را 

داشت. 
پروفس��ور "میخاییل لمش��ف" افزود: امام خمینی )ره( سیاست را بخش 

الینفک دین می دانست و با ارادۀ دینی و الهی علیه ستمگران به پاخاست. 
وی گفت: امام راحل در تمامی سطوح حیات اجتماعی و سیاسی جامعه، 
اس��الم را به عنوان عامل تعیین کننده در تح��والت انقالبی و حمایت کننده 

ارزش های انسانی مطرح کرد. 
وی با اش��اره به اینکه امام کوشش فراوانی داش��ت تا از مدل های بیگانه 
دوری گزیند، افزود: امام همواره بر پیوند گسس��ت ناپذیر انسان و خدا تأکید 
می ورزی��د. او جوان��ان را به عنوان منبع انرژی عقل و احساس��ات به اس��الم 

راستین پیوند داد و آنان را از انحراف نجات بخشید. 
" لمشف"  گفت: از بُعد بین المللی، اندیشۀ امام سراسر جهان اسالم را در 
برگرفت و با آمریکا و اس��رائیل به عنوان معضالت گریبانگیر جهان اس��الم به 
مبارزه برخاس��ت و ثابت کرد که انقالب اسالمی با انقالب های مادی روسیه و 

فرانسه متفاوت است. 
وی تأکید کرد: امام خمینی )ره( با پیروی از تعالیم و ارزش های جاودانۀ 
اسالمی، برابری تمام انسان ها را بدون وابستگی به موقعیت اجتماعی شان در 

نظر گرفت و صلح و برابری و رفاه مردم را هدف خود ساخت.
نلسون ماندال: 

امام خمینی)ره( رهبری منحصر به فرد بود. نلسون ماندال از هجرت امام 
خمین��ی )ره( از پاریس به تهران، به عنوان واقعه ای بزرگ یاد کرد و گفت: او 

توانست با دست خالی، انقالب اسالمی ایران را به پیروزی برساند. 
رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی با تمجید از شخصیت استثنایی 
امام خمینی تأکید نمود. "من با دقت آن روزهای حساس را دنبال می کردم. 

بایورین نمایندۀ مجلس دومای روسیه
مهمترین دس��تاورد انقالب اسالمی ایران برای ما )روس ها( نامۀ حضرت 
امام به گورباچف بود که در آن به رهبری ش��وروی یادآور ش��د که در فرآیند 
پروستریکا مواظب باشید در باتالق غرب گرفتار نشوید و اگر گورباچف به این 

نصایح توجه می کرد، دچار این گرفتاری ها نمی شد.
گورباچف آخرین رئیس جمهور روسیه.

اگر ما پیش��گویی های آیت اهلل خمینی  را در آن پیام جدی می گرفتیم، 
امروز قطعأ شاهد چنین وضعیتی )فروپاشی و ضعف روزافزون روسیه( نبودیم. 
آیت اهلل خمینی توانست اثر بزرگی در جهان بگذارد و من بر این باورم ایشان 

فراتر از زمان می اندیشید و در بعد زمان نمی گنجید. 
میشل فوکو فرانسه

شخصیت آیت اهلل خمینی پهلو به افسانه می زند. امروز هیچ رئیس دولتی 
و هیچ رهبری سیاس��ی حتی به پشتیبانی همۀ رسانه های کشورش نمی تواند 

ادعا کند که مردمش با او پیوندی چنین شخصی و چنین نیرومند دارند.
.
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ب�ر س�ر راه ت�و افتاده س�ری نیس�ت که نیس�ت
خ�ون عش�اق ت�و در رهگذری نیس�ت که نیس�ت
غی�رت عش�ق عی�ان خ�ون م�را خواه�د ریخ�ت
ک�ه نه�ان با تو کس�ی را نظری نیس�ت که نیس�ت
ب�س و  مجنون�م  ت�و  زل�ف  زس�ر  تنه�ا  ن�ه  م�ن 
ش�ور آن سلسله در هیچ س�ری نیست که نیست
گل ای  دارد  ت�و  داغ  ب�دل  الل�ه  همی�ن  ن�ه 
داغ س�ودای رخ�ت ب�ر جگری نیس�ت که نیس�ت
فری�اد ن�دارد  ت�و  در  س�حر  آه  اث�ری 
نیس�ت ک�ه  نیس�ت  اث�ری  را  س�حری  آه  ورن�ه 
عج�ب ن�ه  م�ردم  خان�ۀ  بکن�د  ار  اش�ک  س�یل 
کز غمت گریه کنان چش�م تری نیس�ت که نیست
نیس�ت روزی  زپ�ی  ک�ه  را  م�ا  تی�رۀ  ش�ب  ج�ز 
پی هر ش�ام س�یاهی س�حری نیس�ت که نیس�ت
بنگ�ر رحم�ت  ره  از  بقض�ا  خرام�ی  چ�ون 
ک�ز پیت دیدۀ حس�رت نگری نیس�ت که نیس�ت
می خواه�ی خب�ر  دوس�ت  از  اگ�ر  ش�و  خب�ر  ب�ی 
زانک�ه در ب�ی خبری ه�ا خبری نیس�ت که نیس�ت
عش�ق ره  در  من�ه  پ�ای  نکن�ی  ت�ا  س�ر  ت�رک 
که در این وادی حیرت خطری نیس�ت که نیس�ت
م�ن مس�کین ن�ه همی�ن خ�اک درش می بوس�م
نیس�ت ک�ه  نیس�ت  ج�وری  ت�ا  او  در  خاکب�وس 
افس�وس نگردی�د  خواج�ه  بندگ�ی  قاب�ل 
ورن�ه در طب�ع فروغ�ی هنری نیس�ت که نیس�ت

رنج طلب به ره صاحب الزمان دارد

سپهر قصد من زار ناتوان دارد
که بر میان کمرکین زکهکشان دارد
جفای چرخ نه امروز می رود بر من
به ما عداوت دیرینه در میان دارد

دال اگر طلبی سایۀ همای شرف
مشو ملول گرت چرخ ناتوان دارد

زضعف خویش برآ خوش از آن جهت که همای
زهرچه هست توجه به استخوان دارد

زدستبرد اراذل مدام در بند است
چو زر کسی که دل خلق شادمان دارد

خوش آن که پشت بر اهل زمانه کرد چوما
رخ طلب بره صاحب الزمان دارد
شه سریر والیت محمدبن حسن

که حکم بر سر ابنای انس و جان دارد
کفش که طعنه به لطف و سخای بحر زند

دلش که خنده بجود و عطای کان دارد
حدیث خود به همین مختصر کنم وحشی

کسی کجا سر تفسیر این بیان دارد

زانکه در بی خبری ها خبری نیست که نیست
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مطلوب طالبان
مقصود عاشقان دو عالم لقای تست

مطلوب طالبان بحقیقت رضای تست
هرجا که شهریاری و سلطان و سروریست

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

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

موقوف آستان درکبریای تست
قومی هوای نعمت دنیا همی پزند

قومی هوای عقبی و ما را هوای تست
هرجا سریست خستۀ عشق تو

هرجا دلیست بستۀ مهر و هوای تست
کس را بقای دائم و عهد قدیم نیست

جاوید پادشاهی و دائم بقای تست
گر میکشی بلطف و گرمیکشی بقهر
ما راضییم هرچه بود رأی رأی تست

امید هر کسی بنیازی و حاجتی است
امید ما برحمت بی منتهای تست
هرکس امیدوار باعمال خویشتن

سعدی امیدوار بلطف و عطای تست

گل گل خونش به مصلی چکید

شیرخدا شاه والیت علی
صیقلی شرک خفی و جلی 

روز احد چون صف هیجا گرفت
تیر مخالف بتنش جا گرفت
غنچۀ پیکان به گل او نهفت

صد گل راحت زگل او شکفت
روی عبادت سوی محراب کرد

پشت بدرد سر اصحاب کرد
خنجر الماس بدو آختند

چاک بتن چون گلش انداختند
غرقه بخون غنچۀ زنگار گون
آمد از آن گلبن احسان برون

گل گل خونش به مصلی چکید
گشت چو فارغ زنماز آن بدید

صورت حالش چو نمودند باز
گفت که سوگند بدانای راز

کز الم تیغ ندارم خبر
گرچه زمین نیست خبردارتر....

                          نورالدین عبدالرحمن جامی
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به مناسبت میالد با سعادت حضرت امام حسین علیه السالم و روز پاسدار

پاســدار
آزادگـــیمظهر

پاس��دار در لغت به معنی نگهبان و مراقب است. پاسداران 
 کس��انی  هس��تند که در حس��اس ترین لحظه های تاریخ، بر

م��ی خیزند و همچون دژی مس��تحکم، مردانه و ش��جاعانه در 
جهت رسیدن به حق و حقیقت و حفظ آن، گام برمی دارند. 

در تاریخ تمدن بشری کم بوده اند کسانی که برای فروزان 
نگه داش��تن چراغ هدایت و ترویج اخالق کریمه، همه هستی و 

آمال خود را بر سر هدف خویش بگذارند. 
کمر بستن به احیای عدالت، همتی جانانه می طلبد و تنها 
از مردان��ی چون امام حس��ین)ع( برمی آید که آزادگی و ش��ور 
حقیقت-جویی اش، چنان حماسه ای آفرید که همیشه نامش 

جاودان و موجب احترام انسان های حق طلب خواهد بود. 
امام حسین)ع( هنگامی که تحریف  گران حقیقت، از سنت 
و سیره پیامبر اکرم)ص( و آنچه خداوند در شریعت اسالمی و از 

نّص قرآن بنا نهاده بود، تصویری مغایر با واقعیت ارائه کردند، بر 
خود فرض دید تا برای احیای آن سنت فراموش شده در میان 
امت اس��الم، قیام تاریخی و حماس��ی اش را آغاز کند و بدین 

ترتیب، از دین جّد خود پاسداری کند.
م��ی توان نمونه های��ی از رادمردی پاس��داران را در تاریخ 
انقالب اسالمی ایران یافت؛ پاسدارانی که در دفاع از کیان کشور 
خود فداکاری کردند و با روحیه شهادت  طلبی، انسجام درونی 
و خالقی��ت نظامی، در صحنه های مختلف به نبرد پرداختند و 
با الهام از ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(، با بذل 
جان خویش و جانبازی ها و ایثارگری ها، نگذاشتند دست سیاه 

شیطان، به ذره ای از خاک میهن اسالمی برسد. 
پاس��دار، حسین  زمانه است و ش��رح دوباره پروانه؛ پروانه 
ب��ی ادعایی که با طواف گرد ش��مع آزادگ��ی، حریم و حرمت 
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وطن را پاس می دارد. پاسداران هم شاگردی های مکتب علی 
اکبر و قاس��مند که در کتاب پارسی وطن، هم  خانواده با لغات 

جانبازی و شهادتند.
این روز، یادآور پرچم فتحی  اس��ت ک��ه با پیراهن خونین 
حس��ین)ع( در کربال برافراش��ته ش��د و امروز به شما رسید تا 
همیش��ه اولین داوطلب برای فرش��ته ش��دن و پریدن باشید. 
پاس��دار، یعنی آن که در ناگهانی از حادثه، همواره لبیک  گوی 
فرمان "حّی علی خیر العمل" اس��ت. زیرا در مسیر عشق، تنها 

عمل است که ایمان را گواهی می دهد. 
گفتن از پاسدار، گفتن از عروج به سوی خدا و پرواز است؛ 
آن هن��گام که در آغوش خط��ر، برای خفتن چش��م های امن 

دیگران، تن به آتش می دهند. 
ای پاس��داران حریم عشق! مگر می توان بی نام و یاد شما 
در فرهنگ لغات این سرزمین، به مفهوم آزادی و رهایی رسید؟! 
آتشفشان غیرتتان، چراغ و روشنایی مرزهایی است که جز 
گام های آش��نایتان، بیگان��ه ای را به خود نخواهد دید که نقطه 

اشتراک شما با حسین، آزادگی است. 
ش��هادت، معبری اس��ت که از این مسیر آغاز می شود،زیرا 
رش��ادت، برازنده شهادت است و رساندن پرچم قیام حسین به 
انقالب مهدی)عج(، رسالتی است که شایستگی شما بر دوشتان 
نهاده است. طلوع سپیده نامتان در موسم میالد فرزند علی)ع( 

چه زیباست!
مبارک باد روز پاس��دار؛ روز آنان که با پروانه حضورشان به 
دور ش��مع وطن، غیرتی حسینی را از کربال تا قله های دماوند 

به دوش می کشند.

رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله

َهداِء  الشُّ موَت  َو  َعداِء  السُّ َعیَش  َاَردُتم  ِان 
َو النَّجاَة یَوَم الَحسَرِة َو الظلَّ َیوَم الَحروِر 

فانَُّه  الُقرآَن  اللِة َفادُرُسوا  َیوَم الضَّ َوالُهدی 
الَشیطاِن َو ُرجحان ِفی  ِمَن  کالُم الرَّحماِن َو حرز 

المیزاِن.
اگر زندگی س�عاتمندان، مرگ ش�هیدان، نجات 
روز حسرت )قیامت(، سایۀ روز سوزان و هدایت 
در روز گمراهی را می خواهید، قرآن یاد بگیرید 
که آن سخن خدای مهربان است و سپری است 

در مقابل شیطان و سنگینی در ترازوی اعمال.
                               جامع االخبار
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لطف�ا بیوگرافی از خودتان بفرمایید و اینکه از چه س�الی 
وارد صندوق قرض الحسنه شده اید؟

آقای افضل نژاد: از س��الی که در اس��تان بوشهر صندوق 
امام صادق)ع( افتتاح شد در کنار کارهای فرهنگی و کتابخانه، 
ج��ذب این صندوق ش��دم و کار خدمت رس��انی را آغاز کردم. 
تا پ��س از انقالب اس��المی که عضو واحد هماهنگی س��ازمان 
اقتصادی اسالمی ایران ش��دم و در سطح استان بوشهرفعالیت 
گس��ترده تری را شروع کردم و عالوه بر صندوق امام صادق)ع( 

در صندوق حضرت مهدی )عج( هم مشغول خدمت شدم.
چگونه فعالیت تان از بوشهر 

به تهران منتقل شد؟
در  را  س��ربازی ام  خدمت 
بوش��هر گذراندم و همزمان در 
صندوق ه��ا فعالی��ت می کردم 
و س��ال 61 ک��ه ب��ه ته��ران 
آمدم تحت خدمت و پوش��ش 
ایران  اسالمی  اقتصاد  سازمان 
درآم��دم و از س��ال 73 ه��م 
افتخار و س��عادت فعالیت در 
صن��دوق قرض الحس��نۀ جواد 

االئمه )ع( نصیب بنده شد.
از انگیزه حض�ور و فعالیت 
صندوق ه�ای  در  خ�ود 

قرض الحسنه بفرمایید.
ش��رکت در کاره��ای خیر 
توجیهات  ب��ا  و خداپس��ندانه 
اقتصادی قابل تحلیل نیس��ت. 
کس��انی که در کاره��ای خیر 
ش��رکت می کنند فعالیت های 

سیاس��ی – اقتصادی – اجتماعی را کنار می گذارند و بدون هیچ 
توجیه اقتصادی به این وادی معنوی قدم می گذارند. اگر خّیری 
بخواه��د با ن��گاه اقتصادی وارد کار خیر ش��ود، قطعا نگاه و دید 
محدودی نس��بت به کارهای اخ��روی دارد و صرفا دنبال منافع 
اقتصادی اس��ت. معارف اس��المی ما دارای س��ه بخش اعتقادی 
و دس��تورالعمل، احکام و بخش اخالقی اس��ت. افرادی که وارد 
کار خیر می ش��وند، از طریق توصیه های اخالقی صرف وارد این 
مسائل می ش��وند. در روایات داریم که اگر دیدید تا 40 همسایۀ 
شما گرسنه هستند، خوابیدن و سر بر بالش نهادن با شکم سیر 
درخانه مکروه است. لذا کمک 
ب��ه همس��ایه گرس��نه توجیه 
اقتصادی ندارد و این مسئله را 
می ت��وان به کل جامعه تعمیم 
داد. االن در خانه ه��ای زیادی 
آب��روداری  واقعی  نیازمن��دان 
هس��تند که چش��م ب��ه این 
صندوق ه��ا دارن��د. بنابرای��ن 
خّیری��ن واقع��ی در س��اخت 
بیمارستان  مس��جد،  مدرسه، 
صندوق ه��ای  همی��ن  و 
هی��چ  ب��دون  قرض الحس��نه 
چشمداشتی فعالیت می کنند 
و کار آنه��ا توجی��ه اقتصادی 
ندارد. بلکه توجیه اخالقی دارد. 
رشد و کمال جامعۀ اسالمی و 
ترویج معارف اس��المی انگیزۀ 
من و همۀ کسانی است که در 
این گونه امور شرکت می کنند. 
آق�ای اخوان: در س��ال 

گزارشی از صندوق پس انداز قرض الحسنۀ جواد االئمه)ع(

حضوری سبز در صندوق های قرض الحسنه

صندوق پس انداز و قرض الحس�نۀ جواد االئمه)ع( در بازار آهنگران یکی دیگر از صندوق های قرض الحس�نه ای است که 
در بازار تهران قرار دارد و سال هاس�ت با فعالیت نیروهای خدوم و دلس�وز اداره می ش�ود. افرادی که خالصا و مخلصا 
وقت خود را صرف گره  گشایی از مشکالت نیازمندان آبرودار کرده اند و از هیچ کمکی در این زمینه فروگذار نمی کنند. 
ای�ن تنه�ا یک ادعا نیس�ت حضور چند خانم خیر و کهنس�الی که از زمان انجام مصاحبه تا پای�ان آن در صندوق برای 
رفع مش�کالت مردم نشس�ته و منتظر بودند، مهر تأییدی بر گفته های فوق زد. ماحصل گفت و گوی خبرنگار نش�ریۀ 
قرض الحسنه با آقایان حاج باقرلطفی رئیس هیئت مدیره، یحیی افضل نژاد مدیرعامل و محمد اخوان ابوالحسنی عضو 

هیئت مدیره صندوق را در زیر می خوانید:
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69 توس��ط مرحوم حاج عل��ی محلوجیان 
از اعض��ای هیئت مدیره به صندوق معرفی 
ش��دم. اما قب��ل از ورود از مرحوم حاج آقا 
مجتبی  تهرانی درخواست استخاره کردم. 
ایش��ان فرمودند اس��تخاره الزم نیس��ت. 
راه راهی اس��ت که اگر ب��رای رضای خدا 
خالصان��ه باش��د، اگ��ر در کل وام هایی که 
پرداخت می ش��ود، یک وام به جا و درست 
پرداخت ش��ود، ش��ما م��زد کار خ��ود را 
گرفته اید و فرمودند که از این راه می توان 
به بهش��ت رفت و از همین راه انس��ان به 

جهنم می رود. پس مس��یر حس��اس اس��ت و از زمانی که وارد 
این صندوق ش��دم به این نتیجه رسیدم که امروز حاصل تمام 
زندگی ام، منهای مسائل مادی، اوقاتی است که برای صندوق و 

مردم گذاشتم و بقیه همه از بین رفته است.
همچنی��ن در طول بیش از 20 س��الی که در این صندوق 
هس��تم به این نتیجه رس��یدم که پولی که به وام گیرنده داده 
می شود با تمام پول های دیگر خیلی فرق دارد. این پول از نظر 
ذاتی برکت باالیی دارد و کارآیی آن بسیار زیاد است. این حرف 
من نیست، بلکه موضوعی اس��ت که مورد تأیید وام گیرندگان 
اس��ت. آنها اذعان دارند پولی ک��ه از این صندوق وام می گیرند، 
برکت دارد و کار و کاس��بی آنها رونق پیدا می کند و اینها همه 
از لطف آقا امام جواد)ع( اس��ت که شامل حال اعضاء و مراجعه 

کنندگان شده است.
صندوق جواد االئمه)ع( چگونه و از چه سالی تأسیس شد؟

آقای لطفی: 50 سال قبل جلساتی به نام جواد االئمه)ع( 
در مش��هد مقدس داشتیم. س��الی 10 روز از 12 ذی القعده تا 
وفات امام جواد)ع( زیارت امام رضا )ع( را در جلس��ه ای شبانه 

می خواندیم و در پایان شب غذای نذری 
می دادیم و ش��اید در بعضی شب ها تا 2 
هزار غذای نذری از س��وی افراد خیر بین 
مردم تقسیم می شد. در سال های دوم یا 
سوم این جلسات بود که شبی خدمت آقا 
امام رضا)ع( رس��ید م و عرض ادب کردم 
و از آقا خواس��تم بتوانیم صندوقی به نام 
امام جواد)ع( تأس��یس کنیم تا گرهی از 
مشکالت مردم گش��وده شود و دعایمان 
مستجاب ش��د و صندوق جواد االئمه)ع( 
در بازار تأس��یس گردید. البت��ه ابتدا در 

کوچۀ مس��جد کوچه کالنتری مغازه خریداری کردیم و در آنجا 
فعالیت می کردم تا اینکه این محل توسط خّیری به ما فروخته 
ش��د و در زیر زمین این صندوق ه��م روزها نماز جماعت اقامه 

می شود.
مقدار وام صندوق چقدر است؟

وام ها از 5 هزار تومان شروع شد تا االن که سقف وام بین 1 
تا 2 میلیون تومان به غیر از وام های مسدودی است.

کارمزد وام ها چقدراست؟
تا س��ال 84 کارمزد دو درصد کم می شد. اما از  14 مرداد 
س��ال 85 به بعد کارمزدها را قط��ع کردیم و هزینه های جاری 
صن��دوق نیز توس��ط خود اعضای هیئت مدی��ره و هیئت امناء 

تأمین می شود.
مراجعه کنندگان چه مراحلی را برای دریافت وام باید طی کنند؟

در ای��ن صندوق وام در نوبت نداریم. یعنی کس��ی در صف 
انتظ��ار ب��رای دریافت وام نمی ماند. از زمان��ی که مدارک مورد 
نی��از یعنی یک برگ معرفی نامه و یک چک ضمانت را تحویل 
صندوق دهد، نیم س��اعت طول می کشد تا وام خود را دریافت 

  
ن��ژاد  افض��ل  یحی��ی  آق��ای 
مدیرعامل صندوق: ش��رکت در 
کارهای خداپس��ندانه و فعالیت 
در صندوق های قرض الحس��نه 
توجیه اقتصادی ندارد. کسانی 
که  درامور خیر فعالند بر اساس 
توصیه های اخالقی و دینی قدم 

در این راه می گذارند.
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کند. فقط 30 دقیقه زمان نیاز است 
تا ی��ک مراجع��ه کنن��ده وام از این 

صندوق دریافت کند.
وام ها صرف چه اموری می شود و 
آیا به موارد اضط�راری هم تعلق 

می گیرد؟
در  ک��ه  بیم��اری  قطع��اً  بل��ه 
بیمارس��تان نی��از ب��ه کم��ک دارد، 
عروس��ی که برای تهی��ه جهیزیه وام 
می خواهد. جوانی که برای اش��تغال 
و تحصی��ل نیاز ب��ه حمای��ت دارد، 
قطعا دس��ت خالی از صندوق بیرون 
نمی رون��د وما چ��ه بس��یار جوانانی 
داری��م ک��ه از ای��ن صن��دوق برای 
تحصی��ل در مدرس��ه وام گرفته اند و 
س��پس وارد دانشگاه ش��ده و ازدواج 

کردند و خانه دار ش��دند و شغل پیدا کرده اند و همه به لطف و 
مدد آقا امام جواد)ع( بوده اس��ت که بدون وقفه همه مشکالت 

مراجعه کنندگان حل می شود.
اقساط وام و نحوۀ باز پرداخت وام ها چگونه است؟

آق�ای افضل نژاد: ما ب��رای اینکه وام گیرن��دگان هرماه 
متحم��ل هزین��ۀ آمد و رفت به صندوق نش��وند ب��ا بانک ملی 
مذاک��ره کرده و به توافق رس��یدیم و وام گیرن��دگان می توانند 
با مراجعه به تمام ش��عب بانک ملی در سراس��ر کش��ور اقساط 
خ��ود را پرداخت نمایند و مدت زم��ان بازپرداخت آن بین 12 

تا15 قس��ط اس��ت. البته این شامل 
وام ه��ای غیر مس��دودی نمی ش��ود. 
چون وام هایی که از حس��اب اعضای 
هیئت مدیره مسدود می شود، سقف 
آنها بیشتر است و لذا اقساط آن هم با 

توافق طرفین مشخص می شود.
آیا به افرادی که معرفی نداش�ته 

باشند، وام می دهید؟
هرچند که یکی از ش��روط الزم 
برای دریافت وام داشتن معرف است، 
ولی بارها پیش آمده کسی به صندوق 
مراجعه کرده و معرفی نداش��ته است 
و یکی از اعض��ای هئیت مدیره خود 
معرف ش��ده و ضمانت او را بر عهده 
گرفت��ه اس��ت. نیت ما خیر اس��ت و 
دوست نداریم کس��ی دست خالی از 
صندوق بیرون برود و در جلسات هفتگی خود همیشه روی این 

گونه موارد صحبت می کنیم و تصمیم می گیریم.
این جلس�ات به چه منظ�وری و در چ�ه روزهایی برگزار 

می شود؟
جلس��ات هفتگی م��ا روزهای دوش��نبۀ هر هفت��ه برگزار 
می ش��ود و طی این 30 سال همیش��ه این جلسات بدون وقفه 
به صورت مرتب و به منظور رس��یدگی به امور صندوق و وام ها 

برگزار شده است.
به منظور تشویق وگسترش صندوق های قرض الحسنه در 

  
ابوالحس��نی  آقای محم��د اخوان 
عض��و هیئت مدیره: ب��رای ورود 
به این صندوق ن��زد مرحوم حاج 
آقا مجتبی تهرانی برای استخاره 
رفتم مرحوم فرمودند: استخاره 
الزم نیس��ت راه راهی اس��ت که 
اگ��ر برای رضای خدا باش��د، اگر 
در کل وام های��ی ک��ه پرداخ��ت 
می ش��ود یک وام درس��ت باشد، 

شما مزد خود را گرفته اید.
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جامعه چه باید کرد؟
قرض الحس��نه طبق آی��ات و روایات 
ث��واب زیادی برای آن ذکر ش��ده اس��ت 
و ب��ا توجه ب��ه اینکه در ای��ن صندوق ها 
عوامل متع��ددی از جمله اعضای هیئت 
مدی��ره و کارمن��دان صن��دوق و عوامل 
پرداخت فعالی��ت می کنن��د، ولی ثواب 
اصلی قرض الحسنه برای صاحبان حساب 
صندوق است. آنهایی که خیرخواهانه پول 
خ��ود را در اختیار صن��دوق می گذارند، 
بزرگترین قدم را در راه توسعه و گسترش 
ای��ن صندوق ها بر می دارن��د و ما هم در 
کنار آنها مشغول خدمتگزاری به مردم و 
نیازمندان آبرودار هستیم امیدواریم همه 

مورد لطف و رحمت الهی واقع شوند.
س�االنه ب�ه چ�ه تع�داد وام تعل�ق 

می گیرد؟
آقای لطفی: به طور متوس��ط هر سال به 2 هزار و 500 تا 

3 هزار نفر وام تعلق می گیرد.
نحوۀ همکاری شما با سازمان اقتصاد اسالمی ایران چگونه 

است و چه تعامالتی با هم دارید؟
آق��ای افضل نژاد: صندوق جواد االئمه )ع( از بدو تأس��یس 
رابطۀ بس��یار تنگاتنگی با س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران دارد. 
هرچند ما هیچ وقت از س��ازمان کمک مالی نخواس��ته ایم ولی 
س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران همیش��ه این آمادگی را برای 
حمای��ت از تمام��ی صندوق ها از جمله صندوق قرض الحس��نۀ 
جواد االئمه)ع( اعالم کرده اس��ت و بازرسان سازمان به صورت 
دوره ای و مرتب برای رس��یدگی ب��ه وضعیت صندوق ها وظیفه 
بازرس��ی خود را به خوبی انجام می دهند و حسابرس��ی دقیقی 
بر وضعیت مال��ی صندوق دارند. ضمن اینکه همه از توصیه های 
سازمان اقتصاد اس��المی ایران بهره مند بوده و هستیم. ولی یک 
نکته را در همین جا باید عرض کنم که وضعیت امروز س��ازمان 
اقتصاد اس��المی ایران با دهه های60-70 فرق کرده اس��ت. االن 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران از سوی بانک مرکزی به عنوان یک 
نهاد، سرپرستی تعدادی از صندوق های قرض الحسنه را بر عهده 
گرفته است و االن تنها نقش سرپرست را بازی می کند. قبال تمام 
بخشنامه و توصیه های سازمان جنبۀ ارشادی داشت اما االن تمام 
بخشنامه ها جنبۀ اجرایی دارد و اگر صندوقی بخشنامه ها را اجرا 
نکند، س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران به صندوق نامه می دهد که 

ما شما را از جنبۀ نظارتی خود کنار می گذاریم.
این کار قطعا برای اجرای دقیق تر برنامه های صندوق ها و 

جلوگیری از تخلفات احتمالی است؟
بله کامال درس��ت اس��ت ما هم نمی خواهی��م صندوق های 
متخل��ف در جامع��ه فعالیت کنن��د ولی اگر نح��وۀ همکاری و 

فعالی��ت مث��ل گذش��ته ب��ود و بانک 
مرکزی دخالتی در کارهای صندوق ها 
نداش��ت، خیلی بهتر بود. ضمن اینکه 
با پیش��رفت و تکنولوژی، سیستم های 
اطالع رس��انی سازمان اقتصاد اسالمی 
ای��ران ب��ا صندوق ها ضعیف اس��ت و 
اخبار صندوق های قرض الحسنه تحت 
پوش��ش سازمان اقتصاد اسالمی ایران 
دیر به اطالع اعضاء می رس��د. با توجه 
ب��ه اینکه اکث��ر صندوق ها به ش��بکۀ 
کامپیوتری وصل هستند، اما هیچ یک 

سیستم مشترکی نداریم.
ضمن اینکه از مس��ئوالن محترم 
س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران تقاضا 
داریم، نسبت  به فعال سازی و به روز 
رس��انی سایت س��ازمان که دو – سه 
سالی از زمان راه اندازی آن می گذرد، اقدام جدی به عمل آورند 
تا صندوق ها با دسترسی به سایت از اخبار سازمان و تصمیمات 
اتخاذ ش��ده مطلع ش��وند. چ��را صندوق های قرض الحس��نه از 
بخش��نامه های بانک مرکزی بعد از مدت ها که همه سروصداها 
می خوابد، باید مطلع شوند آن هم این اخبار را از بانک مرکزی 

دریافت کنند!
نظر ش�ما در مورد تفاهم نامۀ س�ازمان اقتصاد اس�المی 

ایران با بانک مرکزی چیست؟
افض�ل نژاد- اخ�وان: ما تأکی��د داریم س��ازمان اقتصاد 
اس��المی ایران پای این تفاهم نامه ای که با بانک مرکزی امضاء 
کرده اس��ت، بایس��تد و به تعهدات عمل کند ما هم از سازمان 
اقتصاد اس��المی ایران حمایت می کنیم و طبق بخشنامه عمل 

خواهیم کرد.
لطف�ی: ای��ن تفاهم نامه بس��یار مثبت و س��ازنده اس��ت. 
چ��ون جلوی خیل��ی از تخلفات را گرفته اس��ت و بدین ترتیب 
صندوق های همکار، جزو صندوق های متخلف نمی توانند باشند.
نظر شما در مورد تصمیم بانک مرکزی مبنی بر حذف نام 

ائمۀ معصومین)ع( از صندوق های قرض الحسنه چیست؟
اعض��ای هیئت مدیره اکثر صندوق ها همه مش��اغلی دارند 
و به کس��ب و کار مش��غولند اما طبق تعهد اخالقی هفته ای دو 
روز برای صندوق ها وقت می گذارند و جهت تسریع در پرداخت 
وام ها بدون هیچ چشمداش��تی فعالیت می کنند و حال س��ؤال 
این اس��ت که وقتی این افراد با این خلوص نّیت، هزینه و وقت 
می گذارن��د، چرا بانک مرکزی و ش��ورای پ��ول و اعتبار قوانین 
سخت و موانعی را سر راه صندوق ها ایجاد کرده است ؟ سازمان 
اقتصاد اس��المی ایران حدوداً 15 س��ال اس��ت که با این موانع 
مب��ارزه می کند. به تازگی ش��ورای پول و اعتبار گفته یک هزار 
صندوقی که تحت پوشش سازمان اقتصاد اسالمی ایران هستند 

  
آقای یحیی افضل نژاد مدیر عامل 
صن�دوق : از مس�ئوالن س�ازمان 
اقتصاد اسالمی ایران تقاضا داریم 
نس�بت  به فعال س�ازی و به روز 
رسانی س�ایت س�ازمان که دو – 
سه س�الی از زمان راه اندازی آن 
می گ�ذرد، اق�دام جدی ب�ه عمل 
آورن�د تا صندوق ها با دسترس�ی 
ب�ه س�ایت از اخب�ار س�ازمان و 
تصمیمات اتخاذ شده مطلع شوند
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و س��ال ها طبق نظر سازمان عمل می کردند، 
ح��ال باید نام ائم��ۀ معصومین )ع( را از روی 
س��ردر صندوق ه��ا بردارن��د. این اس��امی به 
چه علتی باید برداش��ته ش��ود؟ صندوق های 
قرض الحسنه با نام ائمه )ع( عجین شده است. 
آیا فکر نمی کنید نظر س��وئی در کار است تا 
فعالیت ه��ای صندوق های قرض الحس��نه کم 

رنگ جلوه کند؟
ممکن است صندوقی تخلف کرده باشد، 
آی��ا تعمیم دادن آن به دیگر صندوق ها کاری 
درس��ت است؟ سیس��تم بانکی برای یک وام 

دو میلیون��ی مراجعه کننده را ماه ها معطل می گذارد یا چندین 
چ��ک و س��فته و ضامن وام می خواهد. ولی کس��انی که از این 
صندوق ها وام بدون بهره می گیرند، بدون کمترین اتالف وقت، 
مشکالتش��ان حل می ش��ود. حال جایز نیست که اگر بین این 
صندوق ها یک یا چند صندوق تخلف کردند، گناه آنها را به پای 
همه بنویس��ند. وضع قوانین جدید، فق��ط موانع ایجاد می کند. 
چون کامال غیرحرفه ای اس��ت. ما درکش��ور جمهوری اسالمی 

نباید شاهد چنین موانعی در سر راه مشکالت مردم باشیم.
آقای افضل نژاد: مردم به برکت نام ائمه )ع( در صندوق های 
قرض الحسنه حساب سپرده و قرض الحسنه باز می کنند. نام ائمۀ 

معصومین ب��ر صندوق ها موجب برکت 
اس��ت. این کار باعث اعتم��اد مردم به 
صندوق ها می شود و مردم به برکت نام 
ائمه قدم در صندوق های قرض الحسنه 
می گذارند و با توس��ل به نام ائمه )ع( و 
دریافت وام هایی ولو اندک مشکالتشان 
مرتفع می ش��ود. حال بانک مرکزی با 
چه مجوز و قانونی برای تمام صندوق ها 
رأی صادر می کند که اسم ائمه از سردر 
صندوق های قرض الحس��نه باید حذف 

شود!!
حداق��ل آن طور که آق��ای دکتر بهمنی مالحظ��ه دارند، 
بین صندوق های تک ش��عبه ای با دیگر صندوق ها تفاوت قائل 
ش��وند. ضمناً در هر صنفی امکان تخل��ف وجود دارد. لذا بانک 
مرکزی نباید زحمات و فعالیت صندوق های س��الم را زیر سؤال 
بب��رد و از بانک مرکزی می خواهیم در این خصوص تجدیدنظر 
کن��د. همچنین افرادی که در صندوق های قرض الحس��نه پول 
می گذارند، به اعتبار نام ائمه اس��ت و لذا مس��ئوالن صندوق ها 
این چرخ��ۀ مالی را در بانک ها به گردش در می آورند، صندوق 
به پشتوانۀ پول خّیرین به مردم وام می دهد لذا سنگ اندازی در 

این چرخۀ مالی و رفع گرفتاری های مردم جایز نیست.
ساعت کار صندوق چگونه است؟

از ش��نبه تا چهارش��نبه از ساعت 8 صبح تا 
4 بعدازظهر و روزهای پنج شنبه تا ساعت یک.

صندوق ه�ای  از  حمای�ت  خص�وص  در 
قرض الحسنه چه انتظاری از بانک مرکزی و 

دستگاه های دولتی دارید؟
نیاز ب��ه هیچ حمای��ت مال��ی نداریم. فقط 
ب��ا وضع قوانی��ن جدید موانع ب��رای صندوق ها 
درست نکنند. همچنین از بانک ها می خواهیم با 
صندوق های قرض الحسنه در خصوص پرداخت 
اقس��اط از طریق بانک های مورد توافق همکاری 

داشته باشند.
اگر خاطره ای از س�ال های خدمت رس�انی 
در صن�دوق به مراجع�ه کنن�دگان دارید، 

بفرمایید.
       آق�ای اخوان: در س��ال 1372جوانی 
20 ه��زار تومان وام از این صندوق گرفت وقتی 
در س��ال 87 با ایشان صحبت می کردم، خودش 

  
آقای باقر لطفی رئیس هیئت 
مدیره صندوق قرض الحسنۀ 
ای��ن  در  االئم��ه)ع(:  ج��واد 
صن��دوق هیچ ک��س در صف 
مراجع��ه  نمی مان��د.  انتظ��ار 
کنندگان پس از نیم س��اعت 
را  خ��ود  درخواس��تی  وام 

می گیرند.

أللُهمَّ إنََّک تعلُم ما کاَن ِمّنا تناُفًس��ا فی ُسلطان َو 
ال الِتماًس��ا ِمن ُفُضوِل الُحطاِم َو لِک��ن لَِنُردَّ العالَِم 
ِمن دیِن��َک َو نُظِهَر االصاَح فی بِ��اِدَک َو َیأَمَن 
الَمظلوُموَن ِمن ِعباِدَک َو یُعَمَل بَِفرائِِضَک َو ُسَنِنَک 

َو أحکاِمَک

اصالح امت
 نه قدرت 

طلبی

بار خدایا! تو می دانی که آنچه از ما اظهار شده برای رقابت 
در قدرت و دس��تیابی به کاالی دنیا نیس��ت، بلکه هدف ما 
این است که نش��انه های دینت را به جای خود برگردانیم 
و بالدت را اصالح نماییم تا س��تمدیدگان از بندگانت امنیت 
یابند و به  واجبات و س��نت ها و دس��تورهای دینت  عمل 

شود.

 تحف العقول از سخنان ساالر شهیدان حضرت امام حسین علیه السالم
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در ح��د میلیونی به اف��راد وام می داد. و 
خودش االن یک وام دهنده و خیر ش��ده 
اس��ت. افراد به برکت پول ه��ا و وام هایی 
که از این صندوق گرفته اند به تحصیالت 
عالیه دست یافته اند. جوانی که هنوز هم 
ب��ا صندوق ارتب��اط دارد، پول تحصیل و 
هزینۀ دانشگاه خودش را از این صندوق 
وام گرف��ت و در رش��تۀ پزش��کی ف��ارغ 
التحصیل ش��د و االن هفت��ه ای یک روز 

بیماران را رایگان درمان می کند.
آقای لطفی: ما بیمه صندوق هستیم و بیشترین خاطرات 
عمرم��ان را پای این صندوق ها داریم چ��را که بهترین لحظات 

روزگار ما در این صندوق می گذرد.
آقای افض�ل نژاد: همین که هیچ کس دس��ت خالی از این 
صندوق بیرون نمی رود، برای ما بهترین خاطره است. وقتی کسی با 
چشمی گریان به صندوق می آید و با لبی پر از خنده خارج می شود، 
بهترین لحظۀ عمر ماس��ت و تمام کس��انی که از این صندوق وام 
می گیرند، متفق القولند که این پول به برکت نام جواد االئمه)ع( خیر 
و برکت زیادی دارد و چندین برابر می شود. ما و همه کسانی که در 
این صندوق فعالیت می کنیم مورد امتحان الهی هس��تیم و ارزیابی 

می شویم که آیا درهر موقعیتی که قرار داشته 
باش��یم چقدر دست نیازمندان را می گیریم و 
خدمت رسانی می کنیم.این مرحله خیلی مهم 
در زندگی ماست و درکل خیر و برکتی که از 
این صن��دوق و نام مقدس امام جواد )ع( وارد 

زندگی ما می شود، غیرقابل وصف است.
آیا کس�ی دس�ت خالی از این صندوق 

بیرون رفته است؟
اعضای هیئ��ت مدیره تا آنجا که در 

توان دارند، س��عی می کنند هیچ کس��ی را دس��ت خالی از 
صندوق بیرون نکنند و چه بسا عالوه بر رفع مشکالت مالی 
زمینۀ س��فرهای زیارتی به عتبات عالیات هم برای مراجعه 
کنن��دگان ب��ه کمک خّیری��ن فراهم می کنن��د. هنگامی که 
مصاحب��ه با اعضای محت��رم هیئت مدیره به پایان رس��ید، 
خان��م معصومه رفیعی نیک��و و خانم مقدم از خّیرین قدیمی 
صن��دوق بر فعالیت و تالش بی وقفۀ کارکنان صندوق جواد 
االئم��ه تأکید کردند و اذعان داش��تند که ب��ا کمک اعضای 
دلسوز این صندوق افراد زیادی به سفرهای زیارتی کربالی 
معلی و نجف اش��رف مشرف ش��دند و این مهم فقط با مدد 

و یاری اعضای این صندوق  میس��ر ش��ده اس��ت.

  
وقتی کس�ی با چش�می گریان به 
صن�دوق می آی�د و ب�ا لبی پ�ر از 
خنده خارج می شود، بهترین لحظۀ 
عمر ماس�ت و تمام کس�انی که از 
این صن�دوق وام می گیرند، متفق 
القولند ک�ه این پول ب�ه برکت نام 
جواد االئمه)ع( خیر و برکت زیادی 

دارد.
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س��ه میلیون و 400 ه��زار هکتار جن��گل در دامنه های 
شمالی کوه های البرز و استان های ساحلی دریای خزر وجود 
دارد. مس��احت جنگل های دیگر که پراکنده در س��ایر نقاط 
کشور هستند، تا سه میلیون هکتار است. از این جنگل ها فقط 
بیش از س��ه هکتار برای بهره برداری صنعتی قابل اس��تفاده 
است و بقیه جنگل ها به سبب نگهداری نادرست یا آسیب های 
طبیعی مورد بهره برداری نیس��تند. بر اساس اسناد و مدارک 
موجود، ایران از زمان باس��تان تا آغاز ق��رن هیجدهم دارای 
جنگل های بس��یار و گوناگون بود. پهن��ۀ جنگل های موجود 
در ایران با مرزهای کنونی در زمان هخامنش��یان به بیش از 
16 میلیون هکتار می رسید. از بین بردن جنگل های ایران از 
زمان حملۀ مغول آغاز ش��د و به ویژه در سه قرن گذشته به 
باالترین مرتبه خود رس��ید. در زم��ان قاجار نزدیک به 130 
ه��زار تن ذغال چوب از بری��دن درختان جنگلی ایران تولید 
و به خارج کش��ور صادر ش��د و حاال ام��روز جنگل های ایران 
حال و روز خوش��ی ندارند و در معرض نابودی هس��تند. هر 
روز هزاران اصله درخت در جنگل ها و مناطق حفاظت ش��ده 
قطع می ش��وند و کاری از دست سازمان های محیط زیست و 
جنگل ها و مراتع کش��ور که مسئولیت حفظ و صیانت از این 

میراث گرانبها را به عهده دارند، بر نمی آید.
بر اس��اس نظر کارشناسان در این س��ال ها بین 6 تا 12 
میلی��ون هکتار جنگل طبیع��ی و 2/5 میلیون هکتار جنگل 
دست س��از از بین رفته اند. این در حالی است که رهبر معظم  
انقالب گیاه و درخت را برای هر کشور و مجموعه بشری مایه 
برکت و آبادانی می دانند و با اشاره به سفارش اسالم به کاشت 
و نگهداری درختان و همچنین جلوگیری از قطع آن، هشدار 
داده ان��د که  چرا گاهی اوقات صده��ا درخت در جاهایی که 

نباید قطع بشوند، قطع می شوند.
نابودی کامل جنگل های ایران تا دهۀ آینده

بس��یاری از صاحب نظران این ح��وزه هم  معتقدند اگر 
ناب��ودی جنگل های ایران ب��ا روند فعلی ادام��ه یابد، در 30 
س��ال آینده در کشور جنگلی باقی نخواهد ماند. اما اسماعیل 
کهرم کارشناس محیط زیست می گوید: با وجودی که رئیس 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از تالش این سازمان 
ب��رای قطع کامل بهره برداری از جنگل های ش��مال تا س��ال 
1400 خبر داده است، تا 10 سال آینده از جنگل های کشور 

هیچ اثری نخواهد بود.
این کارش��ناس محیط زیس��ت می افزاید: در س��ه دهۀ 

گذشته جنگل های هیرکانی کشور 30 میلیون هکتار بود. اما 
االن وسعت آن به 12 میلیون هکتار رسیده است. 

بر اساس گفته های کهرم وضعیت جنگل های زاگرس از 
جنگل های هیرکانی به مراتب بدتر است. آتش سوزی، زغال 
س��ازی، عبور جاده و خطوط گاز رمقی برای پهنۀ بلوط زاران 
زاگرس نگذاش��ته است.  او ادامه می دهد: وقتی در یک شب 
14 هزار اصله درخت بلوط برای خط لولۀ گاز قطع می شود، 

چه امیدی به آینده این جنگل ها می توان داشت؟
رئیس انجمن جنگل بانی کش��ورنیز وضعیت جنگل های 
ایران را نامطلوب دانس��ته و گفته است: طی چند سال اخیر 
با مرگ دس��ته جمعی 300 هزار هکتار از جنگل های غرب، 

خشکیدگی بلوط ها و شاه بلوط های گیالن روبرو بوده ایم.
جنگل فقط درخت نیست

جن��گل فقط درخت نیس��ت، بلکه پناهگاه و زیس��تگاه 
امنی برای سایر موجودات در قالب یک اکوسیستم ارزشمند 
محس��وب می ش��ود، از این رو ارزش منابع طبیعی و جنگل 
بسیار باال است و کشورهایی که منابع طبیعی خود را تخریب 
می کنند در آینده نه چندان دور استقالل خود را نیز از دست 

خواهند داد.
تخریب زیس��تگاه ها، انق��راض گونه ها، طغی��ان آفات و 
بیماری ها، آتش س��وزی ها در س��طوح وس��یع موجب مرگ 

اکوسیستم ها می شود.
به گفتۀ رئیس جامعه جنگل بانی نبود ارزشیابی صحیح 
منابع طبیعی و به ویژه جن��گل یکی دیگر از عوامل تخریب 
جنگل هاست. وی می افزاید: براساس یک تحقیق دانشگاهی، 
ارزش ی��ک توده جن��گل در حف��ظ آب 300 میلیون دالر، 
توریس��م 40 میلیون دالر و چوب 20 میلیون دالر مشخص 
شده که درصورت ارزش گذاری صحیح بر روی منابع طبیعی 

دیگر مدیران بر روی چوب هدفگذاری نخواهند کرد.
خالء قانونی

یک��ی دیگر از اعضای هیئت رئیس��ه جامعه جنگل بانی 
ایران خالء قانونی، اجرا نش��دن قوانین یا وضع قوانین اشتباه 
را یکی دیگر از عوامل تخریب منابع طبیعی برمی ش��مرد و با 
اشاره به تصویب الیحه جامع منابع طبیعی می گوید: تصویب 
این الیحه در مجلس ش��ورای اس��المی به ط��ور قطع باعث 

تشویق متجاوزان به تخریب جنگل ها می شود.
دیگر کارشناسان و متخصصان محیط  زیست نیز با ابراز 
نگرانی ش��دید از رش��د فزآینده تخریب جنگل ها در کشور، 

 فاجعه ای به نام تخریب جنگل ها 

تخریب جنگل ها نیشتری بر قلب زمین
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تغیی��ر کاربری جنگل ها، نقش وزارتخانه ها و نهاد های دولتی 
در ناب��ودی جنگل ها، قاچاق چوب، فقر گس��ترده س��اکنان 
حاش��یه جنگل ها، حضور دام در جنگل و اجرای ناقص طرح 
صیان��ت از جنگل ها و مراتع کش��ور را از دالیل عمده نابودی 

جنگل های کشور می دانند.
تغییر کاربری مهمترین دلیل نابودی جنگل ها

تغیی��ر کاربری ابتدا در دامنه های جلگ��ه ای اتفاق افتاد. 
کشاورزان این مناطق را به اراضی کشاورزی تبدیل کردند، اما 
با افزایش رفاه مردم و رش��د شهرنشینی این اراضی به خانه، 

ویال و شهرک های ویالیی تبدیل شدند.
دکتر مجید مخدوم استاد محیط زیست دانشگاه تهران نیز 
با اش��اره به روند تبدیل جنگل ها به اراضی کشاورزی و سپس 
ویال می گوید: در پنج سال اخیر به دلیل شتاب گرفتن مصوبات 
احداث طرح های صنعتی و احداث شهرک های صنعتی جدید 
و همچنین توس��عه شهرک های صنعتی موجود، پاک تراشی و 

تغییر کاربری جنگل شتاب بیشتری گرفته است.
این متخصص محیط زیس��ت یک��ی دیگر از موارد تغییر 
کاربری جنگل ها را احداث راه می داند و می افزاید: راه س��ازی 
غیرضروری و مخرب، درسال های اخیر شتاب بیشتری گرفته 
است به گونه ای که دولت پا را فراتر گذاشته و پروژه هایی که 
تنها مطالعات و کلنگ زنی آنها در گذشته انجام شده ولی به 
دلیل مشکالت بسیار زیس��ت محیطی و فشار افکار عمومی 
متوقف ش��ده بود را اجرایی کرده و با نابودی اکوسیستم های 
پیوسته و آبخیزهای حیاتی موجب تخریب جنگل ها می شوند.

دکتر اسماعیل کهرم، پدر علم محیط زیست نیز با اشاره 
به اینکه نیمی از جنگل های ایران در 30 س��ال گذشته نابود 

ش��ده و به 12 میلیون هکتار رسیده است، نقش دولت را در 
این تخریب مؤثر می داند و معتقد است: میزان برداشت پایدار 
از جنگل ه��ا باید 3/2 میلیون متر مکعب باش��د اما دولت 6 
میلیون متر مکعب از جنگل های هیرکانی ش��مال کشور که 

دست کم 3 میلیون سال قدمت دارند برداشت می کند.
فاجعه حضور دام در جنگل ها

رفت و آمد مداوم دام در جنگل ها، باعث فشردگی خاک 
و خرابی وضع فیزیکی خاک می شود. به این ترتیب آب باران 
ب��ه جای آنکه در خاک فرو رود در س��طح زمین جریان پیدا 
می کند. در چنی��ن اراضی رویش دانه هایی که بر روی زمین 
ریخته ش��ده دش��وار و در بعضی حاالت غیر ممکن می شود. 
چرای دام باعث می ش��ود که تبدیل م��واد آلی زنده به الش 
ب��رگ صورت نگیرد و افراط در چرای دام پوش��ش گیاهی را 
از عرصۀ جنگل حذف می کند. در دامنه های کوهستان ها که 
خ��اک عمال در مع��رض ریزش قرار دارد، تردد دام ها س��بب 
تشدید ریزش خاک و قطعات سنگی می شود و فشار وارده از 
تصادم این ریزش ها به درختان موجب زخمی ش��دن پوست 
آنها می ش��ود. دام ها با جویدن پوست و س��اقه های درختان 
آنه��ا را زخمی کرده و زمینه تس��هیل نف��وذ و رخنه آفات و 
بیماری های گیاهی را تدارک می بینند. از اینرو کارشناسنان 
ب��ه تکاپو افتادن��د و مصوبه صیانت از جنگل های ش��مال را 
پیش��نهاد دادند و قرار ش��د  بر اس��اس بند یک ماده 6 این 
مصوبه ، سازمان جنگل ها و مراتع تا سال 1388، 3/3 میلیون 
واحد دامی را از جنگل ها خارج کند. اما این موضوع در مهلت 
مقرر تحقق نیافت و حتی با تأخیری چندین س��اله هم بعید 

است به طور کامل اجرا شود.

*اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست: با وجودی که رئیس سازمان جنگل ها، 
مرات��ع و آبخی��زداری از تالش این س��ازمان برای قطع کام��ل بهره برداری از 
جنگل های شمال تا سال 1400 خبر داده است، تا 10 سال آینده از جنگل های 

کشور هیچ اثری نخواهد بود.
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آثار پر برکت قرض الحس��نه در جای جای مناطق محروم و بین فقرا جلوه گر اس��ت، گرچه 

در این نهادها نسبت به دیگر مؤسسات تخلف اندک است، ولی این اندک نیز با توجه به شئون 

قرض الحس��نه قابل قبول و توجیه نیس��ت. زیرا به پا دارندگان این سنت حسنه مدعی هستند 

در خ��ط مق��دم جبهه با فقر در س��تیزند و هیج انحرافی را نمی پذیرند. اخیرا مش��اهده ش��ده 

برخی از این مؤسس��ات با عنوان صندوق قرض الحس��نه مبادرت به پرداخت وام های سپرده ای 

)جدول��ی- ق��راردادی( می نمایند و با آنکه عوارض و عواقب زیانب��ار مادی و معنوی آن مکرر و 

به صورت های گوناگون و به موجب اطالعیه های مندرج در روزنامه های کثیراالنتش��ار گوش��زد 

و اجتناب از آن درخواس��ت ش��ده است و با آنکه نادرستی این ش��یوه که سبب ورشکستگی و 

گرفتاری برخی صندوق هایی که به این امر مبادرت کرده اند، به تجربه عینی به اثبات رس��یده 

و این قبیل صندوق ها را عمال با بن بس��ت روبرو کرده است، معذلک هنوز معدودی از مؤسسات 

به نام قرض الحسنه  این رویۀ نامطلوب را ادامه می دهند و با این عمل نه تنها خود را به پرتگاه 

سقوط و نابودی می کشانند، بلکه حیثیت و صیانت سایر صندوق های قرض الحسنه را نیز مورد 

تهدید و خطر قرار می دهند.

علیهذا الزم می داند به آگاهی عموم مردم شریف ایران به ویژه مسئوالن محترم صندوق های 

قرض الحس��نه برس��اند: پرداخت این گونه وام های مش��روط که در قبال دریافت مبلغی سپرده 

صندوق را ملزم به پرداخت مبلغی بیش��ترو مدتی طوالنی تر از مبلغ و مدت س��پرده می نماید و 

انعق��اد هرگونه قرارداد متقابل بین صندوق و متقاضیان وام که صندوق را ناچار به پرداخت وام 

نمای��د و به طور کلی هرگونه توافق با متقاضیان که س��بب تحمی��ل وام های بی رویه و خارج از 

مصلحت یا خارج از توان به صندوق قرض الحس��نه ش��ود، به علت عوارض و عواقب ناشی از آن 

و به دلیل اینکه صندوق را از مس��یرو اهداف اساس��ی خود منحرف می نماید، از نظر شرع انور و 

رویه سازمان اقتصاد اسالمی ایران و واحد هماهنگی صندوق های قرض الحسنه و هیئت بررسی 

مس��ائل صندوق های قرض الحسنه به کلی مردود و دور از شئون و اهداف صندوق قرض الحسنه 
می باشد.

لذا ضمن ابراز مخالفت صریح خود با این عملکرد اعالم می نماید، این مؤسسات باید موضع 

خود را تغییر دهند و از فعالیت به عنوان صندوق قرض الحسنه بپرهیزند.

سازمان اقتصاد اسالمی ایران
اطالعیۀ مهم 
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فراخوان همکاری از خوانندگان نشریۀ قرض الحسنه
شمارۀ 55 نشریه با استعانت از درگاه خدای یگانه منتشر شد که به نظر عالقمندان فرهنگ 
قرض الحس��نه می رسد. هدف و فلسفۀ انتشار این نش��ریه ترویج فرهنگ قرض الحسنه و توسعۀ 
این س��نت شرعی است تا ضمن برقراری ارتباط بین همفکران و تبادل اطالعات و اخبار به این 
هدف تحقق بخشیم. اما ادامۀ این راه خطیر و مقدس نیاز به همراهانی همدل و هم جهت دارد 
که شایسته ترین آنها همکاران صندوقی و دست اندرکاران قرض الحسنه هستند که می توانند در 
این مهم یاری دهند. لذا از هیئت امناء، مدیران و مسئوالن و کارکنان صندوق های قرض الحسنه 
و خوانن��دگان عالقمند تقاضا دارد با ارس��ال نظرات، اخبار، گ��زارش مقاله، عکس و آمار و ارقام 
عملک��رد خ��ود را با ما در میان بگذارند و به منظور باال بردن س��طح نش��ریه انتقادات، نظرات و 

پیشنهادات سازنده خود را به دفتر نشریه ارسال نمایند.

سردبیر و مدیر مسئول نشریه قرض الحسنه

 
وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران از تثبیت سقف تولید نفت سازمان کشورهای صادر 

کننده نفت )اوپک( در سطح 30 میلیون بشکه در روز خبر داد.
 ب��ه گ��زارش ایرن��ا، 'رس��تم قاس��می' گف��ت: اعض��ای اوپ��ک پ��س از س��اعت ها 
مذاک��ره پش��ت دره��ای بس��ته در نشس��ت 163 ای��ن س��ازمان تصمی��م گرفتن��د 
 همچن��ان س��قف تولی��د روزان��ه 30 میلی��ون بش��که نف��ت را ثاب��ت نگ��ه دارن��د. 
وی همچنی��ن درباره بررس��ی ش��اخص های جدید ارزیاب��ی نامزده��ای دبیرکلی اوپک 
گف��ت: ش��اخص ها و معیاره��ای ارزیابی نامزدهای دبی��ر کلی اوپک توس��ط کمیته ای 
متش��کل از نمایندگان وزیران این س��ازمان مورد بررس��ی بیش��تر قرار می گیرد و اعضا 
 در نشس��ت دس��امبر س��ال جاری میالدی دوباره در این باره تصمیم گی��ری می کنند. 
به گزارش ش��بکه اطالع رس��ای نفت و انرژی، قاس��می با مطلوب خواندن نتایج نشست 
 163 اوپ��ک، گف��ت: اعضای اوپک در نشس��ت ام��روز تفاهم زیادی با یکدیگر داش��تند. 
پیش از برگزاری نشست 163 اوپک، بیشتر وزیران نفت کشورهای عضو اوپک، مقام های 
این سازمان و تحلیلگران بازار نفت با مطلوب خواندن سطوح کنونی قیمت های نفت خام 
و شرایط عرضه این ماده در بازارهای جهانی، تثبیت سقف تولید روزانه 30 میلیون بشکه 

نفت را پیش بینی کرده بودند.

وزیر نفت :

اوپك سقف تولید 
نفت را ٣٠ میلیون 
بشکه تثبیت کرد
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بهاء به گونه ای بی ضابطه افزایش یافته است.
برخی بنگاه داران مس��کن دلیل رشد بی ضابطه اجاره  بهای 
مسکن در دو ماه ابتدایی سال جاری را نبود یک برنامه مدون و 
قوی برای کنترل و نظارت بر نرخ های اجاره بهاء و تبدیل شدن 

اجاره داری به شغل می دانند.
هر چند برخی کارشناس��ان با تعیین قیمت اجاره از سوی 
دول��ت و برخ��ورد تعزیراتی مخالف هس��تند، اما بس��یاری از 
کارشناس��ان و حتی مستأجران برخورد تعزیراتی با اجاره بهای 
مسکن را که در دو سال گذشته اجرا شده است را بسیار مفید 

ارزیابی می کنند.
گ��زارش فارس از برخی نقاط تهران حاکی اس��ت که نرخ 

اجاره بهاء از نرخ تورم نیز عبور کرده است.
"بهرامیان" یکی از بنگاه داران قصر الدشت به خبرنگار فارس 
گفت: ای��ن روزه��ا اظهارنظر در خص��وص پیش بینی قیمت 

قیمت های کاذب اجاره  بهاء در آغاز فصل جابجایی

در حالی که خرید و فروش مسکن در رکود به سر 
می برد، خبرهایی از این بازار می رس�د که قیمت ها در 
بازار اجاره به ش�کل کاذب افزایش یافته و حتی بعضا 
در نقاط شمالی ش�هر تهران نرخ های اجاره به صورت 

دالری مطالبه می شود.
اگرچه اج��اره  بهای مس��کن در فصل بهار باید به س��یاق  
س��ال های قبل یک رش��د حداقل همپ��ا با نرخ ت��ورم را طی 
کند، ظاهراً امس��ال نه تنه��ا این طور نبوده بلک��ه فراتر از آن 

بوده است.
یکی از تفاوت ها در بازار اجارۀ مس��کن در سال جاری این 
اس��ت که علی رغم رکود خرید و فروش مسکن  نرخ های اجاره 
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مسکن سخت اس��ت اما چون فصل نقل و انتقال نزدیک است، 
می توان گفت که وضعیت چگونه خواهد بود.

وی افزود: نرخ های اجاره  بهاء این روزها بسیار کاذب است 
و متأس��فانه هر مالکی که وارد بنگاه  مسکن می شود بدون هیچ 
نگرانی از دادن قیمت س��عی دارد قیمت های مد نظر خود را بر 

ما تحمیل کند.
چشم و هم چشمی مالکان 

       محمدیان بنگاه دار منطقه ش��هرک غرب گفت: دادن 
نرخ های کاذب از س��وی مال��کان ظاهراً به نوعی عادت ش��ده 
اس��ت و مالکان با عنوان اینکه واحد مس��کونی پائین تر از واحد 
مس��کونی خود با نرخ باالتری به اجاره رفته اس��ت، چشم و هم 

چشمی می کنند.
وی ادامه داد: اگرچه تبدیل ش��دن رهن به اجاره نیز ظاهرا 

باز هم بعد از مدتی وقفه باب شده است.
وی در پاس��خ به این سؤال که دلیل اینکه مالکان به جای 
رهن کامل به س��مت گرفت��ن اجاره رفته اند چیس��ت؟ گفت: 
مطمئنا این موضوع به دلیل مش��کالت اقتصادی است چرا که 
به عنوان مثال برخی از مالکان به دلیل داشتن فرزندان دانشجو 
و باال ب��ودن هزینه های تحصیل س��عی می کنند به جای رهن 

کامل، اجاره بگیرند.
توافق مالک و مستأجر در تمدید قرارداد 

       ابراهیمی بنگاه دار خیابان اش��رفی اصفهانی هم گفت: 
رواج تواف��ق بین مالک و مس��تأجر برای تمدی��د قرارداد اجارۀ 
مس��کن این روزها به قدری گس��ترش یافته که از ابتدای سال 
جاری تاکنون حتی یک مورد قرارداد اجاره مسکن در این بنگاه 

تنظیم نشده است.
وی ادامه داد: نرخ های اجاره بهای مس��کن  کاذب اس��ت. 
بنابرای��ن اگر دولت هر چه زودتر ط��رح برخورد تعزیرات اجاره 

بهاء را اجرا کند بهتر می شود.
محاسبه نرخ اجاره بهاء دالری شد

پوراس��دی یکی از بنگاه داران شهرک غرب نکته جالبی را 
مط��رح ک��رد و آن هم این ب��ود که برخی مالکان ب��رای اینکه 
در طول یک س��ال از اجاره دادن واحد مس��کونی خود متضرر 

نشوند، نرخ اجاره  بهاء را دالری دریافت می کنند.
وی ادامه داد: به تازگی در شهرک غرب باب شده است که 
مالکان نرخ اجاره بهاء را به صورت دالری از مستأجر می گیرند.

وی اف��زود: اف��رادی ک��ه اجاره به��اء را به ص��ورت دالری 
پرداخت می کنند عوامل ش��رکت های خارجی هس��تند که در 

تهران زندگی می کنند.
وی ادامه داد: به تازگی یک شرکت مجارستانی برای اجارۀ 
یک باب واحد مس��کونی حاضر به پرداخت 3 هزار دالر در ماه 

شده است.

به گفت��ۀ وی، نرخ هایی ک��ه به گوش  ما برای اجاره مس��کن 
دالری می رسد ارقام 2500 تا 3000 دالر و  5 تا 7 هزار دالر است.

شغلی به نام اجاره داری
این بنگاه دار منطقه ش��هرک غرب گف��ت: این روزها اجاره 
داری به یک ش��غل تبدیل شده اس��ت و منبع درآمد خیلی از 

افراد است.
وی افزود: برخی س��رمایه داران بزرگی که تا دیروز صاحب 
کارخان��ه یا تولیدی بودند، به دلیل مش��کالت اقتصادی از این 
کار دس��ت کشیده اند و با س��رمایۀ خود واحد مسکونی خریده 
ی��ا احداث کرده اند تا آنها را در فصل نقل و انتقاالت با نرخ های 

باالتری اجاره دهند.
مثاًل اجاره یک واحد مس��کونی 70 متری نوساز در اشرفی 
اصفهانی 10 میلیون تومان ب��ا اجاره ماهانه 700 تا 800 هزار 

تومان است.
یک واحد مس��کونی80 مت��ری نوس��از در زعفرانیه 100 
میلی��ون توم��ان رهن کام��ل، یک واحد 70 متری چند س��ال 
ساخت در سعادت آباد 65 میلیون تومان رهن کامل، یک واحد 
مسکونی 105 متری در بلوار ارتش 20 میلیون تومان ودیعه و 
حدود 2 میلیون تومان اجاره و یک واحد 55 متری در خیابان 
دیباج��ی با 10 میلیون تومان ودیعه و یک میلیون تومان اجاره 

گزارش می شود.
       بر اس��اس این گزارش در مناطق مرکزی ش��هر تهران 
نیز نرخ های اجاره رش��د چشمگیری یافته است، به گونه ای که 
ب��رای یک واح��د 70 متری 10 تا 15میلی��ون تومان به اضافه 
600 ت��ا 700 هزار توم��ان اجاره مطالبه می ش��ود، در مناطق 
جنوب��ی تهران نیز افزایش اجاره بهاء همزمان با آغاز فصل نقل 

و انتقاالت مسکن مشهود است..  
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با بهره برداری از پنج طرح جدید پاالیشگاهی در سالجاری، 
ایران در صنعت پاالیش نفت از عربستان جلو می افتد و با توجه 
به محدودیت های سعودی ها در تأمین نفت پاالیشگاه ها به دلیل 
قراردادهای بلند مدت فروش طالی س��یاه، امس��ال با استفاده 
از فرصت تحریم به بزرگترین پاالیش��گر نفت خاورمیانه تبدیل 

می شود.
به گزارش مهر، تحریم نفت ایران توس��ط 27 کشور اروپایی 
ش��رایط را برای کاهش صادرات نفت و س��رمایه گذاری بیش��تر 
 بر روی س��اخت واحدهای جدید پاالیشگری فراهم کرده است.

بر این اساس ایران در شرایط جنگ اقتصادی غرب، سناریوهای 
کوتاه مدت و میان مدت برای توقف کامل خام فروشی نفت و افزایش 
 ظرفیت فرآورده های پرطرفدار نفتی را در دستور کار قرار داده است.

از س��ال گذش��ته تاکن��ون با بهره ب��رداری از طرح ه��ای جدید 
توس��عه و بهین��ه س��ازی پاالیش��گاهی، ظرفی��ت پاالیش نفت 
ای��ران به روزانه ی��ک میلیون و 850 هزار بش��که افزایش یافته 

اس��ت که در مقایس��ه ب��ا ابت��دای برنامه چهارم توس��عه حدود 
 یک میلی��ون و 600ه��زار بش��که در روز افزایش یافته اس��ت.

در س��الجاری چه��ار ط��رح جدید بنزین س��ازی و توس��عه در 
پاالیش��گاه های نفت الوان، اصفهان، بندرعباس و تبریز در مدار 
به��ره برداری ق��رار خواهند گرفت که در مجموع ب��ا راه اندازی 
ای��ن چهار طرح جدی��د روزانه حدود 127 تا 130 هزار بش��که 
 دیگر به ظرفیت پاالیش طالی س��یاه کش��ور افزوده خواهد شد.

از این رو با راه اندازی طرح بنزین سازی اصفهان سه واحد جدید 
فرایندی با ظرفیت روزانه 25 هزار بش��که، طرح بنزین س��ازی 
بندرعباس 9 واحد فرآیندی با ظرفیت 25 هزار بشکه، طرح بنزین 
سازی پاالیشگاه تبریز سه واحد فرآیندی با ظرفیت 20 هزار بشکه 
و طرح توسعه و بهینه سازی پاالیشگاه الوان با 8 واحد فرآیندی 
 و ظرفیت 50 هزار بشکه در مدار بهره برداری قرار خواهند گرفت.

با تکمیل مراحل نهایی راه اندازی و پیش راه اندازی این چهار طرح 
جدید پاالیش��گاهی در مجموع ظرفیت پاالیش نفت و میعانات 

رقابت جدید ایران و عربستان در تجارت بنزین
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 گازی ایران به مرز دو میلیون بشکه در سال 92 افزایش می یابد.
       همزمان با آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی و بهره برداری 
از این چهار طرح، مطابق با برنامه زمان بندی اعالم شده توسط 
وزارت نفت فاز اول پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با 
ظرفیت 120 هزار بشکه و تا پایان برنامه پنجم کل این مگا پاالیشگاه 
 با ظرفیت نهایی 360 هزار بش��که در روز به تولید خواهد رسید.

در نهای��ت پی��ش بینی می ش��ود ب��ا راه اندازی ای��ن پنج طرح 
عظی��م، ظرفیت پاالیش نف��ت ایران از م��رز دو میلیون و 300 
هزار بش��که در روز عبور کند که در صورت ساخت 6 پاالیشگاه 
دیگر نفت کشور همچون نفت سنگین خوزستان، پارس شیراز، 
آناهیتا کرمانش��اه، نفت س��نگین هرمز، شهریار تبریز و کاسپین 
گلس��تان در مجموع ام��کان فرآورش و پاالی��ش روزانه بیش از 
 س��ه میلیون و 300 هزار بش��که نفت خام در کشور فراهم شود.
اروپ��ا اتحادی��ه  نف��ت  تحری��م  ب��ا  مقابل��ه  جدی��د   ط��رح 

       از ابت��دای برنام��ۀ اول تا پایان برنامۀ چهارم توس��عه تولید 
محصوالت��ی همچ��ون نفت کوره، نفت س��فید و قی��ر به عنوان 
ت��ه مانده ه��ای برج تقطیر در س��بد محص��والت و فراورده های 
نفت��ی ای��ران یکه ت��ازی می کرد به ط��وری که تا پایان س��ال 
1389 ب��ه طور متوس��ط روزان��ه 75 میلیون لیت��ر نفت کوره و 
 22 میلیون لیتر نفت س��فید در پاالیش��گاه ها تولید شده است.

ب��ا این وجود کاهش س��هم نفت کوره و نفت س��فید در س��بد 
پاالیش��ی یکی از سیاست های جدید ایران برای مقابله با تحریم 
و تولی��د محصوالتی ب��ا ارزش افزوده اقتصادی بیش��تر همچون 
بنزین، گازوئیل، انواع سوخت هواپیما، سفینه، بالگرد و گازمایع و 
 حتی برخی از محصوالت پتروشیمی همچون پلی پروپیلن است.

بر این اس��اس ابتدای سالجاری اولویت واحد پتروپاالیشگاه نفت 
ایران با ظرفیت تولید روزانه یک تا یک میلیون و 200هزار لیتر 
پروپیلن راه اندازی شده است و به زودی دومین واحد پتروپاالیشگاه 
 نفت کشور در پاالیشگاه نفت آبادان ساخت و راه اندازی خواهد شد.

عالوه بر این س��ال گذش��ته با کاهش تولید نف��ت کوره و نفت 
س��فید، ظرفی��ت تولید بنزی��ن ایران ب��ه 66.5 میلی��ون لیتر، 
گازوئی��ل به 95 میلیون لیتر، تن و تولید انواع س��وخت هواپیما 
 ب��ه بی��ش از پن��ج میلی��ون لیت��ر در روز افزایش یافته اس��ت.

همزمان با افزایش تولید کمی این محصوالت پرطرفدار نفتی در 
بازار جهانی، استاندارد و کیفیت این فرآورده های نفتی، ارتقاء یافته 
به طوری  که افزایش عدد اکتان بنزین به باالی 90، کاهش گوگرد 
گازوئیل به 10 تا PP 40 حذف بنزن و برخی از ترکیبات حلقوی 
و آروماتی��ک، افزایش درجه آرام س��وزی بنزین منجر به تبدیل 
ایران به یکی از کش��ورهای پیشگام در تولید بنزین با استاندارد 
 یورو 4 و  5 اتحادیۀ اروپا در س��طح خاورمیانه تبدیل شده است.

در ح��ال حاضر به طور متوس��ط روزانه260 میلی��ون لیتر انواع 
فرآورده های نفتی در پاالیش��گاه های کش��ور تولید می شود که 

این ظرفیت با راه اندازی چهار طرح جدید توسعۀ پاالیشگاه های 
موجود نفت در س��الجاری از مرز 270 میلیون لیتر در روز فراتر 

خواهد رفت.
جزئیات جلوافتادگی جدید نفتی از سعودی ها

ایران و عربس��تان سعودی پس از تأس��یس سازمان اوپک 
تاکن��ون رقاب��ت نانوش��ته ای را در بخش ه��ای مختلف صنعت 
نفت و پتروش��یمی آغ��از کرده اند که این رقابت در س��ال های 
 اخی��ر در صنع��ت پاالی��ش نف��ت ه��م ش��دت گرفته اس��ت.

هم اکنون عربس��تان با در اختیار داش��تن ظرفیت پاالیش دو 
میلیون و 200 هزار بش��که ای بزرگترین پاالیشگر نفت منطقه 
خاورمیانه اس��ت که ایران با توجه به در اختیار داشتن مزیت 
تنوع خوراک نفت خام س��بک، س��نگین، فوق سنگین و حتی 
میعانات گازی ظرفیت پاالیش نفت خود را تا پایان س��الجاری 
به دو میلیون بشکه و با بهره برداری از پاالیشگاه خلیج فارس به 
 بیش از دو میلیون و 330 هزار بشکه در روز افزایش می دهد.

از س��وی دیگر عربس��تان ب��ا توجه ب��ه ص��ادرات روزانه 10 
میلیون بش��که ای نف��ت و نداش��تن ظرفیت م��ازاد تولید در 
بلن��د مدت، عمال خ��وراک کافی برای تأمین پاالیش��گاه های 
جدی��د نف��ت در اختی��ار ن��دارد ای��ن در حال��ی اس��ت که 
ای��ران ب��ا اس��تفاده از ش��رایط تحریم نف��ت می توان��د نفت 
 خ��ام بیش��تری به ظرفی��ت پاالیش��گاهی خود تزری��ق کند.

بر این اس��اس ایران با متنوع س��ازی س��بد محصوالت نفتی 
و حت��ی ورود محصوالت��ی جدی��د همچون پروپیل��ن، گوگرد 
 گران��ول، انواع س��وخت هواپیما، بنزی��ن و گازوئیل یورو 4 و 
5 می  تواند در تجارت جهان��ی فرآورده های نفتی جایگاه قابل 

قبول تری را برای خود دس��ت و پا بکند.
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وزی��ر نی��رو از تبدیل 12 واحد نیروگاه حرارتی به س��یکل 
ترکیب��ی خبر داد و گفت: با تبدیل این واحدها 6 هزار مگاوات 

به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شود. 
       "مجی��د نامج��و" در جم��ع خبرنگاران با اش��اره به 
برنام��ۀ وزارت نی��رو ب��رای تبدی��ل نیروگاه ه��ای حرارت��ی 
ب��ه س��یکل ترکیب��ی گف��ت: در ح��ال حاض��ر 12 نی��روگاه 
نی��روگاه دولت��ی و 6 نی��روگاه خصوص��ی  گازی ش��امل 6 
 هدفگ��ذاری ش��ده ت��ا تبدی��ل ب��ه س��یکل ترکیبی ش��وند.

وزی��ر نیرو گفت: دولت هم مصوبه خوبی در این زمینه داده و 
در کمیس��یون تلفیق نیز بند قانونی برای همین موضوع آمده 

که دس��ت وزارت نیرو را باز می کند.
ب��ورس ان��رژی بقی��ه بورس ه��ا را رد می کندوزی��ر نی��رو 
همچنی��ن با بیان اینکه پایه و اس��اس بورس ان��رژی با تالش و 

پیگیری های وزارت نیرو گذاش��ته ش��ده، تصریح کرد: خودمان 
را صاح��ب اصل��ی ب��ورس می دانی��م، ب��رای اینک��ه ب��ورس پا 
 بگی��رد و با قدرت عم��ل کند، همه تالش م��ان را خواهیم کرد.

وی افزود: برای ش��روع منابع��ی از طریق توانیر در اختیار بورس 
 ق��رار گرفت و ت��الش می کنیم منابع دیگر را ه��م تأمین کنیم.

نامج��و با بی��ان اینکه فعالیت بورس انرژی ب��ه طور قطع به نفع 
کش��ور و صنعت برق اس��ت، گفت: برای تأمین منابع مورد نیاز 

بورس برنامه داریم. 
وزیر نیرو همچنین دربارۀ وضعیت قیمت برق در بورس و شفاف 
 شدن آن اظهار داشت: بورس انرژی هنوز در مرحله آزمایشی است.

      به گفته نامجو عالوه بر این باید همه کسانی که قصد ورود 
در این بازار را دارند، حضور یابند چون کار جدیدی اس��ت، باید 

صبر و حوصله کرد. 

وزیر نیرو: 
6 هزار مگاوات به ظرفیت 

تولید برق کشور 
افزوده می شود
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سناریوهای قیمت حامل های انرژی 
وی همچنی��ن دربارۀ قانون هدفمن��دی یارانه ها و وضعیت 
آب و برق گفت:هر تصمیمی در این باره شامل تمام حامل های 
انرژی اس��ت چرا که ای��ن حامل ها بر روی ه��م تأثیرگذارند و 
از ای��ن رو باید تمام س��ناریوهای قیمتی تعیی��ن میزان درآمد 

هدفمندی با هم در نظر گرفته شود. 
وزیر نیرو با تأکید براینکه در س��ناریوی دولت به طورقطع 
قیمت برق همانند سایر حامل ها مشخص شده است، رقمی در 

این خصوص اعالم نکرد.
100تومان قیمت تمام شدۀ برق

نامجو با بیان اینکه بر اس��اس برنامه پنجم توس��عه کشور 
قیمت برق باید طی پنج سال به قیمت تمام شده برسد، گفت: 
درحال حاضر قیمت تمام شدۀ تولید برق 100 تومان است، اما 

45 تومان از مردم می گیریم. 
 قانون هدفمندی باید در یک مرحله اجرا می شد

وزی��ر نی��رو همچنی��ن درب��ارۀ اج��رای ف��از دوم قانون 
هدفمندی یارانه ها اظهار داش��ت: ارزیابی س��تاد هدفمندی 
این اس��ت که ای کاش قانون هدفمندی در یک مرحله اجرا 
می ش��د، در این صورت نه تورم انتظ��اری و نگرانی هایی که 
 االن هست، وجود داشت و قیمت ها هم سرجای خودش بود.

وی تصری��ح کرد: تا زمانی که ش��رکت های تابعه وزارت نیرو 
کاالی خ��ود را با یارانه به مردم می دهند، نه مردم می توانند 
توق��ع کام��ل از خدمات داش��ته باش��ند و نه هم��کاران ما 
 می توانن��د انتظارات مردم را در حد مورد انتظار تأمین کنند.

وزیر نیرو همچنین در مورد بروز تخلف و قاچاق س��وخت از 
نیروگاه ه��ا گفت: منکر تخلفات نیس��تیم، م��ا اگر هم تخلفی 

باش��د، با آن برخورد ش��ده اس��ت.
وی اضاف��ه ک��رد: وزارت نی��رو و وزارت نف��ت مس��ائل را 
 کنت��رل می کنند و میزان مصرف نیروگاه ها مش��خص اس��ت.

نامجو یادآور ش��د: با راه اندازی س��امانۀ جدیدی که قرار است 
وزارتخانه های نفت و نیرو و مخازن را به متصل کند، مش��کالت 

احتمالی هم برطرف خواهد شد.
تجهیز کارگاه طرح انتقال آب از دریا 

وزی��ر نی��رو همچنین در ب��ارۀ طرح انتق��ال آب از دریا به 
مناط��ق مرکزی گفت: قرارگاه خات��م به عنوان مجری طرح در 
سه جبهه در استان های مازندران، سمنان و خطیر کوه در حال 

تجهیز کارگاه است.
وی ی��ادآور ش��د: در اج��رای این طرح که توس��ط رییس 
جمهوری کلنگ زنی شده بود، مسائلی رخ داد که دست و پای 
ما را بست و برای اینکه با سرعت کار را پیش ببریم باید منابع 
مال��ی را از طریق ردیف بودجه تأمی��ن می کردیم که آن موقع 

در اختیار ما نبود.

نامجو افزود: درحال حاضر نیز ردیف بودجه برای این طرح 
پیش بینی و مجوزهای زیست محیطی شیرین سازی و عبور از 

جنگل گرفته شده است.
ای��ن  نی��از  م��ورد  مناب��ع  نی��رو  وزی��ر  گفت��ه  ب��ه 
مناب��ع  مح��ل  از  درص��د   10 ردی��ف،  ایج��اد  ب��ا  ط��رح 
تأمی��ن می ش��ود. مناب��ع  از س��ایر  90 درص��د  و   دولت��ی 

  درآم��د 600 میلی��ارد تومان��ی از مح��ل ف��روش ام��وال 
وزی��ر نیرو با بیان اینکه فراین��د واگذاری نیروگاه ها از طریق 
خصوصی س��ازی طی می ش��ود، اظهار داش��ت: اموال مازاد 
ش��امل اراضی و اموال انبار ش��ده در اختیار وزارت نیرو و از 

مس��یرمصرف خارج ش��ده اس��ت.
به گفته نامجو در سال 1390 پیش بینی شده وزارت نیرو 
5 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بفروشد که از این میزان برای 
کسب سه هزار میلیارد تومان باید سند اراضی به دست می آمد 

تا به فروش برسد.
وی ادام��ه داد: وزارت نی��رو از حدود 2 هزار میلیارد تومان 
اموالی که امکان فروش آن وجود داش��ت تاکنون 600 میلیارد 

تومان کسب کرده است.
نامجو خاطرنش��ان کرد: دولت یک سری بدهکاری هایی دارد 
ک��ه می تواند با واگذاری نیروگاه ه��ا آن را پرداخت کند و تعدادی 
از نیروگاه ه��ا را هم وزارت نیرو می توان��د با مجوز دولت و در ازای 
 بدهی خود واگذار کند که این دو بخش در حال پیگیری اس��ت.

وی همچنین با اش��اره به مذاکرات بی��ن وزارت نیرو و نفت برای 
واگ��ذاری دو نیروگاه به وزارت نفت گفت: فهرس��تی از نیروگاه ها 
به وزارت نفت ارائه ش��ده، آنها به دنبال این هس��تند که بهترین 

نیروگاه هایی که ب�ه نقاط مصرف نزدیک است را صاحب شوند.
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معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه لغو نمی شود 

نمایندۀ بازار سرمایه در مجلس شورای اسالمی، با تکذیب خبر لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه 
گفت: چنین تصمیمی نه در مجلس و نه در کمیسیون گرفته نشده است. 

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، "محم��د حس��ن نژاد" اف��زود: ب��ر این اس��اس مطرح ش��دن این موض��وع که به 
 ص��ادرات م��واد اولی��ه 50 درص��د مالی��ات تعلق می گیرد، اش��تباه اس��ت و ب��ه هیچ وجه صح��ت ندارد.

براس��اس گ��زارش ب��ازار س��رمایه، حس��ن ن��ژاد توضی��ح داد: ای��ن موض��وع پیش��نهادی ب��ود ک��ه 
در کمیس��یون صنای��ع مط��رح ش��د درحال��ی ک��ه کمیس��یون اصل��ی الیح��ه مالی��ات، کمیس��یون 
 اقتص��ادی اس��ت و چنی��ن موضوع��ی ن��ه در ای��ن کمیس��یون و ن��ه در صح��ن مجل��س وجود ن��دارد.

ی��ادآور می ش��ود: در روزهای گذش��ته اخباری مبنی بر تصویب بررس��ی الیحه اص��الح قانون مالیات های 
مستقیم در کمیسیون صنایع و در نظر گرفتن 50 درصد مالیات برای صادرات مواد خام و محصوالت نفتی 
در برخی رس��انه ها منتش��ر شده بود که این خبر سهام شرکت های پتروشیمی در بورس را تحت تأثیر قرار 

داد و موجب منفی شدن آنها شد. 

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:

اقتصاد بدون نفت باید متکی به معدن باشد
 

رئیس کمیس��یون صنایع اتاق ایران گفت: امروز چنانچه تحریم ها موجب ش��ده که موضوع اقتصاد بدون 
نفت مورد توجه قرار گیرد، باید متکی به معدن بود تا جامعه را اداره کرد.

به گزارش ایرنا، "احمد پورفالح" در دهمین همایش علمی مهندسی معدن 
در دانش��گاه امیرکبیر تهران اظهار داشت: واقعیت این است که صد درصد 

صنایع به معدن متصل اس��ت و در غیرای��ن صورت چرخ صنعت پیش 
نمی رود . 

وی ل��زوم توجه ب��ه بخش معدن و ایج��اد ارزش افزوده هرچه 
بیشتر را خاطرنشان کرد و جلوگیری از خام  فروشی را مورد تأکید 

قرار داد. 
پورفالح دانشگاه های کشور را بستر پژوهش و تحقیق دانست 
و گفت: واحدهای صنعتی کش��ور باید زمینۀ حضور دانش��جویان 

را ب��رای انجام فعالیت های پژوهش��ی فراهم کنند ت��ا آنها در کنار 
تحصیالت آکادمیک با تخصص ها در بعد اجرایی آشنا شوند. 

پورفالح از برگزاری نشس��ت های تخصصی و حرفه ای با دانشجویان 
در قال��ب کمیس��یون های صنعت و معدن اس��تقبال کرد و گف��ت : امروز 

سیاست دشمنان ایران اسالمی منزوی کردن کشورمان است، درحالی که از هم 
اکنون باید آینده سازان کشور را با رموز هدایت بخش صنعت و معدن آشنا کرد. 

وی از دانش��گاه امیرکبیر ب��ه عنوان یکی پایگاه های اصلی تربیت متخصص��ان حرفه های مختلف به ویژه 
در بخش معدن نام برد و گفت: برگزاری همایش های حرفه ای زمینۀ مس��اعدی برای تبادل اطالعات صاحب 

نظران، متخصصان و دست اندرکاران بخش های مختلف با دانشجویان را فراهم می کند.
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به دلیل صعود یکبارۀ قیمت ها در یکسال اخیر، افزایش 97 
هزارتومانی حداقل دستمزد امس��ال کارگران هیچگونه قدرت 

خرید جدیدی برای خانوار کارگری ایجاد نکرده است.
ب��ه گزارش مهر، در س��ال های گذش��ته افزایش 
حداقل دس��تمزد س��االنه می توانس��ت حداقل یک 
فصل از سال جدید دوام بیاورد و افزایش قیمت های 
ناش��ی از نو شدن سال را در سبد هزینه های خانوار 

کارگری جبران کند.
کارشناس��ان ب��ازار کار می گوین��د ب��ه دلیل 
تعیین حداقل دستمزد س��ال جدید با نرخ تورم 
س��ال گذش��ته، به خودی خود یک خالء ناشی 
از افزای��ش قیمت ها در س��ال جدید در بس��تۀ 
دستمزدی کارگران وجود دارد که متاسفانه در 

نظر گرفته نمی شود.
به عبارتی، به محض نو ش��دن س��ال در 
فروردین م��اه، قیمت های جدی��د برای اقالم 

خوراک��ی، هزینه های مس��کن، حمل و نقل، پوش��اک، درمان، 
تحصیل و موارد فراوان دیگری اعالم می ش��ود اما برای جبران 
افزایش های��ی که در این بخش اتفاق می افتد، متأس��فانه هیچ 
راهی وجود ندارد و می توان گفت کارگران در ابتدای هر س��ال 

دچار یک افت جدید قدرت خرید می شوند.
در س��ال های گذش��ته افزایش های نه چن��دان قابل توجه 
دستمزد ساالنه می توانس��ت حداقل تا پایان فصل بهار بخشی 
از افزای��ش قیمت ها را ب��رای خانوار کارگری جب��ران کند اما 
متأسفانه با روندی که رشد قیمت ها در یکسال اخیر طی کرده، 
اساسا تعیین هر رقم جدیدی به عنوان دستمزد کارگران امکان 
پوش��ش افزایش قیمت ها در بازار را ندارد، چون قیمت ها دائما 
در حال افزایش هستند اما دستمزد کارگران تنها یکبار افزایش 

می یابد.

کارشناس��ان بازار کار می گویند: افزای��ش 97 هزارتومانی 
حداقل دستمزد امسال هیچگونه قدرت خرید جدیدی را برای 
خانوار کارگری ایجاد نکرده و از زمان تعیین آن در اس��فندماه 
91 تاکنون قیمت اقالم مصرفی خانوار در بازار بارها دستخوش 

تغییر و افزایش شده است.
ولی اهلل صالحی در گفت و گو با مهر با تأکید بر افت شدید 
قدرت خرید کارگ��ران، گفت: متاس��فانه افزایش 25 درصدی 
حداقل دستمزد امسال مش��موالن قانون کار، هیچگونه قدرت 

خرید جدیدی را برای کارگران ایجاد نکرده است.
عضو ش��ورای عال��ی کار و نماینده کارگران کش��ور اظهار 
داش��ت: البته هنوز چیزی از افزایش های جدیدی که بر اساس 
تصمیم اس��فندماه سال گذشته ش��ورای عالی کار گرفته شده 
به دس��ت کارگران نرس��یده اس��ت، با این حال می توان گفت 
افزایش دستمزد حتی برای فرودین ماه امسال 
نیز قدرت خرید 

جدید ایجاد نکرد.
صالحی خاطر نش��ان کرد: تمام تالش ما در ش��ورای 

عالی کار این است که بتوانیم برای کارگران قدرت خرید ایجاد 
کنیم و اگر این اتفاق بیافتد رونق اقتصادی را نیز برای کش��ور 
به همراه خواهد داش��ت، اما متأسفانه افزایش دائمی قیمت ها، 

این امکان را از بین برده است.
این مقام مسئول کارگری کشور تأکید کرد: در صورتی که 
بتوانیم از طریق باال بردن دس��تمزدها در بین دهک های پایین 
و کارگران قدرت خرید ایجاد کنیم، این موضوع منجر به رونق 
گرفتن فروش کاالهای س��اخت داخل می شود، چرا که بیشتر 
خانوارهای کارگری ترجیح می دهند از کاالی ساخت داخل به 

جای مشابه خارجی آن استفاده کنند. 

افت شدید قدرت خرید کارگران
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وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مسیر تحقق اهداف 
س��ال حماسه اقتصادی، انتظار این است که سرمایه گذاران در 
ترازی باالتر، تالش کنند تا پروژه های خود را به پایان رس��انند 
ک��ه در ای��ن صورت بالغ بر س��ه هزار و 200 پ��روژه باالی 80 
درصد، تا پایان سال 92 تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

 
بنا به اعالم شبکه اطالع رسانی تولید و تجارت ایران ) شاتا ( 
'مهدی غضنفری' افزود: تحقق حماسه اقتصادی هنگامی محقق 
می شود که آحاد جامعه در هر مسئولیتی تالش کنند تا عملکرد 
 خود را نسبت به سال گذشته از نظر کمی و کیفی ارتقاء دهند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه ، صنعتگران نیز با تولی��د کیفی می توانند 
محص��والت خ��ود را ب��ه ترازهای جهان��ی برس��انند و این امر 
عملک��رد تولید را ده ها درص��د افزایش می دهد، افزود: صنوف 
و فع��االن ح��وزه توزیع نیز در کم��ک به اصالح نظ��ام توزیع 
کاال و ارای��ه خدم��ات مناس��ب و ارزان ت��ر به مص��رف کننده 

در سال حماسه اقتصادی

خیزی بلند برای تکمیل ٣2٠٠ پروژه نیمه تمام صنعتی

 در س��ال حماس��ه اقتص��ادی نقش مهم��ی را برعه��ده دارند. 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه کاهش واردات 
غیرض��روری و تامی��ن مواد اولیه و قطعات م��ورد نیاز تولید به 
تحقق اهداف س��ال حماس��ه اقتصادی کمک م��ی کند، اظهار 
داش��ت: همچنین بازرگانان کشور نیز می توانند برای دستیابی 
به اهداف امس��ال با توس��عه بازارها، افزایش کشورهای هدف، 
تنوع صدور محصوالت ب��ا ارزش افزوده باال، در ترازی باالتر به 
 ارزآوری بیش��تر و بکارگیری ارز در خدم��ت تولید اقدام کنند. 
غضنفری افزود: در این صورت ش��اهد گ��ذر صادرات غیرنفتی 
از م��رز 50 میلی��ارد دالر و تحقق اس��تقالل ارزی خواهیم بود 
 و در چنی��ن ش��رایطی حماس��ه اقتصادی رق��م خواهد خورد. 
غضنفری درباره نقش مردم در رس��یدن به اهداف سال حماسه 
اقتص��ادی افزود: مردم می توانند با اصالح الگوی مصرف، بیش 
از گذش��ته کاالی داخلی خریداری کنند تا شاهد رونق تولید و 

افزایش اشتغال باشیم.

قطب سوم خودروسازی ایران به تاریخ پیوست 

با توجه به شرایط موجود طرح ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور عمال پایان یافته محسوب است.
به گزارش ایس��نا، س��ال 1389 وزیر صنایع و معادن وقت از شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( خواست شرایط 
را برای ایجاد قطب س��وم خودروس��ازی کش��ور فراهم کند. در آن زمان علی اکبر محرابیان اعالم کرد که در سال 1390 سومین 

قطب خودروسازی ایران متولد خواهد شد. 
با این حال اگرچه در همان زمان طرح توجیهی ایجاد قطب س��وم خودروس��ازی کش��ور تهیه و جانمایی الزم برای احداث این 
کارخانه صورت گرفت، اما مس��ائل به وجود آمده در یک س��ال اخیر موجب شده که این طرح عمال از دستور کار مجریان آن خارج 

شود. 
اواس��ط سال گذشته نیز سرمایه گذاران اصلی این طرح که جزو قطعه  س��ازان اصفهانی هستند، نتوانستند در زمینۀ ترکیب 

سرمایه  گذاران و زمان شروع روند اجرایی کار به توافق 
برسند. 

اگرچه در آن زمان قرار بود س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ای��ران نیز در س��رمایه  گذاری احداث 
قطب س��وم خودروسازی کشور مشارکت کند، اما عمال 

این اتفاق نیافتاد. 
منتفی ش��دن ضمن��ی ط��رح ایجاد قطب س��وم 
خودروسازی کشور در حالی است که در طرح توجیهی 
تهیه ش��ده در همان س��ال، س��رمایه گذاری الزم برای 
اجرایی ش��دن تا 2000 میلیارد تومان و ظرفیت تولید 
آن نی��ز یک میلیون دس��تگاه خودرو پیش بینی ش��ده 
اس��ت. البته با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در 
دو سال اخیر به نظر می رسد که این طرح توجیهی نیز 

عمال کارکرد خود را از دست داده است. 
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افق�ی: -1 منتظران ب��ا چراغانی و آذین بن��دی کوچه ها، 
خیابان ها و اماکن برای ظهور حضرتش لحظه شماری می کنند- 
ارزشمندترین نعمتی که خداوند به انسان بخشیده است – ورزش 
این ایام -2 کلید فتح دل ها- دهکده ای معروف در کشور سوئیس 
که هرس��اله میزبان مجمع جهانی اقتصاد است-  بزرگی و شرف 
– پیچش زلف یار -3 رنگی برای مو- از آب هایی که پاک کننده 
نیست – صاحب کتاب ارزشمند الکافی – بنای دینی شهر بم-4 
نام پس��ر فریدون که ش��اه توران شد – س��الحی مخوف و چند 
منظورۀ اربابان قدرت – واحد شمارش انسان – همان خواهراست 
– موضوع یک قطعۀ موس��یقی -5 از سازهای قدیمی – گویشی 
پ��ر تکلم در زبان فارس��ی – آنچه بر دل اه��ل دوزخ می ماند – 
شهر فردوسی -6 س��ازمان تولید کنندۀ نفت کشورهای عربی- 
آخری��ن کلمه در قرآن کریم– ش��هر زادگاه بنیانگذار جمهوری 
اسالمی – مدرسۀ عالی خارجی ها-7 زیر پا مانده – نگین زیبای 
شنزارهای جنوب شرق ایران – پایتخت روباه پیر- فرش فقرا-8 
از باشگاه های معروف فوتبال یونان– جفت ماده – آسمان خالی از 
ابر – حیوان وحشی -9 فوتبال خشن آمریکایی – دختر سرزمین 
عجای��ب-10 نام آذری- بهش��ت ش��داد- فرمولی درمس��ابقات 

اتومبیلیرانی- اثری از اوژن یونسکو-11 عنوانی که درقدیم به افراد باسواد می دادند- زیباترین 
فصل سال - ماهی که پیامبر گرامی اسالم آن را منسوب به خود می دانند- حرف دهن کجی 
-12 از میوه های بهش��تی-از شهرهای کردنش��ین- شیشۀ آزمایشگاهی- جوان اول فوتبال 
برزیل -13 الماس شب- از ورزش های سبک- سالح پنهان– فرمانده زنبوران عسل -14آزادۀ 
دشت کربال- حبیب خداست اگر عادل باشد – هوای پیرامون کرۀ زمین- از صفات خداوند 
– پر تیراژترین روزنامۀ چاپ لندن -15 نمایندۀ فوتبال لرستان در لیگ برتر – شهرعاشقان 
ش��هادت – زیباترین پل قطار روی ایران – خالق یکتا-16 سلطه و نفوذ- سوره ای در قرآن 
کریم- از نام های جهنم- بوس��تان فرزانگان-17شیخ االنبیاء- سرخ رنگ حیاتبخش- ملت 
رشید ایران اسالمی با حضور پرشور خود پای صندوق های رأی حماسه ای سیاسی درتاریخ 

انتخابات خلق کردند.

عمودی:-1 بی ثباتی آن دربازار عرضه و تقاضا همه را س��ردرگم کرده است – میالد 
خورش��ید عرصۀ جهاد و ش��هادت بر عاشقان بی ش��مارش مبارک باد-2 انتخابات آن نیز 
همزمان با انتخابات ریاس��ت جمهوری در سراسر ایران اسالمی برگزار گردید- واحد پول 

عراق- مادر ورزش ها -3 دریای عرب- از شاعران معروف فرانسه که سخت تحت تأثیر 
خواجۀ شیراز بود- از آب های پاک کننده – اگر راست باشد، به مقصد می رسد-4 حق 
به جانب- رشته ای در ورزش شمشیربازی – رختشوی- اصحاب قرآنی که زندگی آنها 
از معجزات خداوند اس��ت -5 اثری از داستایوفس��کی- پایتخت کشور استرالیا- درس 
عبرت آموز-6 از سدهایی که آب تهران را تأمین می کند- یکی از چهارزن برگزیدۀ عالم 
خلقت- از وس��ایل اتاق عمل- تکرارش بچه ترسان می شود -7 طایفه ای در ایران– در 
سخن آن حالوت دیگری است – بیع متقابل درمعامالت بین المللی-8 مجازات شرعی- 
یک نمای طوالنی بدون قطع در فیلمبرداری- آتشی است که بر برافروختۀ خود نیز رحم 
نمی کند- راه میانبر -9 شیر اول زائو- قومی که پیامبر خود را زنده به گور کرد- سودای 
ناله – از صور فلکی -10 یکی از بخش های اقتصاد در کش��ورمان – خداوندگارعش��ق 
وعرفان -11پایتخت کشوراتریش- خانۀ زیرین کشتی – قدم یکپا- خبرگزاری رسمی 
کش��ور سوئیس-12 راز مگوی خانم ها – زیباترین س��ورۀ قرآن کریم – شکاری است 
که تنها ممکن اس��ت فقط یک بار در تیررس ما قرار گیرد – مشاور ارشد هیتلر-13از 

نام های رسول گرامی اسالم در قرآن کریم – برادر پدر – ضمیر 
بی تکلف -14ش��هر خون و قیام – پایتخت کش��ور سوئیس – 
تک س��وار میدان خیال در شعر فارسی- از قدیم گفته اند هرگز 
به مقصد نمی رس��د-15 فرزند خودخواهی است- شبه جزیرۀ 
بحران خیز اروپا- قهرمان اول ش��اهنامۀ فردوس��ی-16 فارسی 
اصی��ل- خطی که امام علی علیه الس��الم ق��رآن کریم را با آن 
نوشته اند- قطعی برای سکه- بعضی ها از آن کوه می سازند-17 
دریاچ��ه ای در دامنۀ دماون��د- آب بند- مزه ای بین ترش��ی و 
شیرینی –رایحه-18 همسفر سوزن- مهمترین برنامه ای که در 
س��ال حماس��ۀ اقتصادی باید به آن توجه شود- کنایه از کسی 
اس��ت که با گرگ بر س��ر سفره می نش��یند و با چوپان ناله سر 
می دهد-19 میالد خجستۀ چهارمین اخترتابناک آسمان امامت 
و والیت بر عموم ش��یعیان مبارک باد- اثری از آیت اهلل شهید 

مرتضی مطهری.
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جناب آقای حاج علی خلیل زاده عضو محترم واحد هماهنگی صندوق های قرض الحسنه و عضو 
هیئت مدیره صندوق های قرض الحس��نۀ اندوخته نیکان و مقدس اردبیلی ضمن عرض تسلیت و 
تعزیت به مناسبت درگذشت همسر گرامی تان از خداوند متعال برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

و برای آن مرحومۀ مغفوره علّو درجات را مسئلت می نماییم.

جن��اب آقای حاج ابراهی�م نیازمند عضو محترم واحد هماهنگی صندوق های قرض الحس��نه و 
عضوهیئت مدیره صندوق قرض الحس��نه جواد االئمه)ع( درگذش��ت همسر گرامی تان را تسلیت 
می گویی��م و از خداون��د متعال برای بازماندگان صبر و ش��کیبایی و برای آن مرحومۀ مغفوره علّو 

درجات را خواستاریم.

جناب آقای س�یدناصر مدرس�ی عضو واحد هماهنگی صندوق های قرض الحسنه و عضو هیئت 
مدی��رۀ صن��دوق طریق القدس جنوب رحلت مادر همس��ر مکرمه تان را تس��لیت می گوییم و از 

خداوند متعال علّو درجات را برای مرحومۀ مغفوره مسئلت می نماییم.

جناب آقای حسن شریفی درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت می گوییم و از خداوند متعال برای 
بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم غفران الهی از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

جناب آقای محمدصادق س�لوکی درگذش��ت برادر گرامی تان را تسلیت می گوییم و از خداوند 
متعال برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم غفران الهی مسئلت می نماییم.

درگذش��ت همکار گرامی محمدرضا س�لطانی عضو هیئت امنای صندوق الغدیر میاندوآب و از 
جانبازان دفاع مقدس را به محضر حضرت ولیعصر)عج( و بازماندگان آن مرحوم تسلیت می گوییم 
و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر و ش��کیبایی و برای آن مرحوم س��فر کرده علّو درجات 

خواستاریم. 

درگذش��ت حاج محمدعلی زادمه�ر پیرغالم ابا عبداهلل الحس��ین )ع( را به خانواده آن مرحوم 
تسلیت می گوییم و از خداوند منان برای بازماندگان صبر و شکیبایی و برای آن سفر کرده غفران 

الهی را مسئلت داریم.

نشریه قرض الحسنه
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