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صندوق های قرض الحس��نه مؤسس��اتی هس��تند که به حکم قان��ون به وجود 
آمده اند. مؤسس��ین این نهادها افراد وارس��ته و معتقدی هستند که اجرای سنت 
اس��المی قرض الحسنه و پرداخت وام ضروری و بدون بهره، به طبقۀ محروم و کم 
درآمد هدف اصلی آنهاست وبا قصد قربت و با هدف کوشش به رفع نیاز محرومان 
به تأسیس صندوق همت گماشته اند. الحق اغلب صندوق های قرض الحسنه در راه 
و هدف مقدس خود قرین موفقیت بوده  اند وبا تأدیه قرض الحسنه عدۀ زیادی را از 
چنگال رباخواران رهانیده اند. ویرانه هایی را مرمت کرده اند. توانایی تشکیل خانواده 
به مس��لمانی بخش��یده اند. درد و رنج مریضی را بهبود داده ان��د. وام های ضروری 
ب��دون بهره به طبقات کم درآمد پرداخت کرده اند. خالصه توان و توش��ۀ خود را 
قربۀ الی ا... و مخلصانه به طبق اخالص نهاده اند. تا از طریق تأدیه قرض الحس��نه 
از درماندگان دس��تگیری کنند. هرگاه بیطرفانه نقش صندوق های قرض الحس��نه 
درمحرومیت زدایی و کمک به مس��تمندان بررسی شود، بی شک این نهادها، در 
ردیف مؤسس��ات مقدس��ی قرار دارند که جز اشاعۀ سنت پاکان و خدمت به خلق 
هدفی ندارند. مس��لماً قرض الحسنه در تاریخ تعاون صفحۀ زرین برجسته ای را به 

خویش اختصاص خواهد داد.
ح��ال که در جامعۀ اس��المی ایران چنین نهادهایی تأس��یس و بارور گش��ته 
وظیفۀ اعضای صندوق قرض الحس��نه را سنگین تر ساخته است. از طرفی سزاوار 
اس��ت که در اش��اعۀ این س��نت کوش��ش مداوم و جدیت پیگیر صورت گیرد. به 
خانه و کاش��انۀ مس��تمندان در محرومترین نقاط راحتی و گرما بخشد و از سوی 
دیگر این ش��جره را از آفات بزدایند. اگر معدودی دچار آلودگی گش��ته اند، آنها را 
با چیره دستی از دامن قرض الحسنه پاک کنند و اجازۀ تجاوز به حریم پر حرمت 
قرض الحس��نه به افراد سودجو ندهند. طبیعی اس��ت افراد سودپرست و ناآگاه در 
جامعه به انتظار نشس��ته اند تا از حیثیت و اعتبار دیگران س��ودجویند. به مکنت 
خویش بیفزایند و نام آور گردند. برای خاموش ساختن لهیب طمع یا به صرف بد 
نام کردن صندوق ها یا ناخودآگاه صندوق قرض الحسنه تأسیس کنند وبا تمهیدات 
نامشروع و حیله های نامبارک دست به تبلیغات نامرئی و گوناگون بزنند و به امید 
واهی پرداخت وام های جدولی و قراردادی س��پرده افراد س��اده دل را با اس��تفاده 
از نام مقدس قرض الحس��نه بربایند و با این ش��یوه پس انداز یک عمر مسلمانی را 

آفات وام جدولی و مشروط
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از کف اش بیرون بیاورند و صاحب س��پرده ب��ی خبر را در انتظار دریافت وام چند 
برابر بگذارند. چه بسا این امید واهی او را به قبول تعهداتی نیز مجبور سازد. پس 
از گذش��ت مدت زمانی متوجه ش��ود نه از تاک نش��انی اس��ت و نه از تاک نشان. 
س��رمایه و پس انداز تواماً به خطر افتاده و امید گرفتن وام به یأس گرائیده اس��ت. 
چنین واقعه تهدیدی جدی برای افراد ناآگاه و زنگ بیدار باشی برای صندوق های 
قرض الحس��نه اس��ت که عده ای فرصت طلب به کمین نشسته اند. خانواده هایی را 
به بحران کش��ند و حیثیت و اعتبار صندوق های قرض الحسنه را خدشه دار سازند 
و اینان همان صندوق هایی هس��تند که کار خود را بر پایه پرداخت وام جدولی یا 
قرار دادی نهاده اند که این عمل نامشروع و خالف موازین تجاری و اقتصادی است 
و تکلیف و وظیفه اقتضاء می کند با چنین مؤسساتی شدیداً مبارزه شود. پرداخت 
وام جدولی یا قراردادی، وامی اس��ت که به شرط سپرده اشخاص تأدیه می شود و 
دفتر حضرت امام رضوان اهلل تعالی به باطل و حرام بودن این شرط فتوا صادر کرده 
و آنرا در حکم ربا قرار داده است. پس وام جدولی یا قراردادی خالف شرع و حرام 
است و اجتناب از این عمل برای کلیۀ صندوق ها تکلیف شرعی است. وام جدولی 
یا قراردادی که قبول س��پرده به ش��رط تأدیه وام چند برابر اس��ت، از نظر گردش 
پول و سرمایه گذاری نیز امری ممتنع و غیر ممکن است و هیچ مؤسسه ای یارای 
انجام چنین تعهدی را ندارد و نتیجۀ آن بحران مالی و توقف و ورشکستگی است.

هرچند سازمان اقتصاد اسالمی ایران کراراًً با درج در جراید و انتشار اطالعیه، 
نامش��روع بودن وام جدولی و خطر اقتصادی آنرا به آگاهی عموم رس��انده اس��ت، 
معذلک مجدداً خاطرنشان می شود، هنوز اندکی تحت عنوان صندوق قرض الحسنه 
به این رویه نامطلوب و عمل حرام ادامه می دهند و در عین حال که سپرده افراد 
را به خطر می اندازند و مؤسس��ه خود را به سقوط و نابودی می کشانند، حیثیت و 
صیانت صندوق های قرض الحس��نه را که جز خدمت هدفی ندارند، مورد تهدید و 
خطر قرار می دهند.  لذا تکلیف این اس��ت که از انعقاد هرگونه قرارداد با این گونه 
مؤسس��ات و س��پرده گذاری و ایجاد ارتباط با آنها اجتناب کنیم و از وجود چنین 
مؤسساتی، ساحت مقدس قرض الحسنه را پاک سازیم و در عین حال این بهانه را 

از دست مخالفان قرض الحسنه بگیریم. 
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س�ید عال میرمحمد صادقی: 

صندوق های 
قرض الحسنه 

از پرداخت 
وامهای شرطی 

و جدولی 
خودداری کنند

از  آیات��ی  مراس����م  ابت��دای   در 
کالم اهلل مجی��د تالوت ش��د و پس از 
نواخته ش��دن سرود جمهوری اسالمی، 
ف��رازی از زیارتنامه امام رضا)ع( پخش 
گردی��د و پروان��ۀ دل حاض��ران برای 
دقایق��ی ب��ه ج��وار ملکوتی و ب��ارگاه 
منورعلی ابن موسی الرضا)ع( پر کشید 
و فضایی ممل��و از معنویت و دلدادگی 

در س��الن حکمفرما ش��د.
صادقی”  “س��یدعالمیرمحمد  آقای 
نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیره س��ازمان 
اقتصاد اسالمی ایران اولین سخنران این 
مراسم بود که ضمن تبریک عید سعید 
غدی��ر اظهار امیدواری ک��رد: “این عید 
م��ا را به ظهور حض��رت ولی عصر)عج( 
نزدیکتر کند و انش��اءاهلل اهداف ترسیم 

ش��دۀ رهبر معظم انقالب تحقق یابد و 
ما دشمن شاد نشویم. بخصوص در این 
برهه از زمان که مسئولیت های زیادی بر 
دوش ما نهاده شده است و تمام اجانب 
و دش��منان در حال توطئه هس��تند، از 
خداون��د منان کمک می خواهیم ما را تا 
رسیدن به پیروزی نهایی کمک نماید.”

آقای میرمحمد صادقی با اش��اره به 

مراسم افتتاح ساختمان جدید س�ازمان اقتصاد اسالمی    
ای�ران که در آس�تانۀ عید بزرگ غدیر و اکمال دین در س�ال 
1375 کلنگ آن به زمین زده شده بود، همزمان با عید سعید 
غدی�ر 1391 ب�ا حضور آی�ت اهلل غیوری رئی�س هیئت مدیره 

س�ازمان اقتصاد اس�المی ایران، آقای میرمحمدصادقی نایب 
رئیس هیئ�ت مدیره و جم�ع کثیری از مدیران و مس�ئوالن 
صندوق های قرض الحس�نه و ش�خصیت های دیگر در س�الن 

همایش های این ساختمان جدید التأسیس برگزار شد.
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اینکه بزرگواران زیادی از جمله ش��هید 
مطهری، ش��هیدان بهش��تی و صدوقی 
برای تأس��یس و پایه گذاری س��ازمان 
اقتصاد اس��المی ایران زحم��ات زیادی 
متحمل ش��دند، اف��زود: “قبل از انقالب 
صندوق های قرض الحسنه محدود بود و 
فعالیت آنها زیر فشار شدید ساواک انجام 
می شد. اما مدیران با توکل به خداوند به 

کار خود ادامه داده و می دهند.”
وی ب��ا بیان اینک��ه امکانات محدود 
آن  در  قرض الحس��نه  صندوق ه��ای 
دوران توانای��ی پاس��خگویی به نیازهای 
مردم را نداش��ت و تنه��ا چند صندوق 
کوچک در شهر ری و صندوق اندوختۀ 
جاوی��د در بازار به رفع مش��کالت مردم 
می پرداختن��د، گف��ت: “ای��ن در حالی 
بود که در کش��ور امکانات مالی فراوانی 
وجود داشت و به راحتی مشکالت مردم 
برطرف می ش��د. اما مس��ئوالن از مردم 
می خواستند به س��وی بانک های ربوی 
دس��ت دراز کنند ت��ا در کار صندوق ها 
اخالل ایجاد شود. ولی به لطف پروردگار 
این افراد ناکام ماندند و به برکت انقالب 
اسالمی صندوق های قرض الحسنه رونق 

گرفت.”
آقای میرمحمد صادقی با اش��اره به 
اینک��ه در اوایل انقالب دنبال تأس��یس 
بان��ک اس��المی بودیم، اف��زود: “برخی 
اف��رادی ک��ه در دولت موقت س��ر کار 
بودن��د و اعتق��ادی ب��ه صندوق ه��ای 
قرض الحس��نه نداش��تند، ب��ا ادامۀ کار 

و اعتبار صورت گرفته بهره مند شوند.
 نایب رئیس هیئت مدیره س��ازمان 
اقتصاد اس��المی ایران اف��زود: “توصیۀ 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران به مدیران 
صندوق ه��ا این اس��ت که کاره��ا را به 
سالمت انجام دهند و طبق بخشنامه ها 
ب��ه فعالی��ت بپردازند. از اینرو به ش��ما 
توصی��ه می کنم االن ک��ه بانک مرکزی 
به ما اعتم��اد کرده صندوق ها باید مفاد 
تفاهمنامه را ب��ه دقت اجرا کنند. چون 
گاهی در شهرس��تان ها خب��ر از تخلف 
یک یا دو صندوق می رس��د. البته آقای 
فرجی مدیرعامل محترم سازمان اقتصاد 
اس��المی ای��ران ب��رای رفع مش��کالت 
زحمات زیادی را متحمل می ش��وند که 
جا دارد از همینجا مراتب تشکر خود را 

از ایشان اعالم کنم.”
وی همچنین به مدیران صندوق های 
قرض الحس��نه توصیه کردن��د،  از دادن 
وام ه��ای پلکانی، جدولی و ش��رطی که 
خالف شرع است و موجب ورشکستگی 
یا توقف کار صندوق  می ش��ود، اجتناب 

کنند.
نایب رئیس هیئت مدیره س��ازمان 
اقتصاد اس��المی با تأکید بر اینکه از اول 
انقالب تا به امروز س��هامداران و اعضای 
هیئت مدیرۀ س��ازمان هیچگونه سودی 
دریاف��ت نکردن��د و به ای��ن عقیده هم 
نیس��تند، افزود: “هیئت مدیره سازمان 
تاکن��ون دین��اری از س��ازمان به عنوان 
حقوق یا پ��اداش دریافت نکرده و همه 

بانک اس��المی مخالف��ت کردند و پس 
از تالش های پیگیر مقرر ش��د نام بانک 
اسالمی با حفظ اساسنامۀ آن و فعالیت 
در زمینه های بانکی به س��ازمان اقتصاد 

اسالمی ایران تغییر کند.”
وی اف��زود: “البت��ه در اساس��نامۀ 
اولی��ۀ س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران 
قید ش��ده که ب��ه اعضاء و س��هامداران 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران هیچگونه 
س��ودی تعلق نمی گیرد و از س��ال 59 
ک��ه امام راح��ل و پس از ایش��ان رهبر 
معظم انقالب  در جریان کار صندوق ها 
بودند، اعضای س��ازمان اقتصاد اسالمی 
 ای��ران و صندوق های قرض الحس��نه را 
ف��وق العاده به کار در صندوق تش��ویق 
کرده و می کنند و ما همیشه فرمایشات 
ایشان را سرلوحۀ کار خود قرارمی دهیم 
و ب��ه جرأت می ت��وان گفت ک��ه از آن 
زمان تا به امروز مدیران سازمان اقتصاد 
اس��المی ایران بدون هیچ چشمداشتی 
ب��ا اهتمام هرچه تمامتر به فعالیت خود 

ادامه می دهند.”
آق��ای میرمحمد صادقی با اش��اره 
به اینکه س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران 
تفاهمنام��ه ای با بانک مرک��زی منعقد 
ک��رده ک��ه صندوق های قرض الحس��نۀ 
همکار از ش��ماری از مواد دستورالعمل 
قان��ون تنظیم بازار غیر متش��کل پولی 
مستثنی هس��تند و این صندوق ها حق 
دارن��د از مزایای تفاهمنام��ۀ منعقده با 
بانک مرکزی که با تصویب شورای پول 

آق��ای س��ید عالءمیرمحمدصادقی نایب 
رئی��س هیئت مدیرۀ س��ازمان اقتصاد 
اسالمی ایران: توصیۀ سازمان اقتصاد 
اس��المی ایران به مدیران صندوق های 
قرض الحسنه این است که کارها را به 
س��المت انجام دهند و طبق بخشنامه ها 

به فعالیت بپردازند.

>
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آقای عبداهلل فرجی مدیرعامل 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران:

 تحویل اوراق سهام 
سازمان اقتصاد اسالمی 

ایران به صندوق های 
همکار، بیانگر وحدت 

سازمان و صندوق هاست 
که تالش دارند با اتحاد 

همۀ مشکالت از پیش رو 
برداشته شود.

قرب��ۀ ال��ی اهلل فعالیت می کنن��د و هر 
حرکتی که ص��ورت می گیرد، به خاطر 
اج��رای نیت خیر بنیانگذاران س��ازمان 

است.”
آقای میرمحمد صادقی به تاریخچۀ 
ساخت ساختمان جدید سازمان اقتصاد 
اسالمی اشاره کرد و گفت: “برخی گمان 
می کنند کار ساخت این ساختمان طی 
مدت اخیر صورت گرفته است در حالی 
که زمین آن 20 س��ال قبل به بهاء 56 
میلیون تومان خریداری و بیشتر کارها 

قباًل انجام شده بود.”
وی با تأکید براینکه از سه سال قبل 

صحبت نقل و انتقال به این س��اختمان 
ش��ده ب��ود، گف��ت: “البت��ه مدیرعامل 
س��ازمان و دیگر کارکن��ان مؤمن آن از 
روی تواض��ع کار در همان س��اختمان 
قدیم��ی را ترجی��ح می دادن��د. ام��ا از 
آنجایی که ساختمان مخروبه شده بود و 
بازسازی آن خرج زیادی داشت، تصمیم 
به نقل مکان گرفته ش��د. در کل هزینۀ 
زیادی برای ساخت این ساختمان نشده 

است.”
وی همچنی��ن خب��ر از واگ��ذاری 

سهام س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران به 
صندوق ه��ای قرض الحس��نۀ همکار داد 
و گف��ت: “با توافق��ات حاصله بخصوص 
با صن��دوق اندوختۀ جاوید ک��ه از روز 
تأسیس س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران 
س��هام آن را خریداری کرده بود، مقرر 
ش��د که مقداری از س��هام خ��ود را به 
دیگ��ر صندوق ه��ا واگذار کن��د و چون 
هیئ��ت مدی��ره س��ودی از این س��هام 
ندارند، مقررش��د صندوق های دیگر هم 
در آن سهیم ش��وند. برای شروع حدود 
200 صن��دوق ک��ه با س��ازمان اقتصاد 
اس��المی ایران ارتباط بیشتری دارند، از 

سهام س��ازمان بهره مند و صاحب سهام 
 می شوند.”

وی افزود: “مقدمات واگذاری سهام 
س��ازمان به دیگر صندوق ها فراهم شده 
تا انش��اءاهلل بزودی هم��ۀ صندوق های 
همکار سهامدار سازمان اقتصاد اسالمی 

ایران شوند.”
نایب رئیس هیئت مدیره س��ازمان 
اقتصاد اس��المی ایران با اشاره به اینکه 
باید اتحاد، اتفاق و دوس��تی بین خود را 
حفظ و در محور اهداف سازمان اقتصاد 
اس��المی ای��ران فعالیت کنی��م، افزود: 
“هم��ه باید گوش به فرمان رهبر دهیم، 

اگر اتحاد و دوس��تی بین ما قویتر باشد، 
پیروز میدان مشکالت می شویم.”

آق��ای عب��داهلل فرج��ی مدیرعامل 
س��ازمان اقتصاد اس��المی ای��ران دیگر 
افتتاحیۀ ساختمان  مراس��م  س��خنران 
جدید سازمان بود که ضمن خیر مقدم 
به مدعوین با اشاره به اینکه کلنگ این 
ساختمان درسال 1375 در آستانۀ عید 
س��عید غدیر به دست آیت اهلل غیوری به 
زمین زده ش��د، گف��ت: “ آن زمان تنها 
30 تا 35 درصد کارانجام شده بود که به 
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لطف خداوند بقیۀ کارعملیاتی ساختمان 
با فعالیت مداوم انجام ش��د و اکنون در 
روز مبارکی همچون عید غدیر مراس��م 
افتتاحیۀ آن را برگزار می کنیم و با توجه 
به اینکه این س��الن اجتماع��ات، مرکز 
قرض الحسنه  صندوق های  همایش های 
اس��ت، امیدواری��م این م��کان مرکزی 
برای وح��دت و هماهنگی بیش��تر بین 
صندوق ها باش��د ت��ا بتوانیم هرچه بهتر 
در جهت رفع مشکالت و گرفتاری های 

مردم گام برداریم.”
آقای فرجی ضمن تشکر از زحمات 
ارزشمند مرحوم مهندس قندهاری که 

از ابتدای س��اخت این س��ازمان متقبل 
ش��دند، افزود: “همکاران زی��ادی برای 
س��اخت و افتتاح این س��اختمان تالش 
ش��بانه روزی داش��تند ک��ه از زحمات 
همۀ عزیزان تش��کر می کنم و امیدوارم 
مرتفع  ب��زودی  باقیمانده  کاس��تی های 
ش��ود و تا به امروز ش��اید آنطور که در 
ش��أن ش��ما بزرگواران بود، نتوانس��تیم 
انج��ام وظیفه کنی��م، اما امی��دوارم در 
جلس��ات بعدی به نحو مطلوب و بهتری 

قدردان زحمات شما باشیم.”

آقای فرجی به این نکته هم اش��اره 
کردند که س��اخت این ساختمان هزینۀ 
زی��ادی ب��رای ما نداش��ته اس��ت چون 
وس��ایل و تجهی��زات آن از محل های��ی 
خریداری ش��ده اس��ت که فروشندگان 
به خاطرن��وع فعالیت س��ازمان تخفیف 
زیادی به م��ا دادند به طوری که قیمت 
س��اخت این س��اختمان تنه��ا با قیمت 
یک آپارتم��ان دو طبق��ۀ 300 - 400 
متری برابری می کند. ولی آنچه مس��لم 
اس��ت اینکه س��ازمان دارای ساختمان 

آبرومندی شد.” 
مدیرعامل س��ازمان اقتصاد اسالمی 

ایران با اعالم اینکه بزودی اوراق س��هام 
س��ازمان به صندوق های همکار تحویل 
داده می ش��ود، اف��زود: “این��کار بیانگر 
وحدت س��ازمان و صندوق هاس��ت که 
ت��الش دارند ب��ا اتحاد، همۀ مش��کالت 
از پیش رو برداش��ته شود. ضمن اینکه 
منوی��ات رهبر معظم انق��الب در مورد 
صندوق های قرض الحس��نه و ترویج این 
س��نت حس��نه باعث دلگرمی ماست و 
همه با ه��م باید کمک کنیم تا پیش از 
گذشته سنت قرض الحسنه را بین مردم 

گسترش دهیم.”
وی با اش��اره ب��ه اینکه مش��کالت 

اقتصادی مردم امروز زیاد است و هرچه 
ما در جهت رفع مشکالت کمک کنیم باز 
هم کم اس��ت، خاطر نشان کرد: “برخی 
دنبال این هس��تند که اگریک صندوق 
اش��تباه کرد، آنرا به عنوان مستمس��ک 
ب��زرگ کنند ت��ا بقیۀ صندوق ه��ا را از 
فعالی��ت بازدارند، لذا بای��د در اعمال و 

روش خود بیشتر دقت کنیم.
مدیر عامل سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران با اس��تناد ب��ه اینکه چند صندوق 
در شهرستان ها وام های جدولی داده اند 

مدیران صندوق های 
قرض الحسنه از 
دادن وام های پلکانی، 
جدولی و شرطی که 
خالف شرع است و 
موجب ورشکستگی یا 
توقف کار صندوق های 
دیگرمی شود، اجتناب 
کنند
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و مشکالت زیادی ایجاد کرده اند، گفت: 
“تمام تالش خود را انجام دادیم و مبالغ 
قاب��ل توجهی به ای��ن صندوق ها کمک 
کردیم تا برای دیگر صندوق ها اثر س��وء 
نداش��ته باشد. اما ش��ما بزرگوران سعی 
کنید آنچه صحیح و درس��ت و در مسیر 
قرض الحسنه است، اجرا کنید و از مسیر 
اصلی منحرف نشوید. همکاران سازمان 
آمادگ��ی کام��ل ب��رای حسابرس��ی از 
صندوق ها را دارند و ما هم آمادگی خود 
را برای هرنوع کمکی به صندوق ها اعالم 
می کنیم تا فعالیت ها در مس��یر صحیح 
باش��د. هرچند که همه در مسیر درست 
کار می کنند اما برخی اش��تباهات صرفا 
به علت ناآگاهی اس��ت ک��ه باید جلوی 

آنها هم گرفته شود.”
وی در پایان اظهار داش��ت: “منتظر 
انتقادات و پیش��نهادات شما هستیم تا  
انشاءاهلل بتوانیم گام های مثبت بیشتری 

در جهت رفع کاستی ها برداریم.”
در ادام��ۀ مراس��م آق��ای اس��داهلل 
بادامچیان در سخنانی با اشاره به اینکه 
این س��اختمان براس��اس رفع مشکالت 
جامع��ه و نفع رس��انی به بن��دگان خدا 
ساخته ش��ده اس��ت، گفت: کسانی که 
برای صندوق های قرض الحسنه زحمت 
کش��یدند و آن��را پایه گ��ذاری کردند، 
یک صفحه درخش��انی در تاریخ انقالب 
اس��المی به جای گذاشتند و در دنیایی 
ک��ه پول ح��رف اول و آخ��ر را می زند، 
این پول اس��ت که محور همۀ امور قرار 
می گیرد. اما برادران بزرگوار در سازمان 
اقتصاد اسالمی ایران  و صندوق ها برای 
رضای خدا به رفع مشکالت مردم همت 

می گمارند.”
وی با اش��اره به اینکه دراسالم پول، 
فقط ابزاری برای رسیدن به هدف است، 
تصریح کرد: “به همین دلیل اس��ت که 
خداون��د در ق��رآن می فرمای��د: آنهایی 
که ام��وال و ثروت را ب��رای رضای خدا 
و وج��ه اهلل ب��ه کار می گیرند، رضایت و 

خشنودی خداوند را به دست می آورند. 
همچنی��ن در اس��الم اگر پ��ول و ثروت 
ابزار وجه اهلل باش��د، تبعاً انس��ان شاکر 
نعمت های خداون��د خواهد بود و هرگز 
کفران نعم��ت نمی کند وهرگاه کس��ی 
ش��اکر باش��د، خداوند نعمتش را فزونی 

می بخشد.”
آقای بادامچیان با تأکید بر گسترش 
س��نت قرض الحس��نه در جامعه اضافه 
کرد: “بندگان خاص خدا ثروت هایشان 
را در جهت رضای خدا و نفع بندگان به 
کار می گیرند و در ش��رایط فعلی جامعه 
نیز برای رفع مش��کالت م��ردم باید در 
مس��اجد با مس��ئولیت روحانیت و افراد 
معتمد این سنت حسنه ترویج یابد. چرا 
که اینکار خدایی اس��ت و آنچه خدایی 

باشد ماندنی است.”
وی با تأکید بر مردمی کردن س��نت 
قرض الحسنه گفت: “در این راستا باید با 
برنامه ریزی کاره��ا آغاز و همت ها عالی 
ش��ود و س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران 
ماحصل زحمات و ب��رکات صندوق های 
قرض الحس��نه اس��ت که بع��د از انقالب 
برای حمایت از صندوق ها خواس��تار راه 
اندازی بانک اس��المی ش��دند و حضرت 
امام فرمودند: نمی گذارند وضع به گونه ای 
باشد که ش��ما می خواهید پس شما کار 
خودتان را انج��ام دهید و به حمداهلل به 
کمک برادران بزرگوار در سازمان اقتصاد 
اسالمی ایران از آن زمان تا به امروز کارها 
ب��ه این ص��ورت که مش��اهده می کنید، 

پیشرفت داشته است.”
وی با اش��اره به اینکه از زمان دولت 
موقت تا امروز برخی می خواهند فعالیت 
صندوق ها را مورد اس��تفاده خاص خود 
قرار دهند، گف��ت: “همه باید بدانند که 
ای��ن صندوق ه��ا برای خ��دا و درجهت 
منفعت مردم فعالیت می کنند و خداوند 
اج��ازه نمی دهد کاری که در جهت رفع 
نیاز مردم اس��ت، به س��ادگی در دست 

سوء استفاده کنندگان قرارگیرد.”
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آقای بادامچیان گفت: “قرض الحسنه 
عنوانی برای رفع مشکل فقرای آبرومند 
اس��ت واالن زمان آن فرا رس��یده است 
ک��ه صندوق ه��ای قرض الحس��نه را به 
هدف اعالی خود که همانا حفظ آبروی 
آبرومن��دان اس��ت، برس��انیم و اگر در 
دوره ای بانک اس��المی شکل نگرفت، به 
خاطر این بود که برخی نمی خواس��تند 
قرض الحس��نه داشته باشیم ولی باید به 
هوش باش��یم تا در دام برخی بانک های 
اس��المی گرفتار نش��ویم. بانک هایی که 
با س��وء اس��تفاده از نام ائمه )ع( سعی 
در تخریب چه��رۀ واقعی و هدف واالی 

قرض الحسنه دارند.”
ک��رد:  اضاف��ه  بادامچی��ان  آق��ای 
“نزولخواری قانونی مضر برای کشوراست 
به همین دلیل بای��د در جهت پایداری، 
اس��تحکام و استواری با امید به آینده به 
لطف خدا و به پش��توانۀ فعالیت بزرگانی 
همچون آیت اهلل غیوری به تداوم و ترویج 
صندوق های قرض الحسنه توسط خّیرین 
بپردازیم و از آنجایی که استکبار جهانی 
نمی خواهد اس��الم واقعی خود را نش��ان 
دهد، لذا ما به عنوان جهاد فی س��بیل اهلل 
جهاد اقتص��ادی در پیش بگیریم که اگر 
رهبر معظم انق��الب از اقتصاد مقاومتی 
س��خن می گویند، یک��ی از ای��ن ابزارها 
صندوق های قرض الحس��نه اس��ت که با 
پشتوانۀ سازمان اقتصاد اسالمی ایران باید 

به تبلیغ و توجیه این مسئله پرداخت.”
آقای بادامچی��ان با اظهار امیدواری 

از اینک��ه ب��ا همکاری مجل��س و دولت 
می ت��وان ط��رح صحی��ح و کاملی برای 
صندوق های قرض الحسنه داشته باشیم، 
گف��ت: امید اس��ت با عنای��ت رهبری و 
اقتصاد اس��المی، صندوق ها را  سازمان 
در سراسر کش��ور به صورت نقطۀ قوی 
و ارزش��مدار و نمونه ای از جلوۀ خدمات 
اسالمی درآوریم و بتوانیم برای برقراری 
عدال��ت گام ه��ای محکم��ی برداریم و 
انش��اءاهلل در بخ��ش پول��ی و بانک��ی، 

اقتصادی اسالمی داشته باشیم.

رسول اکرم )ص(
َوَجلَّ ما من  یَقوُل اهلل َعزَّ

َمخلوق یَعَتََصُم دونی إال َقََطعُت 
أسباَب الّسماوات َوأسباَب 

االرِضِِ ِمن دونِه َفإن َسألنی لََم 
اعطه َوإن َدعانی لَم اُِجبُه.

خداون�د عزوج�ل می فرمای�د: 
ک�ه  نیس�ت  مخلوق�ی  هی�چ 
ب�ه غیر م�ن پن�اه بب�رد، مگر 
اینک�ه دس�تش را از اس�باب و 
ریسمان های آس�مان ها وزمین 
کوت�اه کن�م. پ�س اگ�ر از من 
بخواه�د عطایش نکنم و اگرمرا 

بخواند جوابش ندهم.
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آقای اس��داهلل بادامچیان در حاشیه 
مراسم افتتاح س��اختمان جدید سازمان 
اقتصاد اس��المی ایران در گف��ت وگو با 
خبرنگار نشریۀ قرض الحسنه دیدگاه های 
خود را در مورد اقتصاد مقاومتی و نقش 
مردم در پش��ت سر گذاشتن تحریم های 

پیش رو بیان کردند.
 وی با اشاره به اینکه پس از پیروزی 
انقالب و تشکیل نظام جمهوری اسالمی 
در ای��ران، اس��تکبار س��لطه گر غرب به 
س��رکردگی آمری��کا درص��دد براندازی 
نظام و ایجاد نابس��امانی در اقتصاد ایران 
و نارضایتی توده های مردم برآمد، گفت: 
"درگیری ه��ای گروهک ه��ا، آتش زدن 
خرمن ه��ای کش��اورزان، تحمیل جنگ 
هشت س��اله همه برای س��قوط نظام و 
فشارهای اقتصادی بر مردم بود و در این 
میان رهبری های حکیمانه حضرت امام 
خمینی)ره( و سپس رهبر معظم انقالب  
و مدیران دلسوز نظام و هوشیاری مردم 
همۀ توطئه های اس��تعمارگران را به باد 

داد."
وی اضاف��ه کرد: " ای��ران جنگ را 
ب��ه خوب��ی اداره کرد. بازس��ازی پس از 
جن��گ را به خوبی به پایان رس��اند. راه 

پیشرفت و توسعه را پیمود تا اکنون که 
ایران بدهی ارزی عق��ب افتاده به هیچ 
کش��وری ندارد. قرض از س��ایر کشورها 
نگرفته اس��ت و ذخایر ارزی و فلزات از 
قیم��ت خوبی برخوردارند و کش��ورآباد 
است. دانش��مندان پا به فضا گذاشته اند 
و ایران قدرت دفاعی بزرگ منطقه است 
و االن الهام بخش کشورهای منطقه در 

بیداری اسالمی هستیم."
 بادامچیان با اشاره به اینکه در این 
شرایط اس��تکبار جهانی مأیوس از همه 
ترفندها، تنها امید به تشدید تحریم های 
اقتصادی بسته و نوعی جنگ اقتصادی 
براه انداخته است، خاطر نشان کرد: "این 
جنگ نمی تواند به خاطر شرایط جهانی، 
طوالنی مدت باش��د و مقطعی است. راه 
مقابل��ه با این جنگ تس��لیم و س��ازش 
نیس��ت. راه صحیح مقاومت اقتصادی با 

روش اقتصاد مقاومتی است."
وی افزود: "دشمنان اسالم، درصدر 
اول اسالم از همین روش امروز استکبار 
اس��تفاده کردند. وقتی آنها نتوانس��تند 
پیامبر )صلی اله علی��ه و آله( و یارانش 
را از مس��یر خدایی بازدارند و اسالم رو 
به گسترش رفت، مسلمانان را محاصرۀ 

اقتصادی کردند. پیامبر در شهر نماند و 
به ش��عب ابیطالب رفت تا در یک برنامۀ 
متمرکز، اقتص��اد مقاومتی را اداره کند. 
س��ه سال طول کش��ید تا کفار قریش و 
همدس��تان یهودی آنان ب��ه بیهودگی 
برنامۀ خ��ود پی بردند و مس��لمان ها با 
اقت��دار و ق��درت از محاص��رۀ اقتصادی 
آمدن��د. همچنین  بیرون  پیروزمندان��ه 
در غزوۀ تبوک مس��لمان ها دچار کمبود 
اقتصادی ش��دند. با هم همراهی کردند 
ت��ا آنجا ک��ه گاه یک خرم��ا را چند نفر 
گرسنه به نوبت در دهان گذاشته کمی 
می مکیدند و ب��ه دیگری می دادند. ولی 
توانس��تند جن��گ را با پی��روزی ببرند. 
در کربال نیز لش��کرابن زیاد س��پاه امام 
حس��ین)ع( را محاصرۀ تشنگی کردند. 
ول��ی حض��رت اباعب��داهلل از این فش��ار 
دش��من و تحریم آب، س��الحی بس��یار 
بّرنده علیه لشکر یزید ساخت و وضعیت 

امروز ماهم چنین است." 
بادامچی��ان در ادامه با بی��ان اینکه 
آمریکا هر کس و هر مؤسس��ه ای که در 
دنیا با ایران معامله کند را تحریم می کند، 
گفت: " اروپایی ها را هم به تشدید تحریم 
ایران تش��ویق کرده و به برخی کشورها 

اسداهلل بادامچیان:

اقتصاد مقاومتی 
بازسازی و احیا اقتصاد ملی است
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مثل هند باج می دهد که ایران را تحریم 
کن��د. اما خود بیش از ای��ران زیان دیده 
و خواهد دید. به ویژه در ش��رایط بحران 
ش��دید اقتصادی و سیاس��ی و فرهنگی 
غرب ک��ه روز ب��ه روز فش��ار تحریم بر 

غربی ها بیش از فشار بر ایران است."
بادامچی��ان اف��زود:" تحلیل صحیح 
و کارشناس��انۀ اوض��اع غ��رب و نتای��ج 
تحریم ه��ا دربارۀ ای��ران، دقیقا نش��ان 
می دهد که غرب برای آس��یب رساندن 
به ایران از نظر سیاسی حاضر شده است 
موقعیت اقتص��ادی خود را به خطر روز 
افزون ان��دازد ولی نظام اس��المی ایران 
را بران��دازد. اما تحلیل دقیق تر نش��ان 

می ده��د که پس از 
س��ی س��ال تحریم 
م��ردم  مقاوم��ت  و 
ایران، برن��دۀ نهایی 
به توفیق الهی ملت 
ایران است. به شرط 
آنکه خ��ط مقاومت 
خط اسالمی خالص 
باش��د.  والی��ی  و 
با  م��ردم  و  دول��ت 
ه��م همراهی کامل 
و  باش��ند  داش��ته 
وفاداری  و  اطاع��ت 
کامل فرماندۀ شجاع 

و هوشیار و مدیر و مدبر این نبرد آخرین 
با استکبار که ولی امر مسلمین است را 
حفظ کنند و اقتصاد را به طور مقاومتی 

اداره نمایند."
آق��ای بادامچیان با بی��ان اینکه امروز 
توسعۀ کش��ور با الگوهای محافظه کارانه 
پیش نمی رود، تصری��ح کرد:"تحریم های 
ظالمانه و تحمیلی ب��رای ملت ها می تواند 
یک فرصت هم باش��د تا ع��الوه بر خنثی 
س��ازی ش��یوۀ آنها با کمک متخصصان و 
نخبگان و پژوهشگران جامعه برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی همۀ ظرفیت های اقتصادی 
ومردم��ی داخل کش��ور را فع��ال کرده به 

خودکفایی وافزایش توان ها برسیم."

آق��ای بادامچیان در پاس��خ به این 
س��ؤال که وظیفۀ دول��ت در این میان 
چیس��ت؟ این طور پاس��خ داد: "دولت 
موظ��ف اس��ت، اقتص��اد مقاومت��ی را 
ب��ا مدیران��ی ک��ه اقتص��اد مقاومتی را 
می شناس��ند، اداره کن��د. چون ش��اید 
ای��ن افراد در دورۀ ع��ادی اقتصاد مفید 
باش��ند، اما در دوران اقتص��اد مقاومتی 
کارایی الزم را نداشته باشند. لذا باید از 
نیروهای باتجربه و متخصص در اقتصاد 

مقاومتی استفاده شود."
وی همچنی��ن ب��ا ای��ن توصی��ه به 
دولتمردان که بیش��تر ب��ه امور هدایتی 
و نظارت��ی بپردازن��د، می گوید:"تصدی 

دول��ت در علم اقتص��اد ج��ز در موارد 
ض��روری همواره زی��ان آور اس��ت. لذا 
دولتم��ردان بای��د به م��ردم و نخبگان 
در کش��ور بیش��تر اعتماد کنند. اقتصاد 
مقاومتی ادبیاتی اس��ت ک��ه در مقابله 
ب��ا تحریم های بین المللی مطرح ش��ده 
است مبانی و روش های علمی دارد. هم 
اکن��ون اقتصاد ایران باید بر مبنا واصول 
درس��تی گام نهد تا از این رهگذر بتواند 
ب��ر تحریم های بین الملل��ی فائق آمده و 

تحریم را به فرصت تبدیل کند."
بادامچیان با برش��مردن ویژگی های 
اقتص��اد مقاومتی ادام��ه داد: "این نوع 
اقتصاد، دولت��ی نمی تواند باش��د، بلکه 

اقتصادی مردمی است و از ظرفیت های 
مردم و نخبگان باید در آن استفاده شود. 
ضمن اینکه دانش فنی دنیا هم باید در 
آن دخی��ل گردد و دولت ه��م مددکار 

مقاومت اقتصادی مردمی باشد."
وی افزود: "اقتصاد مقاومتی مدیریت 
مقاومت��ی و روحی��ه ده��ی به م��ردم را 
می خواه��د و م��ردم ه��م بای��د بدانند و 
احساس کنند که در این اقتصاد چه نقشی 
دارن��د و باید ایفای نقش کنن��د، در این 
زمینه مطبوعات، نشریات و رسانه های ما 
باید بیش از پیش کمک نمایند و مطمئناً  
با رهبری های حکیمانۀ رهبرمعظم انقالب 
و مسئوالن دلس��وز نظام وبا هوشیاری و 
بصیرتی که ملت دارند، 
می توانی��م این دوره را 
حماسه ای  پیروزی  به 
اس��المی  اقتص��ادی 

برسانیم."
از وی در م����ورد 
صن��دوق های  نق��ش 
لحس��ن����ه  ض ا قر
در ش��رایط اقتص��ادی 
مقاومتی سؤال می کنم 
ک�ه چگون��ه می توانند 
داش��ته  باالیی  کارایی 
باشند؟ در پاسخ گفت: 
"صندوق ها معموالً باید 
پول ها و وام های بدون بهره را فقط در اختیار 
نیازمندان و مستمندان آبرودار قرار دهند و 
در این دوران سخت اقتصادی پشتیبان 
و حامی آنها باشند. همچنین می توانند 
توانمندی های  ب��ا سیاس��تی صحی��ح، 
قرض الحس��نه مردمی را ب��رآورد کرده 
و در اقتص��اد مقاومت��ی نقش��ی کارآمد 
و کارآفری��ن داش��ته باش��ند. همانطور 
ک��ه در دوران قب��ل از انق��الب مددکار  
انقالبیون بودند و پس از تأس��یس نظام 
جمهوری اسالمی نقش همه جانبه و اثر 
گ��ذاری در دفاع مقدس و رفع بخش��ی 
از مش��کالت مردم در ام��ور اقتصادی و 

معیشتی داشته اند.

11

شماره 53
پاییز 1391



غیرنفتی م��ا چقدار اس��ت؟ اینها نکات 
بس��یار قاب��ل تأملی در سیاس��ت گذاری 

آینده صادرات کشورمان دارد.
اگرچه صادرات ما افزایش پیدا کرده 
اما از آن طرف، افزایش واردات هم قابل 
توجه است. لذا آن اثری که می توانست 
در تراز تجاری ما، چه در بخش کاالیی و 
چه در بخش خدمات بگذارد، نگذاشت.

نارسایی در 
سیاست گذاری های ارزی

ی��ک دلی��ل اصل��ی ای��ن مطل��ب، 
سیاست های ارزی ما در 9سال گذشته 
بود. با وج��ود اینکه همۀ کارشناس��ان 
گفتن��د و در قانون هم آمده تا زمانی که 
نتوانیم تورم را داخل کشور معادل تورم 
در جه��ان کنی��م، باید به تناس��ب این 
تفاضل دو تورم، نرخ ارز را آرام، تدریجی 
و مدبرانه تعدیل کنیم که قدرت رقابت 
ص��ادرات ما کاهش پیدا نکند و واردات، 
تش��ویق نش��ود. متأس��فانه در 9س��ال 
گذشته اینکار نش��د. به جای اینکه این 
اصالح در سیاس��ت ارزی صورت بگیرد،  

6 نکته مهم کلیدی الزم اس��ت  تا 
اقتص��اد ایران در ش��رایط کنونی به آن 

بسیار توجه کند.
اینکه خو ش��بختانه در  نکتۀ مه��م 
18 سال گذش��ته با همین حرکت های 
فرهنگ سازانه و همت مدیران اقتصادی 
کشور، بی شک صادرات غیر نفتی کشور 
رش��د کرده و این نش��ان داده است آن 
حرفی که از 18س��ال قبل زده می شده 
که این کش��ور، بنیه و ظرفیت صادراتی 
دارد، می تواند بدون نفت به تراز تجاری 
متعادل، دس��ت پیدا کند، مایه حرکتی 
ش��د که تحقق پیدا کرد و اثبات عملی 
این ادعا بود. ام��ا در عین حالی که باید 
نق��اط قوت را  قدر ش��ناخت، باید برای 
ترسیم مس��یر آینده، نقاط ضعف را هم 
ش��ناخت و معالجه کرد. با وجود اینکه 
حجم کلی ص��ادرات غیرنفتی ما از نظر 
ارزش��ی و وزنی به  طور مستمر افزایش 
پی��دا ک��رده، در بحث رابط��ۀ مبادله و 
ترکیب ص��ادرات غیرنفت��ی جای تأمل 

دارد.

هن��وز ه��م می بینی��م در آمارهای 
ص��ادرات غیرنفت��ی، 10 کاالی اول ، 7 
مورد با پایۀ نفتی اس��ت. یعنی اتکاء به 
نفت هنوز حتی در صادرات غیرنفتی ما 

هم دیده می شود.
در ارزش نس��بی کاالها، متوس��ط 
ارزش صادرات غیرنفتی هرکیلو، حدود 
50 سنت اس��ت. متوسط ارزش واردات 
ما، تقریباً 1دالر و 45 سنت است و اگر 
س��هم واردات کاالهای اساس��ی را کنار 

بگذرایم، نزدیک 2دالر می رسد!
ما ب��ه دنیا چ��ه می فروش��یم و چه 
می خریم؟! سهم ارزش افزوده در صادرات 

 آنچه در پی می آید، 6 راهکار و نکتۀ کلیدی برای اقتصاد ایران اس�ت که آقای محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران 
به تشریح آنها پرداخته است.

6 نکته کلیدی که
اقتصاد ایران
 به آنها نیاز دارد

بانک مرکزی به عنوان 
دس��تگاه مس��ئول در 
بانکی کشور،  سیستم 
باید اعتماد از دس��ت 
حف��ظ  در  را  رفت��ه 
ارزش پ��ول ملی و در 
سیاس��ت ارزی کشور 

برگرداند.
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بحث جایزۀ صادراتی مطرح شد که آن 
هم در تحقق، دیدیم که به چه فرجامی 

رسید!
به این جهت است که با وجود اینکه 
ت��وان صادراتی م��ا در بازارهای جهانی 
ثابت ش��د، سیاس��ت های ارزی ما مانع 
از این ش��د که قوت در ت��راز تجاری ما 
بروز کند.از ای��ن مقدمه می خواهم وارد 
ش��رایط امروز بش��وم گرچه ب��ه دلیل 
کاه��ش ارز نفتی، اختالالتی در بازار ارز 
ایجاد شد و آثار گسترده ای که متأسفانه 
در اقتصاد کش��ور گذاشت و مسائلی که 
پیش آمده اس��ت، نگرانی هایی را ایجاد 
ک��رده و به صورت یک تهدیدجلوه کرده 
اس��ت، از میانۀ همین تهدید می ش��ود 
برای صادرات غیرنفتی، فرصت ساخت.

آن چی��زی ک��ه مانع ش��د اهتمام 
و اعتن��ای کافی به ص��ادرات غیرنفتی 
بش��ود، اضافه درآمده��ای نفت��ی ب��ود. 
درآمد سرش��ار نفتی، ای��ن گمان را در 
ذهن دولتم��ردان ما آورد ب��رای اینکه 
ت��ورم افزایش پیدا نکند، تعدیل الزم در 
سیاس��ت ارزی صورت نگیرد. به عبارت 
دیگر، یارانه به واردات داده شد و جریمه 
بر صادرات تعلق گرفت و این فنر فشرده 
ب��ه  صورت غیرارادی جهید و نرخ ارز به 

این وضعی رس��ید که رسیده است. در 
همین شرایط هم اگر ما با عقل و تدبیر 
برخورد کنی��م، می توانیم برای صادرات 
غیرنفت��ی و برای تولید صادراتی، از این 

میان، ثمری بگیریم.
البت��ه م��ن ب��ه صراح��ت می گویم 
ک��ه تالط��م ارزی روی  داده در اقتصاد 
کش��ور، به هیچ وج��ه به نف��ع صادرات 
کش��ور نبوده و نیست و هیچ کارشناس 
طرفدار صادراتی، طرف دار این التهاب و 

تالطمی که پیش آمد نبوده و نیست.
ضعف در مدیریت

   توانمندی های ارزی   
اگ��ر ما ب��ه موق��ع تدبی��ر الزم در 
مدیری��ت تدریج��ی و مدبرانۀ ب��ازار ارز 
کرده بودی��م، این اتف��اق و تالطم، رخ 
نمی داد. بر اس��اس آمار اعالم ش��ده از 
سوی بانک مرکزی، فروش ارز ششماهه 
همی��ن امس��ال، 27میلی��ارد دالر بوده 
است! این رقم برای تأمین واردات مورد 
نیاز کش��ور کافی بوده و هس��ت. ما اگر 
تعدی��ل آرام و تدریجی در نرخ ارز کرده 
بودیم، کل واردات کشور به 50 میلیارد 

دالر نمی رسید.
االن ه��م همین طور اس��ت؛ اگر ما 
ششماهه توانسته ایم 27میلیارد دالر در 

همین شرایط تحریم نفتی و تحریم بانک 
مرکزی کس��ب کنیم و آن را بفروش��یم، 
یعنی در طول سال 54 میلیارد دالر؛ ارز 
حاصل از صادرات غیرنفتی را هم اگر به 
این رقم اضافه کنید، حداقل 15میلیارد 
دالر می ش��ود. ارز حاصل از فروش مواد 
پتروشیمی و میعانات را هم حداقل 15 
تا 20میلیارد دالر اضافه کنید، ببینید ما 

چه کم داریم؟!
ارزی، کمب��ودی  مناب��ع  پ��س در 
نداشتیم، اش��کال از آنجایی حاصل شد 
که به یک ب��اره برای 80 درصد تقاضای 
وارداتی، عرضۀ ارز متوقف ش��د و بدون 
اینک��ه ارز الزم آن به بازار آزاد ارس��ال 
شود، ارجاع به آنجا شد و تالطم از آن جا 
حاصل ش��د. می توانست نشود. برگشت 
ما هم باید به مدیریت بازار ارز باشد. در 
بازاری ک��ه عمده ترین عرضه  کنندۀ ارز 
و عمده تری��ن صادرکننده، در نفت، گاز، 
 محصوالت پتروش��یمی، مستقیم و شبه 

 دولتی ها خود دولت بوده است.
قابل قبول نیست که این بازار، قابل 
مدیریت نباش��د. مش��کل از زمانی واقع 
می شود که مردم احس��اس کنند برای 
هم��ۀ نیازهای معق��ول و مقبول فکری 
نشده اس��ت. اینکه ما برای ارز دانشجو 

راه پی��روزی ما در جنگ اقتصادی تنها 
از طری��ق مردم ام��کان پذیر اس��ت. 
م��ردم بای��د به می��دان بیاین��د. نه با 
ارع��اب و تحمی��ل. بلک��ه با اس��تقبال 
و تش��ویق باید فضای کس��ب و کار را 

برای صادرات مساعد کنیم.
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فکر کنی��م، هزینه زیادی برای کش��ور 
ن��دارد. اما بالتکلیفی آن، حالت روانی و 
فش��اری را ایجاد می کند که ده ها برابر 
احساس نگرانی به وجود می آورد. مردم 
نیاز دارند احساس کنند، مسئوالن عالی، 
همه مسائل را می بینند، فکر می کنند و 
طراح��ی عالمانه می کنند؛ اما وقتی این 
پیام به آنها داده بش��ود که قسمتی رها 
شده، این رها ش��دگی، التهاب و تالطم 
ایجاد می کند. مدیریت بازار ارز، شدنی 
است به شرط این که ما، هم طرف تقاضا 
را ببینی��م، هم طرف عرض��ه را. اگر ما 

تناسب و توازن عرضه و تقاضا را ببینیم، 
بازار ارز در همین شرایط هم کاماًل قابل 
مدیریت است. در س��وریه ای که درآمد 
نفت��ی این چنین��ی هم ن��دارد، جنگ 
داخلی رخ داده ام��ا چنین تالطمی در 

بازار ارز آن نمی بینیم.
رشد نقدینگی دلیل اصلی 
       افزایش نرخ ارز        

مشکل آن موقعی آغاز شد که افزایش 
نقدینگی در کشور مهار و مدیریت نشد. 
چند برابر ش��دن نقدینگی، علل روشنی 
داش��ت و دارد. وقتی نح��وۀ اجرای طرح 
یارانه های ما به ص��ورت پرداخت نقدی 
شد، پیش بینی اینکه نقدینگی در دست 
مردم باال می رود و طبعاً اثر خود را روی 
تورم می گذارد، معلوم بود. گزارش رسمی 
بانک مرک��زی، اصلی ترین عامل تورم در 
اقتصاد ایران را رشد نقدینگی اعالم کرده 
است. یکی از عوامل رشد نقدینگی در دو 

سه سال اخیر، همین پرداخت نقدی به 
خانوارها بود و دوم، اضافه  برداشت باالی 
20 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی 

برای مسکن مهر بود.
اگر م��ا می خواهیم مدیری��ت بازار 
ارز کنیم، یک قس��مت آن در مدیریت 
طرف نقدینگی اس��ت. بحث ن��رخ ارز، 
یک ش��اخص کالن اقتصاد است. آدرس 
غل��ط ندهیم! اخاللگری در ب��ازار ارز با 
یک صرافی که چند ه��زار دالر یا چند 
صد هزار دالر رد و بدل می کند، صورت 
نمی گیرد! این شاخص، تابع اقتصاد کالن 

کشور است. اگر ما مدیریت نقدینگی را 
در جای خود پیاده و از افزایش بی رویه 
نقدینگی جلوگیری کردیم و توانس��تیم 
نقدینگی ایجاد ش��ده را به سمت تولید 
سوق بدهیم، در آن صورت می شود بازار 

ارز را هم به خوبی مدیریت کرد.
مس��ئله دیگر رابطۀ صادرات با ثبات 
اقتصاد کالن است. االن وقت اقدام جدی 
و فوری اس��ت در اینکه در سیاست های 
کالن اقتصاد، ثبات اقتصادی دنبال شود، 
مدیرت ب��ازار ارز، مدیری��ت نقدینگی و  

مدیریت هزینه های دولت.
اقتصاد مقاومتی و قانون
           کسب وکار            

مطلب بعدی، رابطۀ صادرات اس��ت 
با فضای کس��ب و کار؛ اش��اره ش��د که از 
همین ش��رایط می توانی��م به  عنوان یک 
فرصت برای افزایش ص��ادرات غیرنفتی 
و متوازن ک��ردن ت��راز تج��اری کش��ور 

استفاده کنیم. اما الزمۀ آن این است که 
صادرکنندگان ما و افس��ران این میدان 
نبرد، احس��اس حمایت کنند، احس��اس 
آزادی عمل کنند و احساس استقبال از 
مش��ارکت خود کنند. هرگونه تصمیمی 
که بخواهد در رابطه با ارز گرفته ش��ود، 
باید مستلزم تش��ویق صادرکنندگان در 
فعل ص��ادرات آنها باش��د. محدودیتی، 
قیدی، ش��روطی، بوروکراس��ی بیشتری 
و مج��وز اینجا و آنجای��ی بر آنها تحمیل 

نکنند.
نکته ای که هر بار رهبر معظم انقالب 

در رابط��ه ب��ا اقتص��اد مقاومتی س��خن 
گفته اند، مورد تأکید ایش��ان بوده است، 
بیان بالفاصلۀ تعبیر توانمندسازی بخش 
خصوصی ب��وده اس��ت. آوردن مردم به 
صحنه، مورد تأکید بوده است، چون رمز 
پیروزی، این اس��ت. ما در جنگ نظامی 
ک��ه اتفاقاً ماهیت متمرک��ز و دولتی آن 
خیلی بیشتر است، وقتی موفق شدیم که 
مردم را دع��وت کردیم و آمدند جبهه ها 
را پ��ر کردن��د. راه پیروزی م��ا در جنگ 
اقتصادی و در اقتص��اد که اصاًل و اصالتاً 
کار، با مردم است. به میدان آوردن خود 
مردم اس��ت. البته نه با ارعاب و تحمیل، 
بلکه با اس��تقبال و تشویق. فضای کسب 

 و کار را برای صادرات مساعد کنیم.
محی��ط  مس��تمر  بهب��ود  قان��ون 
کس��ب و کار، یک افتخار برای نظام بود 
ک��ه علیرغم این تحریم ه��ا، راه معقول 
هم��راه ب��ا ن��گاه بلندم��دت را دنبال 
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کش��ور منعکس می کن��د، بی اعتمادی 
است. اینکه بانک های ما هنگام مراجعه 
دارن��دگان س��پرده های ارزی بگویند ما 
نمی توانیم ارز شما را بدهیم، چه پیامی 
دارد؟! چه عواقبی خواهد داشت؟! رفتار 
م��ا در سیس��تم بانکی بای��د رفتاری با 
طمأنینه، ب��ا آرامش و اعتماد انگیز باید 
باشد. ما از نظر منابع، کمبود نداریم. این 

رفتارهاست که ایجاد التهاب می کند.
هما نط��ور که اش��اره ک��ردم اگر ما 
در سیاس��ت ارزی خ��ود، همه نیازهای 
معق��ول و مقب��ول را مالحظ��ه کردیم، 

آن��گاه همی��ن بخش خصوص��ی که هر 
کدام، در ب��ازار بین المللی، دارای آبرو و 
اعتباری هس��تند، می روند خط یوزانس 
و فاینان��س پی��دا می کنن��د. ارتباطات 
مویرگی و س��رمایه های عظی��م اعتبار 
فعاالن اقتصادی، جزء س��رمایه های این 
اقتصاد اس��ت. وقتی ما تعه��دات ارزی 
قبل��ی را موکول می کنیم ی��ا بالتکلیف 
می گذاریم، یعنی خود را از این سرمایۀ 
اعتب��ارات نس��بت به خط��وط اعتباری 
آینده محروم می کنیم! این را دوباره راه 

بیاندازیم، به چرخش در آید.
شرایط ویژه نیازمند 

    مدیریت ویژه است    
باالخره اینکه ش��رایط وی��ژه نیاز به 
مدیری��ت ویژه دارد. به نظر بس��یاری از 
کارشناسان گرچه تحریم ها اثر دارد، ولی 
اثر آن، تعیین کننده نیست. اگر ما داخل 
خانه را به سامان ببریم، حتماً توان فائق 

ب��ر اس��اس آم��ار اع��الم ش��ده از 
س��وی بانک مرک��زی، ف��روش ارز 
ششماهۀ امسال، 27 میلیارد دالر 
بوده اس��ت. این رق��م برای تأمین 
واردات م��ورد نی��از کش��ور کافی 

بوده و هست.

 آمدن بر این چالش تحریم را داریم. البته 
هم می باید از نظ��ر دیپلماتیک، در رفع 
تحریم تالش کنی��م، هم در دفع آن. اما 
بخش عمده این است که ما شرایط را در 
داخل خانه درک و تدبیر کنیم. ش��رایط 

ویژه، نیازمند مدیریت ویژه است.
هماهنگی م��ا در مدیریت اقتصادی 
کش��ور باید یک ش��کل جدید پیدا کند. 
مدیریت  ب��رای  س��امانه های جدی��دی 
اقتصادی کشور الزم است. اگر در سطح 
سیاستگذاری بین سه قوه ما چنین شد 
و چنان همدلی و همکاری برای مدیریت 

واح��د بخش اقتص��اد دیده ش��د. آنگاه، 
بخش خصوصی ما هم س��رمایه همدلی 
و همکاری خود را برای توفیق ملت ایران 

در این مرحله، به میدان خواهد آورد.
اغل��ب فع��االن اقتصادی کش��ور و 
اکثریت قاط��ع بخش خصوصی- منهای 
اقلیت ناچیز سوء  استفاده  کننده که باید 
به تخلفات آنها رسیدگی شود- االن فقط 
با نیت کس��ب درآم��د در میدان اقتصاد 
نیس��ت. با نیت حفظ عزت و اس��تقالل 
کش��ور در این میدان است. امروز حضور 
در می��دان تولید، جز با نی��ت عبادت و 
خدم��ت به خلق خ��دا، توجیه اقتصادی 
ندارد. قدر این افس��ران را بدانیم. بر این 
نیت ها ه��م تأیید بگذاریم که اگر چنین 
کردیم، سرمایه اعتماد ملی و همبستگی 
ملی، ما را برای فائق  آمدن بر هر چالشی 
توان��ا می کند ک��ه خداوند فرم��ود: »اِن 

تَنُصرواهلل یَنِصرُکم َو یَُثِبت اَقداَمُکم!«.
 

می کند. ای��ن قانون را اج��را کنیم. در 
قان��ون بودجه، تصویب ش��ده اس��ت و 
قانونگذار مکلف کرده اس��ت که تأمین 
اجتماع��ی، ای��ن جریمه ها را ببخش��د 
و کارگاه ه��ا کمک کن��د . اگر به قانون 
استفاده حداکثری از توان تولید داخل 
و مواد بس��یار خوب دیگ��ری که قانون 
 بودج��ه دارد و تصمیم��ات اینها گرفته 
ش��ده اس��ت را عمل کنیم. اگر فضای 
کس��ب و کار مس��اعد و مس��تعد شود، 
حتماً می توانیم ب��ر چالش های موجود 

غلب��ه ک نی��م.

ضرورت بازگرداندن
اعتماد و آرامش در اقتصاد  

 مس��ئله اصل��ی در اقتص��اد امروز ما 
بازگردان��دن اعتماد و آرام��ش در اقتصاد 
اس��ت. اگر فع��االن اقتصادی احس��اس 
اضط��راب و التهاب کنند و به جای اینکه 
امکان تصمیمات بلند مدت داشته باشند، 
ناچار باش��ند تصمیمات لحظ��ه  پردازانه 
بگیرن��د، اگر اعتماد آن ها س��لب بش��ود، 
نمی ش��ود کارهای اعتماد انگیزی از آنها 
توقع داش��ت. بان��ک مرکزی ب��ه  عنوان 
دستگاه مسئول در سیستم بانکی کشور 
در حف��ظ ارزش پول ملی و  در سیاس��ت 
ارزی کش��ور، باید اعتماد از دس��ت  رفته 
را برگرداند. این قابل قبول نیس��ت که به 
دلیل یک اتفاقی که افتاده اس��ت، یکباره 
سیستم بانکی نس��بت به تعهدات قبلی، 

اظهار عدم ایفای تعهدات کند!
پیام��ی ک��ه در فض��ای اقتص��ادی 
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تاریخچ�ۀ مختصری از تأس�یس 
صندوق بفرمایید و اینکه انگیزه شما 
از ورود ب�ه صن�دوق و فعالیت در این 

فضای معنوی چیست؟
صندوق درسال 1359 تأسیس شد. 
اولین صندوق که در بازار در سالهای قبل 
فعالیت میک��رد، صندوق اندوختۀ جاوید 
ب��ود که بنده فعالیتم را از بدو تأس��یس 
با این صن��دوق آغاز کردم ت��ا اینکه در 

سال 59 صندوق امداد اسالمی در سرای 
اکبریه تأس��یس ش��د و بنا به پیشنهاد 
دوس��تان وارد این صندوق ش��دم. قبل 
از اینک��ه به این محل نق��ل مکان کنیم 
مدتی در س��رای محتشم فعالیت کردیم 
و در حال حاضر در این محل یعنی بازار 
پاچنار، کوچه فراشباشی مشغول خدمت 

رسانی به نیازمندان آبرومند هستیم.
در م�ورد چگونگی نحوۀ مدیریت 

و ادارۀ صندوق توضیحاتی بفرمایید.
در ابت��دا صندوق ب��ا انتخاب هیئت 
مدیره کار خود را ش��روع کرد و از سال 
78 بنده ب��ه عنوان رئیس هیئت مدیره 
و آق��ای محمد کرباس��ی ی��زدی نیز به 
عنوان مدیرعامل مشغول خدمت رسانی 
هس��تیم. و صندوق قرض الحسنه امداد 
اس��المی هم مثل دیگ��ر صندوق ها به 

صورت هیئت امنایی اداره می شود.

کار در صندوق های قرض الحسنه 
عاشقی می خواهد و دلدادگی

در نهای�ت تواض�ع تقاضایم�ان را ب�رای مصاحبه علیرغم 
مش�غله کاری پذیرفتن�د درعین ح�ال که با دقت و وس�واس 
کارهای مراجعه کنندگان را راه می انداختند، به سؤاالت متعدد 
ما هم پاس�خ می دادند و عاش�قی و دلدادگی را دلیل حضور و 
فعالیت ش�ان در صن�دوق قرض الحس�نه امداد اس�المی ذکر 
می کردن�د. آرزوی قلبی آنهاس�ت که هیچ آبرومندی دس�ت 
خال�ی از این صندوق بیرون نرود، تنه�ا یک خدا پدر بیامرزی 
و لبخندی از س�ر رضایت و باز ش�دن گره مشکالتش�ان برای 

آقای احمد صادقی رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کرباس�ی 
یزدی مدیرعامل صندوق قرض الحس�نه امداد اسالمی کفایت 
می کند. مخلصانی که مثل دیگرمس�ئوالنی که در صندوق های 
قرض الحس�نه خدمت رسانی می کنند بدون هیچ چشمداشت 
مادی زندگی خود را وقف قرض الحسنه و احیای این سنت الهی 
کردند و همگان را به شرکت در این امور خیر توصیه می نمایند.
متن زیر ما حصل گفت وگوی نشریه قرض الحسنه با این 

مدیران است که در زیر می خوانید:

رئیس هیئت مدیره صندوق قرض الحسنۀ امداد اسالمی:
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احمد صادقی رئیس هیئت مدیره
 صندوق قرض الحسنۀ امداد اسالمی:

 متأسفانه برخی مؤسسات مالی با سوء 
استفاده از نام قرض الحسنه سودهای 

باال از مردم می گیرند. اینگونه 
مؤسسات را تأیید نمی کنیم و مخالف 

هر نوع دریافت ربا در بانک ها هستیم.

محمد کرباسی یزدی
 مدیرعامل صندوق امداد اسالمی:

دلدادگی است که افراد را تشویق 
به کار در صندوق ها می کند، اگر 
پای عاشقی و رضای خدا در بین 
باشد، کسی به فکر سود و بهره و 
ربا و نزول نخواهد بود.

اعضای هیئت مدیره را چه کسی 
انتخاب می کند؟

ای��ن اعضاء از س��وی هیئ��ت  امناء 
انتخ��اب می ش��وند. و ح��دود هفت  نفر 
به عنوان اعضای اصل��ی و 5 نفر اعضای 
عل��ی البدل هیئ��ت مدی��ره در اینجا به 
خدمت مش��غولند. اس��امی هیئت امناء 
بدین ش��رح است: آقایان عبداهلل اکرمی، 
احمد گلزاریان، حسین مدبری فر، حاج 
عبدالرحم��ان چمن رخ، س��ید غالمرضا 
ناهیدی، س��ید عباس کس��ایی، حسین 
عرسین، عبداهلل پالسی و محمد عرسین، 

خادمان صندوق امداد اسالمی هستیم.
آی�ا صندوق ش�عبه دیگ�ری هم 

دارد؟
خیر فقط یک شعبه است.

سقف وام چقدر است؟
یک میلیون تومان

اکر کسی گرفتاری اش با این مبلغ 
و در ش�رایط فعلی جامعه حل نشود، 

امکان افزایش وام وجود دارد؟
قطعاً ام��کان افزایش هس��ت چون 
معرفی��ن وام مس��تقیما ب��ا وام گیرنده 
در ارتب��اط هس��تند و نی��از واقعی آنها 
راتشخیص می دهند و در اینگونه موارد 
خودش��ان هم وارد عمل می ش��وند و با 
مسدود کردن مبالغی از حساب خودشان 
کمک می کنند که تا حد امکان مشکل 
 حل ش��ود. چ��ون کار ما فق��ط به قصد

قربه الی اهلل و گره گش��ایی از نیازمندان 
اس��ت.  از اینرو تمام تالشمان را جهت 

رفع گرفتاری ها انجام می دهیم.

وام های شما به چه اشخاصی تعلق 
می گیرد؟ آیا صرفاً به افراد ش�ناخته 
شده و آش�نا وام می دهید یا چنانچه 
غریبه ای از صندوق تقاضای وام کند، 

دست خالی بر می گردد؟
با توجه به اینکه موارد مصرف وام ها 
برای پرداخت بدهی نزولی، درمان، تهیۀ 
جهیزیه، تحصیل، ازدواج، رهن یا خرید 
مس��کن یا نیازهای ضروری دیگر است، 
در وهلۀ اول افرادی که از سوی معرفین 
م��ورد تأیید هیئت مدی��ره  به صندوق 
معرفی ش��وند، از وام بهره مند می شوند. 
البت��ه این گفت��ه به معنای آن نیس��ت 
که به مراجعه کنن��دگان دیگر وام تعلق 
نمی گیرد، بلکه در صندوق به روی همه 
باز اس��ت و ما فقط اینجا نشس��ته ایم تا

..
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تم��ام م��وارد را خود متقبل ش��ده اند و 
درصد برگرداندن افراد از صندوق خیلی 
کم اس��ت و اگر کس��ی را دس��ت خالی 
بنابراین  می کش��یم.  ع��ذاب  برگردانیم 

حتی المقدور اینکار را نمی کنیم.
چه مدارکی برای دریافت وام الزم 

است؟
 ب��رای کارمن��دان دول��ت گواه��ی 
اش��تغال ب��ه کار ضامن و نامۀ کس��ر از 
حقوق و یک ب��رگ چک و دیگران یک 
برگ چک معتب��ر به مبلغ وام به همراه 

تأیید معرف کفایت می کند.
مناب�ع مالی صندوق از کجا تأمین 

می شود؟
صندوق یک حساب پس انداز و یک 
حساب دس��تور پرداخت دارد که منابع 
مال��ی صن��دوق از محل پ��س اندازهای 
افراد نیکوکار و خیرین در این حساب ها 
تأمین می شود و بر اساس مصوبۀ هیئت 
مدیره تا س��قف 80 درص��د از موجودی 
حس��اب های پس انداز را مجاز هس��تیم 
که به نیازمن��دان وام پرداخت کنیم و تا 
به امروز به لطف پروردگار هیچ مش��کلی 
نداش��ته ایم. همچنین خّیری��ن حامیان 
بزرگ صندوق های قرض الحسنه هستند 
که اگر همت واالی این بزرگواران نباشد، 
خیلی از مشکالت مردم بر زمین می ماند.
نحوۀ بازپرداخت وام ها و اقس�اط 
آن به چه صورت است و چقدر کارمزد 

از وام گیرنده ها کم می شود؟

وام های ع��ادی باید در 20 قس��ط 
بازپرداخ��ت ش��ود ولی وام ه��ای تمام 
مسدودی طبق دستور معرف اقساط آن 
تعیین می ش��ود و هیچ حق الزحمه ای از 
وام گیرن��ده نمی گیریم تمام هزینه ها از 

سوی هیئت امناء تأمین می شود. 
از ابت�دای س�ال چ�ه می�زان وام 

پرداخت کرده اید؟
بیش از 7 میلیارد تومان طی هفت 

ماه گذشته وام پرداخت شده است.
مگر اف�راد دیگری ه�م در اینجا 
حس�اب دارند که بتوانند آنرا مسدود 

کنند؟
بله، خیریه ها و هیئات مذهبی مثل 
خیریه قهرودی ها، خیریه صنعت فرش، 
صندوق خیریه امام زمان)عج( و عشاق 
الحسین و بعضی از مدارس علمیه جزو 
خیریه هایی هس��تند که پول خود را به 
این صندوق واگ��ذار کرده اند تا هروقت 
کس��ی را آنه��ا به م��ا معرف��ی کردند، 
حسابشان مس��دود و به معرفی شدگان 
وام تعلق بگیرد. یا اینکه در برخی مواقع 
حس��اب خود معرفین برای پرداخت وام 

مسدود می شود. 
ب�ا توج�ه ب�ه ش�رایط اقتصادی 
موج�ود فک�ر نمی کنی�د مبل�غ یک 
میلیون تومان رقم خیلی کمی اس�ت 

و دردی را درمان نمی کند؟
 ای��ن مطل��ب را قبول داری��م و به 
ج��رأت می گوی��م فعالیت صن��دوق از 

س��ال 87 تاکنون 10 برابر ش��ده است. 
اما با توج��ه به رکود ب��ازار گاهی واقعاً 
جوابگ��وی نیازها نیس��تیم. اما علی رغم 
تمام سختی ها س��عی می کنیم چنانچه 
کس��ی واقعا نیاز به وام بیشتری داشته 
باش��د، به هر طریقی که برایمان مقدور 
است، مش��کالت مردم را رفع کنیم. اما 
یک نکته را نبای��د فراموش کرد که در 
ابتدا ما فقط 100 هزار تومان و س��پس 
500 هزار توم��ان وام می دادیم و امروز 
توانس��تیم س��قف وام را افزایش دهیم. 
ولی در عین حال پیش آمده به افرادی 
ک��ه واقعا مش��کل حاد داش��ته اند مبلغ 
بیش��تری هم از حساب مس��دودی وام 

داده ایم.
لطف�ا از دالیل این هم�ه انگیزه و 
شور و اشتیاق که در چهرۀ شما و آقای 
کرباسی به عنوان مدیرعامل صندوق 

دیده می شود، برایمان بگویید.
در وهلۀ اول انگیزۀ حضورما را باید 
از پ��دران و مادران مان بپرس��ید که ما 
را وارد این کار خی��ر کردند چرا که در 
جمهوری اس��المی مسئولیت پذیری یا 
عاش��قی اس��ت یا دلدادگی است. تمام 
این افراد که پش��ت این میزها مشغول 
کار هس��تند، می توانن��د در حجره های 
خود در بازار بنش��ینند و کاسبی کنند. 
ی��ا به امور دیگ��ری بپردازن��د. اما واقعا 
برای کس��ب رضایت خداون��د متعال و 
گره گش��ایی از گرفت��اران وقت خود را 
در این صندوق ص��رف می کنند. گاهی 
اف��رادی وارد صندوق می ش��وند و برای 
وام ی��ک میلیونی و رفع مشکالت ش��ان 
اش��ک می ریزند و آن هنگام اس��ت که 
در دل به خاطر این همه مش��کل غصه 
می خوریم  و برلب به خاطر رفع مشکل 
لبخند می زنیم و در نهایت وقتی آنها با 
لبی خندان از صندوق خارج می ش��وند، 
لذتی می بریم ک��ه باهیچ چیز نمی توان 

آنرا عوض کرد.
ساعت کار صندوق چگونه است؟

شنبه تا چهارشنبه ها 8 صبح تا 3/5 
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بعدازظهر و پنجش��نبه ها 8 صبح تا یک 
بعدازظه��ر ضمن اینکه صندوق فقط در 
ایام تعطیالت رسمی تعطیل است و در 
برخی مواقع که بازار در تعطیالت است، 

صندوق کارش را تعطیل نمی کند.
به نظرمی رسد، با توجه به موقعیت 
مکانی شما و اینکه خیلی در دسترس 
مردم نیس�تید، مراجعه کنندۀ زیادی 

ندارید!
اتفاق��اً ما از دور دس��ت هم مراجعه 
کننده داری��م. محل صندوق خیلی مهم 
نیس��ت. چون کارها به سهولت و پس از 
دریاف��ت مدارک وام در عرض 20 دقیقه 
آماده اس��ت. مراجعه کنن��دگان زیادی 
داریم و ب��ه جرأت می توان��م بگویم اگر 
صندوق های قرض الحسنه نبودند، خیلی 
از مش��کالت م��ردم الینح��ل می ماند و 

درگیر کاغذ بازی های بانکی می شد.
از نحوۀ فعالیت صندوق با سازمان 
اقتصاد اسالمی ایران برایمان بگویید 
و اینک�ه آی�ا ای�ن س�ازمان در رف�ع 
مش�کالت صن�دوق ب�ه ش�ما کمک 

می کند؟
با توجه به اینکه بیش از 30 س��ال 
است زیر نظر س��ازمان اقتصاد اسالمی 
ایران کار می کنی��م همکاری تنگاتنگی 
بین ما وجود دارد و بازرس��ان س��ازمان 
مرتب برای نظارت و کنترل به صندوق  
مراجع��ه می کنند و حداکث��ر هر 3 ماه  
یکبار این کنترل ه��ا صورت می گیرد و 
اگر مواردی باشد به ما تذکر می دهند و 
تا به امروز هم از سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران کمک مالی نخواسته ایم اما سازمان 
همیش��ه این آمادگی را اعالم کرده که 
هر زمان صندوقی نیاز به کمک داش��ته 
باشد، پش��توانۀ قوی برای ما باشد ولی 
در کل از س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران 

انتظار فعالیت بیشتری داریم.
فعالیت ه�ا  ای�ن  از  منظورت�ان 

چیست؟
با توجه ب��ه اینکه اکثر صندوق های 
قرض الحس��نه تحت پوش��ش س��ازمان 

اقتصاد اس��المی ایران هستند و همین 
که س��ازمان بازرس��انی دارد که جلوی 
تخلف��ات و برخ��ی وام ه��ای جدولی و 
پلکان��ی گرفت��ه می ش��ود، خیلی خوب 
اس��ت. اما بای��د بانک مرک��زی نظارت 
کلی را به سازمان اقتصاد اسالمی ایران 
واگذار کند تا نظارت ها دقیقتر باش��د و 
کوچکترین تخلفی در صندوق ها صورت 

نگیرد.
صندوق ه�ای  از  حمای�ت  ب�رای 
قرض الحس�نه و تروی�ج ای�ن س�نت 
حس�نه چه انتظاراتی از بانک مرکزی 

و دستگاه های دولتی دارید؟
واگ��ذاری امور به خود مردم پس از 
بررسی صالحیت اخالقی و دینی و مالی 
مؤسسان و س��پس تقویت صندوق ها و 
پذیرفت��ن اینک��ه مردم خودش��ان باید 
کاره��ا را انجام دهن��د و صندوق ها که 
برخواس��ته از بط��ن م��ردم اس��ت باید 
توس��ط خود خّیرین ومردم اداره شوند. 
چون هرجا دولت دخالت کرده متأسفانه 
کارها آنطور که بای��د به نتیجه مطلوب 
نرس��یده اس��ت. لذا اینگونه کارها فقط 
باید برعهدۀ خود مردم باشد. حداقل از 
زمان��ی که صندوق ها کار خود را ش��روع 
کردند، یعنی55 س��ال قبل در مس��جد 
ل��ردزاده تا به ام��روز همه با کمک مردم 
ب��وده و یک ری��ال ه��م از دولت کمکی 
دریافت نشده است.و چه بهتر که بانک ها 
هم منابع قرض الحسنۀ خود را در اختیار 
صندوق ها قرار دهن��د تا توانایی خدمت 

رسانی آنها چندین برابر شود.
نظرش�ما درب�ارۀ مؤسس�اتی  که 
بعضا ًبا اسم ائمه )ع( اقدام به وام دهی 
و دریاف�ت س�ود می کنند چیس�ت؟ 
آی�ا این ام�ر باعث لطم�ه زدن به کار 

صندوق ها نمی شود؟
 متأس��فانه برخی مؤسس��ات مالی 
اق��دام به سوءاس��تفاده می کنند و با نام 
قرض الحس��نه س��ودهای ب��اال از مردم 
می گیرن��د. اینگون��ه مؤسس��ات را اصاَل 
تأیی��د نمی کنیم. مخالف هرنوع دریافت  

و ربا در بانک ها هس��تیم و درحالی  که 
اش��ک در چش��مان آقای صادقی حلقه 
زده اس��ت باز این جمله زیب��ا را تکرار 
می کند: فقط ب��رای رضای خدا باید در 
این صندوق ها کار کرد و آقای کرباسی 
هم در حالی که بغضش را فرو می خورد، 
تأکید می کند که فقط عاشقی است که 
اف��راد را وادار ب��ه کار در صندوق ه��ای 
قرض الحس��نه می کند. او می گوید: اگر 
پای عاشقی و رضای خدا در بین باشد، 
کس��ی به فکر س��ود و بهره و ربا و نزول 

نخواهد بود.
آیا تفاهمنامۀ منعق�ده بین بانک 
مرک�زی و س�ازمان اقتصاد اس�المی 
ایران در ام�ور اداری و ثبت تغییرات 
صن�دوق تس�هیالتی به وج�ود آمده 

است؟
بله، پس از دریافت تأییدیه سازمان 
اقتص��اد اس��المی ایران س��ریعا مراحل 
ثبت و روزنامه رس��می را انجام داده ایم. 
تفاهمنام��ه جلوی تخلف��ات را گرفته و 
ای��ن فعالیت س��ازمان اقتصاد اس��المی 
ای��ران خیلی خ��وب بوده اس��ت. چون 
مثاًل صندوقی تأس��یس می ش��د یا زیر 
نظر س��ازمان اقتصاد اسالمی ایران  بود 
یا برخی تحت نظارت بانک مرکزی. اما 
االن تعدادی از صندوق ها تحت نظارت 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران هستند و 
این یک نقطۀ قوت اس��ت که س��ازمان 

آنها را ارشاد می کند.
ب�رای تروی�ج قرض الحس�نه این 

سنت حسنه چه باید کرد؟
تش��ویق افراد به اختصاص مبالغی از 
ثلث مال خود در زمان حیات خودش��ان 
به امر قرض الحس��نه و معرفی این امر به 
عنوان یکی از باقیات الصالحات و ساختن 
کلیپ هایی در تلویزیون برای این امر و در 
سریال ها و فیلم هایی که ساخته می شود، 
یکی از بهترین کارهاست. برپایی جلسات 
عموم��ی حتی بین خ��ود اعضای هیئت 
مدی��ره و دعوت از خّیرین بیش��تر برای 
ش��رکت در صندوق های قرض الحس��نه 

19

شماره 53
پاییز 1391



مهمترین کار فرهنگی است که می توان 
انجام داد. کاری که خود ما هرچند وقت 
یکبار در مجمع ه��ای عمومی که برگزار 
می کنیم انج��ام می دهیم تا تلنگری زده 
باش��یم و به همه بگویی��م به فکر آخرت 
باش��ید. همچنین دراین صندوق حساب 
باقیات صالحات داریم و هر کس مشتاق 
باش��د می توان��د ب��ا بازکردن حس��ابی 
پس ان��داز ولو ان��دک در ای��ن کار خیر 
سهیم ش��ود. این هم یکی از راهکارهای 
ترویج سنت قرض الحسنه است. تشویق 
بچه ها به شرکت در امور خیر یا باز کردن 
حس��اب های پس ان��داز در صندوق های 
قرض الحسنه توس��ط والدین یکی دیگر 
از این راهکارهاست. والدین باید فرزندان 
خ��ود را از بچگی به کارهای خیر آش��نا 

کنند، این قدم ها بسیار مؤثر است.
آق��ای کرباس��ی: حس��اب پس انداز 
در صندوق های قرض الحس��نه باقیات و 
صالحات واقعی برای صاحب حساب است 
و حسنه زیادی برای والدین آن فرد دارد 
و جایزۀ 8 برابری که خداوند به صاحبان 
حساب قرض الحس��نه می دهد، از خیر و 
برکت بسیار زیادی برخوردار است و مال 
و اندوختۀ فرد را چندین برابر می کند. و 
اگر امروز جامعه به این واقعیت برسد که 
افراد باور کنند این کارها چقدر حس��نه 
دارد، هی��چ گرفت��اری در جامعه وجود 
نخواهد داشت. انشاءاهلل به جایی برسیم 

که دیگر فرد نیازمند نداش��ته باش��یم و 
اگر فردی هم با مش��کل روبرو ش��د این 

مشکالت در اسرع وقت حل شود.
بهتری�ن خاطره ای که از س�ال ها 
داری�د،  صن�دوق  ای�ن  در  فعالی�ت 

چیست؟
خاط��ره  ماندگارتری��ن  و  بهتری��ن 
لبخند رضایت  افرادی است که صندوق 
را ت��رک می کنند که مضم��ون روایتی 
است که از رس��ول اکرم صلی اهلل علیه 
و آله و س��لم نقل ش��ده ک��ه فرمودند: 
هر کس مؤمنی را خوش��حال و مسرور 
کند، همانا مرا مسرور کرده و هر که مرا 
مس��رور کند، به درس��تی که خداوند را 
مسرور کرده اس��ت. آقای صادقی اشک 
می ریزد و می گوید: انشاءاهلل هیچ چشم 
گریان��ی در صندوق نبینی��م. ضمنا این 
صندوق و مؤسسۀ خیریه امداد اسالمی 
وابس��ته به آن فعالیت ه��ای زیادی در 
زم��ان جن��گ تحمیل��ی داش��ته اند که 
ه��ر لحظۀ آن همراه با خاطره اس��ت و 
پ��س از پایان جنگ تحمیلی هم در امر 
مدرسه سازی در مناطق محروم فعالیت 
داش��ته و اکن��ون نیز به امر رس��یدگی 
ب��ه ایتام اش��تغال دارد و نیازمندی های 
خانواده ه��ای تح��ت پوش��ش را درحد 
امکاناتش برآورده می کند که امیدواریم 
مورد قبول خداوند متعال و مرضی نظر 

موالیمان امام زمان عج ا... واقع شود. 

آقای کرباسی: خدا پدرت را بیامرزد  
برای ما بهترین و ماندگارترین جمله ای 
اس��ت که از زبان افراد می شنویم. و بد 
نیس��ت یک خاطره دیگر ه��م برایتان 
بگوی��م. یک ب��ار برق س��اختمان قطع 
ش��ده بود و ش��خصی برای دریافت وام 
مراجع��ه کرده بود و م��ا بدون ثبت در 
سیستم و قبض اقساط، به او وام دادیم 
و نگذاش��تیم دس��ت خالی از صندوق 
بیرون برود. اگر اعتماد در جامعه وجود 
داش��ته باش��د، کارها خیلی به سهولت 

انج��ام   می گی��رد.

در فرمایشات
 امام صادق

 علیه السالم آمده است:

َمن َحِفَظ ِمن شیَعِتنا اَربَعیَن 
َوَجلَّ َحدیثًا بََعَثُه اهلُل َعزَّ

 یَوَم الیقاَمِۀ عالِمًا َفقیهًا َو 
بُه. لَم یَُعذِّ

 بحاراالنوار 2/153/1

هرکس از شیعیان ما چهل 
حدیث حفظ کند، خدای 

عّزوّجل او را در روز قیامت 
عالم و فقیه مبعوث می کند 

و عذابش نخواهد کرد.
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ب�ه  را  دل  آفت�اب 
دس�ته گل ه�ای انتظ�ار 
آذین می بندیم و چش�م 
در راه مول�ود فضیلت ها 
و  عارف�ان  سرمش�ق  و 
موس�ی  ام�ام  س�الکان 
کاظم علی����ه الس�الم 
می نش�ینیم و ن�دا س�ر 
می دهیم: س�الم ما بر تو 
ای ک�ه س�جادۀ غمناک 
از مناج�ات ش�ب و نیمه 
ش�بت و میله های س�رد 
زن�دان ش�رمنده از این 
ای  ت�و،  اس�تقامت  همه 
و  مقاوم�ت  سرمش�ق 
صبوری! ای اس�طوره پر 

شکوه و هارون شکن!

ص��ادق)ع( ب��ودم هن��گام بازگش��ت از 
ح��ج و در بی��ن مکه و مدینه مش��غول 
ص��رف صبحانه بودیم، پیکي از س��وي 
همس��ر بزرگوار ایش��ان آم��د و پیغامي 
را ب��ه حض��رت داد، در آن هن��گام امام 
بیدرنگ برخاس��ت و فرم��ود: »خداوند 
ب��ه من فرزندي عنایت کرد که در میان 
مخلوق��ات پروردگار یک��ي از بهترین و 
یکي از آبرومندترین خلق خداست. این 
 فرزند بعد از من امامي براي خلق است.« 
امام کاظ��م)ع( در معرفي خود فرموده 
اس��ت: »اگر از من مي پرسید من فرزند 
محمد مصطف��ي)ص( حبیب خدایم. از 
نسل اسماعیل ذبیح ا... و فرزند ابراهیم 
خلیل. اگر از ش��هر من مي پرس��ید، من 
اصالتاً از شهر و دیاري هستم که واجب 
اس��ت مس��لمانان در طول عمر یک بار 
براي انجام وظیف��ه )انجام فریضه حج( 
بدانجا آیند. اگر از مفاخر من مي پرسید، 
از خانداني هستم که بینِي گردن کشان 

به مناسبت والدت با سعادت امام موسی کاظم علیه السالم

گلی از گلستان امامت عطرآگین شد
هفت��م صف��ر س��ال 128 هج��ري 
آس��مان »ابواء«- منطقۀ کوچکي میان 
مک��ه و مدین��ه- با ش��کفتن گلي دیگر 
از گلس��تان امام��ت عطرآگین گش��ت. 
امام موس��ي کاظم)ع( از م��ادري به نام 
»حمیده خاتون« از بهترین بانوان عصر 
خویش متولد شد و پرورش یافت. همان 
بزرگ��واري که ام��ام باق��ر)ع( در زمان 
ازدواج فرزند گرامي شان امام صادق)ع( 
ب��ا وي فرموده بود: »تو بانوي بزرگواري 
هس��تي که هم در دنیا س��توده خواهي 
بود و م��دح و فضایل و مل��کات ایماني 
 تو در آخرت بر سر زبان ها خواهد بود." 
امام جعفر صادق)ع(، پدر بزرگوار ایشان 
نیز امامي اس��ت که فرهن��گ و ادبیات 
جهان تش��یع با فرهنگ عملي آن امام 

همام گره خورده است.
ماجراي تولد 

ابوبصیر درباره چگونگي تولد موسي 
بن جعفر)ع( مي گوی��د: من همراه امام 
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و س��تمگران را ب��ه خ��اک مالیده، 
باعث ش��دند مردم راه هدایت را 

بشناس��ند و به س��وي توحید 
روي آرن��د. اگر ش��هرت مرا 
خواه��ي، م��ن از آل محمد  
صل��ی اهلل علیه و آله  خداي 
دستور داده است که در نماز 

بر ما درود فرستند.« 
ویژگي هاي اخالقي 

امام موس��ي کاظم)ع( ، در 
علم و حلم، تواضع و مکارم اخالق 

شهرتي بس��یار داشت و دانش وصف 
ناپذیر و صف��ات برجس��ته اخالقي اش 
از او تندیس��ي از انس��اني کامل ساخته 
بود. ام��ام)ع(، بدان و بداندیش��ان را با 
عفو و احس��ان بیک��ران خویش تربیت 
مي فرمود. ش��ب ها ب��ه طور ناش��ناس 
در کوچه ه��اي مدین��ه مي گش��ت و به 
مستمندان کمک مي کرد. مبالغي را در 
کیسه ها مي گذاش��ت و در مدینه میان 
نیازمندان قس��مت مي کرد. کیسه هاي 
موس��ي بن جعف��ر)ع( در مدینه معروف 
بود و اگر به کس��ي یک کیسه مي رسید 
بي نیاز مي شد. با این حال در اتاقي که 
نمازش را به جاي م��ي آورد جز بوریا و 
مصح��ف چیزي در آن یافت نمي ش��د، 
زی��را در دودمان مق��دس و تقوي و در 
بیت رفیع زه��د و عبادت پرورش یافته 
بود. دودماني که ایمان به خدا و عش��ق 
و عالق��ه به فضایل معن��وي و خصایص 
انس��اني از در و دی��وار و جوانب زندگي 
آن مي بارید و همگان شیفته و دلباخته 
 عب��ادت و س��تایش پ��روردگار بودن��د. 
زیباترین س��اعات زندگي ایشان هنگام 
خل��وت کردن ب��ا آفریدگارش س��پري 
مي ش��د و لذت بخش تری��ن اوقات عمر 
او را نماز و انجام فرایض الهي تش��کیل 
مي داد. هنگام عبادت با تمام وجود و با 
تمام احساس��ات و عواطف خود، متوجه 
کمال مطلق و معبود بي همتا مي گشت 
و قط��ره وج��ود خ��ود را ب��ه اقیانوس 
بیک��ران هس��تي بخ��ش جه��ان پیوند 

مي داد، قطرات اشک شوق بي اختیار بر 
صورتش مي نشست و آرام آرام بر زمین 
مي غلتید. پس از انجام فرایض و واجبات 
به مستحبات مي پرداخت، نافله شب را 
تا وقت فریضه صبح ادامه مي داد، سپس 
ت��ا طلوع آفتاب ب��ه تعقیب��ات و دعاها 
مي پرداخت، تا هنگام زوال و وقت ظهر 

در این حالت روحاني باقي مي ماند.
سیره علمي 

امام موسي کاظم)ع( در علم و دانش 
نیز سرآمد بود. هنوز کودکي بیشتر نبود 
که فقهاي مش��هوري چون ابوحنیفه از 
او مس��ئله مي پرس��یدند و کس��ب علم 
مي کردند. ایش��ان از هم��ان کودکي در 
مجلس درس پدر، که مؤس��س و رئیس 
دانشگاه جعفري است، شرکت مي جست 
و روح و جانش را از سرچش��مه علوم و 
معارف اصیل اس��المي سیراب مي کرد. 
در بحث ه��اي علمي حض��ور مي یافت و 
در میان بهت اطرافیان، فردي کهنه کار 
و ق��وي، اهل بحث و منط��ق و قادر به 
اثبات مباحث دشوار و معضل علمي بود 
و این موجب محبوبیت آن حضرت نزد 
 امام جعفر صادق)ع( و اصحاب شده بود. 
ایش��ان پس از پدر نهض��ت علمي او را 

دنبال ک��رد و پیروانش را ک��ه پراکنده 
ش��ده بودن��د، از نو گرد ه��م آورد و به 
مجلس درس آنها سر و سامان داد. البته 
وضعیت براي این اقدام امام مساعد نبود، 
اما ایشان از هر فرصتي براي تحقق این 
هدف س��ود مي جس��ت و لحظ��ه اي از 
تالش و کوش��ش باز نایس��تاد و در راه 
تکامل جنبش علمي و نهضت فرهنگي 
اس��الم تالش ک��رد و صده��ا محدث، 
مفس��ر و مبلغ تربیت نم��ود و به کمک 
آنها توانس��ت از مکتب تشیع پاسداري 
 کن��د و حرک��ت آن را ت��داوم بخش��د. 
ام��ام کاظ��م)ع( م��ردم را ب��ه تفک��ر و 
تعق��ل دعوت مي کرد و متذکر مي ش��د 
هر چی��زي راهنمای��ي دارد و راهنماي 
عقل، تفکر اس��ت و از نشانه هاي تفکر، 
س��کوت و خاموش��ي اس��ت. این خود 
سبب مي شود افراد کمتر سخن بگویند 
و بیش��تر بیندیش��ند ت��ا حقای��ق را به 
دس��ت آورند. ایش��ان در این خصوص 
مي فرمای��د: »آدم��ي از س��وي خدا دو 
حج��ت دارد: حج��ت ظاه��ر و حج��ت 
باط��ن. حج��ت ظاه��ر، خ��دا و انبیاء و 
 ائمه ان��د و حج��ت باطن، عقل اس��ت.« 
ام��ام  فک��ري  و  علم��ي  یادگاره��اي 
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کتاب هاي  در  ک��ه  موس��ي بن جعفر)ع( 
حدی��ث و فق��ه و کالم و تفس��یر ثبت 
شده اس��ت یکي از بهترین و غني ترین 
میراث ه��اي علم��ي اس��ت ک��ه اصول 
زندگ��ي و روش هاي تربیت��ي و معارف 
و  محکم تری��ن  ب��ا  را  ماوراءالطبیع��ه 
استوارترین بیان ها در اختیار پویندگان 
آن معارف قرار مي دهد و اسرار آفرینش 
را با عالي ترین بیان��ات توضیح مي دهد 
ک��ه امروز عل��م با آن همه پیش��رفت و 
 ترق��ي فرات��ر از آن گام ننهاده اس��ت. 
امام موس��ي بن جعفر)ع( بعد از رحلت 
پدر عالیقدرش مدیر دانش��گاه وسیع و 
بزرگ��ي بود که از پدر ب��ه میراث مانده 
بود. دانش��گاهي که مدیریت علمي آن 
به امام واگذار گردید، در حال توس��عه و 
گسترش و در برگیرنده هزاران دانشجو 
و اس��تاد بود که در کالس هاي مختلف 
آن از مکت��ب پر فیض ام��ام صادق)ع( 
دانش آموخته و اکنون مشغول گذراندن 
 مدارج عالي تري از دانش و فضیلت بودند. 
و  متکلم��ان  از  متع��ددي  گروه ه��اي 
فقیهان، فیلس��وفان و محدثان، مفسران 
و مورخ��ان، ادیب��ان و ش��اعران و دیگر 
طبق��ات مختلف علمي اکن��ون متوجه 
مقام علمي الهي امام موسي بن جعفر)ع( 
گردیده ان��د و از کم��االت و فضای��ل و 
دان��ش بي پایان او بهره مند مي ش��دند و 
گرد ش��مع وجود او را فرا مي گرفتند تا 
مباني مکتب فکري و علمي اس��المي را 
غني تر و پر بارتر س��ازند و نور درخشان 
 اس��المي را روش��ن تر و تابان تر نمایند. 
و  دانشمندترین  امام موسي بن جعفر)ع( 
با فضیلت ترین مردم عصر خود بود و علم 
و دانش او همانند انبیاء از منبع پر فیض 
اله��ام و کرامت الهي سرچش��مه گرفته 
بود و در مکتب تربیتي خاندان رس��الت 
 و طهارت)ع( تکمیل و سرشار شده بود. 
علي بن ابي حمزه یکي از س��ران و ارکان 
گ��روه واقفی��ه مي گوید: در س��ال آخر 
عم��ر ام��ام ص��ادق)ع( ن��زد فرزندش، 
موسي بن جعفر)ع( رفتم و پرسیدم: »سن 

 شما چقدر اس��ت؟« فرمود: »19 سال« 
گفتم: »پدرت��ان رازي را با من در میان 
گذاشته اس��ت. آیا مي توانید بگویید آن 

راز چیست؟« 
تم��ام  س��پس  و  »آري«  فرم��ود: 
مطل��ب را بي کم و کاس��ت بیان فرمود. 
علي بن ابي حمزه در جایي دیگر مي گوید: 
نزد حضرت موسي بن جعفر)ع( بودم که 
30 غالم را که از حبش��ه براي او خریده 
بودند، به محضرش آوردند. یکي از آنها که 
 نیکو سخن مي گفت با امام سخن گفت. 
امام)ع( نی��ز با همان زب��ان جواب وي 
را گف��ت. آن غالم و نیز تم��ام جمع از 
این مس��ئله ش��گفت زده ش��دند. آنان 
گمان کردند امام زبانشان را نمي فهمد. 
ایشان به آن غالم گفت: من به تو پولي 
مي دهم و تو به ه��ر یک از این غالمان 
30 دره��م بپرداز. غالمان از محضر امام 
خارج ش��ده به هم مي گفتند: او - امام 
موس��ي کاظم)ع( – بلیغ تر از ما به زبان 
خود ما س��خن مي گوی��د و این نعمتي 
 است که خداوند به ما ارزاني داشته است. 
علي بن ابي حم��زه گوید: ب��ه آن حضرت 
ع��رض ک��ردم: اي فرزند رس��ول خدا! 
چنین دیدم که ش��ما با این حبش��ي ها 
ب��ا زبان خودش��ان س��خن گفتید؟! آن 
حضرت فرم��ود: آري. گفت��م: در میان 
آنها تنها به آن غالم امر کردید؟! فرمود: 
بلي به او گفتم که در حق سایر بردگان 
نیک��ي کند و به هر ی��ک از آنها ماهانه 
30 دره��م بپ��ردازد، چ��ون او وقتي به 
س��خن آمد از دیگران دانات��ر مي نمود، 
او از تب��ار پادش��اهان آنها بود. پس او را 
بر دیگ��ران گماردم تا ب��ه نیازهاي آنها 
رس��یدگي کند. افزون بر این او غالمي 
راستگوست. س��پس فرمود: شاید تو از 
اینکه من با آنان به زبان حبش��ي سخن 
گفتم در شگفت ش��دي؟ گفتم: به خدا 
س��وگند آري. فرمود: تعجب نکن! امام 
به منزله دریاس��ت که آنچه نزد اوس��ت 
هیچگاه تمام نمي شود و شگفتي هاي او 

بیش از شگفتي هاي دریاست.

کانون حکمت و اندیشه 
ام��ام ص��ادق)ع( در تصدیق دانش 
و آگاهي ه��اي علم��ي فرزن��د بزرگ��وار 
خوی��ش مي فرماید: فرزندم موس��ي به 
ح��دي آمادگ��ي علمي دارد ک��ه اگر از 
تمام محتویات قرآن از او پرسش نمایي 
ب��ا دانش و عل��م کافي ک��ه دارد به تو 
پاس��خ قانع کننده اي مي دهد. او کانون 
 حکمت، فهم، معرفت و اندیش��ه است. 
در وسعت و تبحر علمي او کافي است که 
در نظر آوریم که دانشمندان و محدثان 
در فنون مختلف اسالمي از وي حقایقي 
نق��ل کرده اند که کتاب ه��ا و دفاتر خود 
را با آنها پر س��اخته اند به حدي که آن 
 حضرت با لقب »عالم« شهرت یافته است. 
عصر ام��ام)ع( از نظر علم و دانش، یکي 
از درخش��ان ترین اعصار اس��المي بوده 
اس��ت، دان��ش و هنره��اي گوناگون در 
آن عص��ر پا بر پلکان اعت��الء نهاده بود. 
عصر طالی��ي دانش ها و هنرهاي ظریف 
در دنی��اي اس��الم آغاز ش��ده ب��ود، در 
چنین عص��ري که دیوان ها و کتاب هاي 
دانش��مندان ایران، یونان و هند به زبان 
تازي ترجمه مي ش��د و فلسفه و ادبیات 
و دیگر ش��اخه هاي علوم آن روز در اوج 
اعتالي نس��بي خود بود، پیشواي هفتم 
م��ا را در محاف��ل علمي دانش��مندان و 
مجام��ع بحث و گفتگ��و و مناظره، عالم 
و دانش��مند مي نامیدند، تا آنجا که این 
عنوان در ش��مار الق��اب آن حضرت در 
آمده بود و این موضوع خود مي رس��اند 
ک��ه وجه��ه علمي و فک��ري او در میان 

ناباوران امامت نیز پذیرفته شده بود. 

منابع :
بحاراالنوار، ج48.

سیمای پیشوایان در آینۀ تاریخ، مهدی 
پیشوایی.

تاریخ بغداد، ج13.
مستدرک الوسائل، ج10.
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یی جدا شب  زغمت  فشانم  خون  دیده  زدو 
آشنایی خیر  گل  اینها  هست  که  کنم  چه 
آستانت رب  گان  س چو  سر  نهاده ام  شب  همه 

یی گدا بهانۀ  هب  ردنیاید  رقیب  که 
نماید  چنان  نظر  هب  یارم  چشم  و  مژه اه 

ختایی آهوی  چرد  سنبلستان  میان  که 
بازست؟ همیشه  رو  زچه  چشمم  گلستان  رد 
ردآیی من  چشم  هب  تو  شاید  آنکه  امید  هب 
گلشن هب  روم  رو  چه  هب  رم  ندا گل  ربگ  سر 

نماز
خانۀ بی نماز وریانست

گاه شیرانست گرچه آرام

خاهن از طاعت است و خیر آباد
خیر اگر نیست انم خاهن مباد

بیدالن طلبیدند  دل  نشان  من  از 

من نیز بیدلم چه نوازم نوای دل

رمزی بگویمت زدل ار بشنوی هب جان

بگذر زجان که زود ببینی لقای دل

گررد دل تو جای کسی هست غیر دوست

افرغ نشین که هیچ نگردی هب جای دل

رش مطلق است و رب او استوای حق دل ع

زینجا ردست کن هب قیاس استوای دل

رب کرسی وجود چه لوحی است دل زنور

ی دل یی، خدا ربوی نوشته سرخدا

گر دل هب مذهب تو جز این گوشت پاره نیست

قصاب جو که هب زتو داند بهای دل

بدید جهان  کهحال  است  کسی  آن  کیخسرو 

از نور جام روشن گیتی نمای دل

بنگری تو  ربآید  عشق  آفتاب  چون 

جانها چو رذه رقص کنان ردهوای دل

ربافکنی زسرجان  گر  جسم  سرپوش 

فیض ازل زنول کند رد فضای دل

گر رد فنای خویش بکوشی هب قدر وسع

من عهد می کنم هب خلود و بقای دل

                                   اوحدی مراهغ ای

وافیی بی  بوی  همه  زگلها  شنیده ام  که 
این  ملتست  م  کدا هب  این  مذهبست  م  کدا هب 
چرایی؟ عاشقم  تو  که  را  عاشقی  کشنده  که 
دند ندا رهم  حرم  هب  رفتم  کعبه  طواف  هب 
آیی؟ خاهن  ردون  که  کردی  چه  رد  ربون  که 
دیدم پاکباز  همه  رفتم  خاهن  قمار  هب 
ریایی زاهد  همه  رسیدم  صومعه  هب  چو 

ردآمد  زرد  یکی  که  من  می زدم  دری  رد 
مایی آن  از  خاص  تو  که  راقی  ع ردآ،  ردآ،  که 

طواف کعبه 

رش مطلق است دل ع
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هر کسی رد حرم عشق تو محرم نشود

هر رباهیم بدرگاه تو ادهم نشود

بازییدی و جنیدیش بباید تجرید

رتک و تجرید مشایخ بتو معلم نشود؟

آنچه رد سر ضماری بودش شیخ کبیر

هر کسی رد سر اسرار مفهم نشود

 ات زدنیا نکند رتک سالطین جهان

سالک راه و گزین همه عالم نشود

رتک دنیا نکنی نعمت عقبی طلبی؟

این دو عالم بتو یکجای مسلم نشود

گر خردمندی از اوباش جفایی بیند

شادمان گردد و دیگر بسرغم نشود

سنگ بد گوهر اگر کاسۀ زرین شکند

قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

سعدیا گر بتو رد ردست بدرمان ربسی

هر که رددی نکشد الیق مرهم نشود

شد نهان  دو  رب  دل  ربآمد،  عیار  بت  کلی  ش هب  لحظه  هر 

شد جوان  و  پیر  گه  ربآمد،  یار  آن  دگر  لباس  هب  هردم 

تفّرح بهر  از  زمین،  روی  این  رب  چند  دمی  می گشت 

شد کنان  تسبیح 
ربآمد،  دوار  گنبد  رب  شد  عیسی 

عالم کن  روشن  قمیصی، 
فرستاد  مصر  از  و  شد  یوسف 

شد عیان  دیده  ات  ربآمد،  انوار  چو  یعقوب  دیدۀ  از 
بیضاء ید  اندر  شبانی،  می کرد  که  بود  همو  که  حقا 
شد کفان  بحر  زان  ربآمد،  مار  صفت  رب  و  شد  چوب  گه 
بهرصالحی از  خلقان،  هب  کرد  زان  همه  دعوت  و  شد  صالح 
شد عیان  فی الحال  ربآمد،  کهسار  دل  از  و  شد  انقه 
بهرطهارت از  ردیا،  هب  بود  سمک  بطن  رد  و  شد  یونس 

شد روان  طور  رب  ربآمد،  ر  دیدا خواهندۀ  و  شد  موسی 

مقدس روح  زان  گواهی،  داد  مهد  رد  و  شد  عیسی 

شد روان  روح  زان  ربآمد،  بار  از  رپ  ل 
نخ

او  معجز  از 
الهی صورت  رد  الحق،  أان  می گفت  که  بود  او  هم  که  بالله 
شد بگمان  اندان  ربآمد،  دار  آن  رب  آنکه  نبود  منصور 

نشویدش منکر  نگوید،  و  است  نگفته  کفر  سخن  رومی 
شد دوزخیان  از  ربآمد،  کار  ان هب  که  کس  آن  شد  کافر 

                     ابیاتی از دیوان شمس

هر که رددی نکشد

 الیق مرهم نشود

قمیصی
یوسف شد و از مصر فرستاد 
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 اگرچ��ه تا دیروز م��ردم کاال یا مواد 
خوراکی از مغازه ای خریداری می کردند و 
به عالمت استاندارد یا احیانا ًتاریخ تولید 
و انقضای آن خیلی توجه نمی کردند، اما 
امروزه با پیش��رفت تکنولوژی و افزایش 
س��طح آگاهی و دانش مردم و توجه آنها 
به موضوع س��المت کاال ای��ن توجهات 
بیش از پیش زیاد شده و دقت و وسواس 
آنها در خرید اق��الم مورد نیاز بخصوص 
مواد غذایی مورد اهمیت دو چندان قرار 
گرفته اس��ت. بی تردی��د دامنۀ موضوع 
کیفی��ت و اس��تاندارد آنق��در گس��ترده 
 اس��ت ک��ه از ابتدای��ی ترین مس��ائل تا 
پیچیده ترین نکات در آن قابل بررس��ی 
اس��ت. در حقیقت امروزه در جهان رو به 
توسعه کنونی اولین معیار برای سنجش 
هر چیز کیفیت آن است به گونه ای که 
دیگر اهمیت کمیت تنها در کنار کیفیت 
معنا پی��دا می کند. ام��ا در این گردونه 
پرشتاب که اکثر کش��ورهای جهان در 
ح��ال ربودن گ��وی س��بقت کیفیت از 
دیگران بوده و به فکر تس��خیر بازارهای 
اقتصادی هس��تند، ما ه��م باید بیش از 
گذش��ته به موضوع کیفی��ت در زندگی 
خویش بنگریم و دس��ت ان��درکاران امر 
تولی��د هم باید در این زمینه پیش��قدم 
ش��وند وکیفیت کاالهای خود را روز به 

روز افزایش دهند.
سالمت کاال و توجه به حقوق 

مصرف کننده
 محمدرض��ا احمدی کارش��ناس و 
کارمن��د یک��ی از ش��رکت های تولیدی 
حاش��یه تهران با اعتق��اد به اینکه مردم 
جامع��ه در ح��ال حاضر ب��ه کیفیت و 
سالمت کاالها اهمیت زیادی می دهند، 
می گوید: انسان همواره دوست دارد تا به 
سوی بهترین ها برود و از آنها در زندگی 
استفاده نماید که این ویژگی در فرهنگ 
تعالی خ��واه ایرانی جایگاه ویژه ای دارد، 
بنابرای��ن ناخ��ودآگاه کیفیت ب��رای ما 
اهمی��ت پی��دا می کند. این کارش��ناس 
ادامه می دهد: مثاًل وقتی شخصی حتی 
برای خرید یک ظرف ماس��ت به مغازه 
می رود، س��عی می کند ت��ا از میان انواع 
و اقس��ام مارک های موج��ود بهترین را 
انتخاب کند. ضمن آنکه حتماً به تاریخ 
تولی��د و انقضای آن ه��م توجه ویژه ای 
دارد. حال بماند که در این بین ش��اهد 
برخی تخلفات و س��ودجویی ها از سوی 
برخی ش��رکت ها در م��ورد درج تاریخ 
تولی��د و انقضای آن هس��تیم. احمدی 
خاطر نش��ان می کند: خوش��بختانه هم 
اکنون در سطح کش��ور بیشتر تولیدات 
داخلی ما اعم از غذایی و لوازم زندگی و 

حتی تزئینی از کیفیت مطلوب و خوبی 
برخوردارن��د و البته این ب��ه معنای آن 
نیس��ت که همه تولیدات چنین اس��ت. 
نه! ش��رکت های مختلفی هم داریم که 
س��عی در افزایش کیفیت اجناس خود 
دارند وبا استاندارهای بین المللی رقابت 
می کنن��د و بعضی ه��م کیفیت کمتری 
دارند. ولی اهلل پور ضیایی یک بازنشسته 
آم��وزش و پ��رورش نی��ز در ای��ن باره 
می گوید:وقتی که امثال بنده برای خرید 
اجناس خانه به ب��ازار مراجعه می کنیم 
وبا انواع لوازم خانگی که س��اخت تولید 
داخل است برمی خوریم، مسلماً با توجه 
به خدمات پس از فروش و گس��تردگی 
محص��والت و ع��رق ملی خود دوس��ت 
داریم که از محصوالت داخلی اس��تفاده 
کنیم به شرط آنکه از استانداردهای روز 
دنیا برخوردار باش��د و پس از چند سال 
مجبور نباش��یم مشابه خارجی آن را به 

دلیل کیفیت باالتر بخریم.
استاندارد پلی برای انجام مبادالت

کارشناسان معتقدند استانداردها به 
عنوان پل��ی برای انجام مب��ادالت بویژه 
در مقولۀ تجارت جهانی شناخته شده و 
طی دهۀ اخیر که رش��د تج��ارت از نرخ 
رش��د تولید ناخالص داخلی کش��ورهای 
جهان بیش��تر ب��ود. اهمی��ت و ضرورت 

استاندارد
مهر اطمینان بر 

کاالی ایرانی
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توس��عۀ قابلیت ه��ای این پ��ل ارتباطی 
بیشتر شده اس��ت . امروزه استاندارد در 
فرهنگ،تج��ارت و کس��ب و کار به زبان 
مشترک انس��ان ها و ملت ها تبدیل شده 
اس��ت. هر روز ک��ه می گ��ذرد لحظه به 
لحظه دایر شمول استاندارد گسترده تر و 
فراگیرتر می ش��ود تا آنجا که برای اغلب 
تولیدات و محصوالت استانداردی تعریف 

شده می شود. یا در حال ارتقاست.
هرچند که توجه به مفهوم استاندارد 
س��ازی و کیفیت انواع کاالها و خدمات 
در مفهوم مدرن و امروزی آن با تأخیری 
نسبی وارد ایران گردید. اما طی عمر بیش 
از 80 س��اله خود و نیز با توجه به اینکه 
ایران هم عضو 165 کشور عضو سازمان 
بین المللی استاندارد است، دستاوردهای 
فراوانی از خود به جای گذاشته است تا 
جایی ک��ه در حال حاضر وب��ا توجه به 
اینکه در شرایط تحریم هستیم، نه تنها 
متکی به کش��ورهای خارج��ی و بیگانه 
نیس��تیم، بلکه در زمینه ه��ای مختلف 
صنعتی و تجاری ج��زو صادر کنندگان 

برتر هم قرار داریم.
ضرورت شناسایی دقیق استاندارد 

به مردم
رضا صف��ری اس��تاد دانش��گاه آزاد 
واح��د ته��ران مرکزی در گف��ت و گو با 
گزارشگر نش��ریه قرض الحسنه ضرورت 
توجه به اس��تاندارد در اقتصاد جهانی را 
امری مهم قلمداد می کند و می گوید: در 
اکثر کشورها دولت ها برای رشد و توسعۀ 
اقتصادی و پیش��رفت کشورش��ان اقدام 
به برنام��ه ریزی و سیاس��تگذاری برای 
ش��کل گیری فضای رقابتی در بازارهای 
مختل��ف در چرخۀ اقتصادی کش��ور، از 
تولید، تجارت، نگهداری و ذخیره سازی، 
حمل و نقل، ف��رآوری تا عرضۀ کاالها و 
خدم��ات را پیگیری می نمایند به طوری 
که در ه��ر یک از بازارها باید ش��رایطی 
برقرار ش��ود که بنگاه های مختلف برای 
کس��ب درآمد و س��ود بیش��تر با هم در 
کاه��ش قیمت و افزایش کیفیت فعالیت 
مربوطه، رقابت نمایند. این استاد اقتصاد 

اضاف��ه می کن��د: در این بین با رش��د و 
توسعۀ علوم مختلف استانداردهایی برای 
رعایت حقوق مصرف کنندگان در تولید 
و توزیع کاال وخدم��ات ضرورت می یابد 
ک��ه وظیفۀ کنت��رل، نظارت و بازرس��ی 
رعایت این اس��تانداردها توسط بنگاه ها 
دربازارهای مختلف بر عهده دولت است. 
در نتیجه الزمۀ بهبود هر بازاری، ش��کل 
گیری فض��ای رقابتی در ایجاد و فعالیت 
بنگاه های فعال در آن بازار اس��ت. فرهاد 
اجتماعی  مصطفوی کارشناس مس��ائل 
هم در این باره اضاف��ه می کند: در همۀ 
مقوله های زندگی کیفیت باید مورد توجه 
قرار گیرد. مصرف مواد غذایی و کیفیت 
آنها، تهیۀ اسباب و لوازم زندگی و توجه 
به کیفیت آنها و باال بردن کیفیت زندگی 
اجتماع��ی و تقویت و بهبود روابط مدنی 
از نکاتی اس��ت که باید بدان دقت شود. 
این کارش��ناس اجتماعی به گزارش��گر 
قرض الحس��نه می گوی��د: درهم��ۀ این 
موارد توجه به کیفیت نکته مهمی است 
که مورد نظر اکثر کارشناسان است. اما 
ش��اید نکته مهم در این باره شناساسی 
کیفی��ت نیز باش��د. مردم بای��د از واژۀ 
کیفی��ت و اس��تاندارد تعریف درس��تی 
داش��ته باشند وآنرا به درستی بشناسند 
که ای��ن وظیف��ه برعهدۀ مس��ئوالن و 

متولیان فرهنگی است.
آنچ��ه مس��لم اس��ت م��ا در زمینۀ 
کیفی��ت  تضمی��ن  سیس��تم های 
پیش��رفت هایی داش��ته ایم. ام��ا کاف��ی 
نیست. ژاپن با دارا بودن بیش از 9 هزار 
گواهینامه، ISO 1400 رتبۀ نخس��ت 
جهان��ی را داراس��ت در حال��ی که این 
رق��م در کش��ور ما هنوز ی��ک عدد دو 
رقمی کوچک اس��ت و ش��اید علت آن 
هم عالوه برکمب��ود تجهیزات مدرن و 
دستگاه های پیش��رفته به بی توجهی ما 

نیز  بس��تگی    داش��ته باش��د. 
ای��ن کارش��ناس اجتماع��ی اضاف��ه 
می کن��د: اگ��ر کیفیت ی��ک محصول به 
مصرف کننده ای��ن اطمینان را بدهد که 
ای��ن محصول به حد کافی ایمن و با دوام 
است، دیگرعالقه مردم به خرید کاالهای 
غیر استاندارد و بی کیفیت سلب می شود 
و خ��ود به خود این فرهنگ در بین مردم 

جای خود را باز می کند.
استاندارد نشانۀ کیفیت

استاندارد سازی فرآیندی است که 
با استفاده از آن و در چارچوب قوانین و 
مقررات، اص��ول و ضوابط مربوط به این 
فرایند استاندارد مشخص تهیه و تدوین 
می ش��ود. ضمن اینکه حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان در ایران هم با استفاده 
از نق��ش اس��تاندارد های ملی میس��ر 
می گ��ردد. کارشناس��ان در ای��ن زمینه 
معتقدند، استاندارد کردن کاالها اقدامی 
در جه��ت حمای��ت از حق��وق مصرف 
کنن��دگان اس��ت و می ت��وان از نق��ش 
اس��تانداردهای ملی و قوانین و مقررات 
ناظ��ر بر اس��تانداردهای اجب��اری برای 
حمایت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان 
در کشور بهره گرفت. از محمود مهربان 
پژوهش��گر مس��ائل اقتص��ادی در مورد 
اهمیت نقش اس��تاندارد سازی درعرضه 
کااله��ای ب��ا کیفیت مطل��وب و ایمنی 
الزم و همچنین ارتقای س��طح کیفیت 
کاالهای عرضه ش��ده ب��ه عموم مردم و 
رابطۀ آن ب��ا حقوق مص��رف کنندگان 
توضیحات��ی  در  وی  می کن��م.  س��وال 

مهندس سید نظام الدین برزگری 
رئیس سازمان ملی استاندارد: 
طی سال های اخیر میزان 

کاالهایی که مشمول 
استاندارد شده اند رشد 

صعودی داشته است. 
در سال 70 تنها 88 قلم 

کاال مشمول استاندارد  
اجباری بوده و در هفت 

سال گذشته از رشد 3/5 
براب�ری برخوردار شده 

است 
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می گوید: اس��تاندار س��ازی سبب حفظ 
محیط زیس��ت، صرفه جوی��ی در منابع 
و کاه��ش ضایع��ات حاص��ل از تولید و 
همچنین کاهش قیمت تمام شده برای 
عرض��ه محصوالت در انتهای خط تولید 
با اس��تفاده از فرآیند تولی��د و فناوری 
مناسب و سیس��تم کیفیت استاندارد و 

ارتقاط سطح کیفیت محصول می شود.
نصب عالمت جعلی استاندارد روی 

کاالها
در اینکه استاندار فواید زیادی برای 
تولید کنن��ده و بخصوص مصرف کننده 
دارد، هیچ ش��کی نیس��ت.اما اینکه چرا 
علیرغ��م این همه ش��عار و تعریف و این 
همه نظارت و کنترل بازهم شاهد برخی 
تخلفات از س��وی برخی تولید کنندگان 
و نص��ب عالمت جعلی اس��تاندارد روی 
برخی کاالها هس��تیم، موضوعی اس��ت 
ک��ه باب گفت و گوی ما با آقای س��عید 

مدیرکل  مقدم  مرندی 
هماهنگی امور استان ها  
و نظ��ارت ب��ر اج��رای 
استانداردها را باز کرد. 
توضیحات��ی  در  وی 
این جهت  از  می گوید: 
ک��ه م��ردم ای��ن همه 
ب��ه عالمت اس��تاندارد 
توج��ه  و  اطمین��ان 
دارند، جای خوشحالی 
اس��ت و ای��ن مس��ئله 
جایگاه  دهندۀ  نش��ان 
توج��ه  و  اس��تاندارد 
م��ردم به ای��ن عالمت 
است. اما از سوی دیگر 
اطمینان  این  از  برخی 
سوء استفاده می کنند. 
می کن��د:  اضاف��ه  وی 
متأسفانه تقلب در این 
زمین��ه وج��ود دارد و 
شکی در آن نیست. اما 
بازرسان با این تخلفات 
برخ��ورد  ش��دت  ب��ه 

می کنن��د ضمن اینک��ه در همین جا از 
مردم تقاضا می کنیم در صورت مشاهده 
هرنوع تخلف یا سوء استفاده موضوع را با 

سازمان استاندارد در میان بگذارند.
از وی س��وال می کنم س��ازمان چه 
راهکارهایی را ب��رای برخورد با تخلفات 
در نظر گرفته اس��ت؟ می گوید: سازمان 
اس��تاندارد ملی ایران ب��رای جلوگیری 
از هر نوع س��وء اس��تفاده زی��ر عالمت 
اس��تانداردی که روی کاالها وجود دارد 
یک ش��ماره 10 رقمی درج کرده است 
که اگر مصرف کنندگان این ش��ماره را 
به 30001517 پیامک کنند، اطالعات 
دقی��ق کاال ش��امل نام محص��ول برای 
خرید حک می ش��ود و مص��رف کننده 
می توان��د از اصل ب��ودن محصول خود 

مطلع و اطمینان حاصل نماید.
  از وی سوال می کنم مردم در صورت 
مش��اهده تخلف مث��ال ً در م��ورد تاریخ 
تولید و انقض��اء با چه 
ش��ماره ای می توانن��د 
م��وارد را به س��ازمان 
استاندارد اطالع دهند؟ 
شماره1517  می گوید: 
آم��اده پاس��خگویی و 
رس��یدگی به شکایات 
و گزارش ه��ای مردمی 

است. 
س��ید  مهن��دس 
برزگری  الدی��ن  نظام 
ملی  س��ازمان  رئیس 
اس��تاندارد هم دراین 
ب��ا  می گوی��د:  ب��اره 
در  اینک��ه  ب��ه  توجه 
مراکز عرض��ه کاالها، 
طرح طاه��ا را داریم، 
امیدواریم دیگر شاهد 

تخلف نباشیم. 
س��ازمان  رئی��س 
در  اس��تاندارد  مل��ی 
س��خنانی به گزارشگر 
قرض الحسنه  نش��ریه 

شهروندان درصورت 
مشاهدۀ هرگونه تخلف 

و اشتباه در مورد 
تاریخ تولید و انقضاء 
یک محصول با شماره 

1517 تماس بگیرند و 
مورد تخلف را گزارش 

دهند. مسئوالن سازمان 
استاندارد در اسرع 

وقت موضوع را پیگیری 
می کنند.
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می گوی��د: طی س��ال های اخی��ر میزان 
کاالهایی که مشمول اس��تاندارد شده اند 
رشد صعودی داشته است و این در حالی 
اس��ت که در س��ال 70 تنها 88 قلم کاال 
مشمول استاندارد اجباری بوده و در هفت 
س��ال گذشته با رش��د 3/5 برابری تعداد 
پروانه های عالمت کاربرد استاندارد به 20 
هزار و 202 مورد رس��یده است. این عدد 
در حالی به دس��ت آمده که طی 7 س��ال 
مشابه سال های گذشته رقم 6 هزا رو 200 

مورد بود.
این رش��د به منزلۀ ارتقای س��طح 
کیفی تولی��دات کاالهای ایرانی اس��ت 
بدین جهت طی سال های آینده باز هم 

شاهد رشد در این بخش خواهیم بود.
رعایت استاندارد الزمۀ ورود به 

بازار هدف
اس��تاندارد س��ازی کااله��ای تولید 
داخل تا چ��ه حد می تواند در تش��ویق 
مص��رف کنندگان مؤثر باش��د؟ مس��لم 
بیات مدیرکل استاندارد استان تهران در 
پاسخ به این سوال می گوید: استانداردها 
بر اس��اس کارش��ان برگرفته از نیازهای 
روز بشر اس��ت که به زبان فنی ترجمه 
می ش��ود. این نیازه��ا در قال��ب تولید 
ب��ا ارائه خدم��ات در س��طح حداقلی از 
ایمنی و سالمتی جامعه عرضه می شود. 
ب��ه گونه ای ک��ه کاالیی که در ش��رایط 
اس��تاندارد رعایت شود، این کاال از نظر 
ایمن��ی و س��المتی دارای حداقل های 
مورد نیاز است و نباید فراموش کرد که 

استاندارد به عنوان کف تولید است.
بی��ات اضاف��ه می کند: اس��تاندارد 
از ای��ن جهت ک��ه زبان فن��ی محصول 
و تجارت هس��تند، ل��ذا درمبادلۀ کاال و 
تجارت می تواند نقش بس��یار مهمی ایفا 
کند چرا که امروزه لزوماً تولید کننده و 
مصرف کننده همدیگ��ر را نه می بینند 
و ن��ه ارتباط��ی دارند. ول��ی آنچه باعث 
ارتباط آنها می شود، مشخصه هایی است 
که طبق یک ادعا و تأیید یک س��ازمانی 
در کشور مورد توجه قرارمی گیرد و فرد 

نی��از خود را از محص��ول اعالم می کند. 
چنانچه این نیاز توسط یک مرجع مورد 
تأیی��د وصالحیت وجود داش��ته باش��د 

اقدام به خرید کاال می کند.
وی می گوی��د: ام��روزه س��ه عامل 
کیفیت، قیمت کاال و شرط ورود به بازار 
جهانی نقش مهم��ی در تجارت دارند و 
اگر بتوانیم اس��تانداردهای بین المللی را 
رعایت کنیم، می توانی��م وارد بازارهای 
ه��دف ش��ویم. بنابراین اس��تاندار ملی 
ه��ر کش��ور تبلوراقتص��ادی، صنعت��ی، 
اجتماعی و فرهنگی اس��ت که در قالب 
یک بروشور به نام استاندارهای ملی آن 
کش��ور در اختیار عموم شهروندان قرار 
نمی تواند  اس��تاندارد  بنابراین  می گیرد. 
ج��دای از فرهن��گ، تولی��د و صنع��ت 
باشد و س��ازمان ارزیابی کنندۀ کیفیت 
و ن��ه ایج��اد کنندۀ کیفی��ت در تمامی 
س��ازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط که 
به نوعی در تولید و ارائۀ خدمات اعمال 
وظیفه فراگیر اس��ت که هر شهروند به 
سهم خود در این فرایند نقش مشخصی 
دارد که اگر آنها به نوبۀ خود و در زمان 

 استاندار ملی هر 

کشور تبلوراقتصادی، 

صنعتی، اجتماعی و 

فرهنگی است که در 

قالب یک بروشور به 

نام استاندارهای ملی 

آن کشور در اختیار 

عموم شهروندان قرار 

می گیرد

خود اعمال نش��ود، در نهایت کیفیت به 
خودی خود شکل نمی گیرد.

از آقای بیات می پرسم چرا نمی توان 
پاس��خ  در  داد؟  ارتق��اء  را  اس��تاندارد 
می گوید: اگراین س��طح ارتق��اء یابد اما 
همپای بخش تولید رش��د نکند، صرفا ً 
یک سری کاغذ تولید کرده ایم که عماًل 
در صنعت مورد استقبال قرار نمی گیرد. 
الزمۀ پیشرفت سطح کیفی کشورتحول 
در تمامی بخش های اقتصادی، صنعتی، 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی اس��ت. مدیرکل 
استاندارد استان تهران با تأکید بر تولید 
تخصص در واحدهای صنعتی می گوید: 
نگرش به تولید باید تخصصی باش��د تا 
زمان��ی که فقط ب��ا هدف اش��تغالزایی 
دنب��ال تولی��د هس��تیم نمی توانیم یک 
تولید رقابتی داش��ته باشیم. اما گر یک 
تولید ب��ا کیفیت مح��ور فعالیت ها قرار 
گی��رد، آن هن��گام اش��تغال پای��دار در 
کنارش ایجاد می شود اما با صرف هدف 
اشتغال نمی توان تولید پایدار و صادرات 

پایدار داشته باشیم.

رسول اکرم )ص(:

أَفَضُل االَعماِل الِعلُم بِاهلِل 
إِنَّ الِعلَم یَنَفُعَک َمَعُه َقلیُل 
الَعَمِل َو َکثیُرُه َو إِنَّ الَجهَل 
الیَنَفُعَک َمَعُه َقلیُل الَعَمُل 

َو ال َکثیُرُه.

بهترین اعمال، خداشناسی 
اس�ت. زی�را ب�ا وج�ود علم و 
معرف�ت، عمل کم ی�ا زیاد ترا 
س�ود می بخش�د اما ب�ا وجود 
نادانی )نس�بت به خدا( عمل، 
نه اندکش تو را سود می بخشد 

نه بسیارش. 
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عمر بیم��ه در ایران کوتاه اس��ت و 
عملیات آن حدود یکصد س��ال پیش با 
تأس��یس چند دفتر نمایندگی به وسیلۀ 
شرکت های بیمه اروپایی آغاز شد. البته 
ایدۀ تأسیس بیمۀ دولتی در ایران ابتدا 
با مخالفت مؤسسه بین المللی سندیکای 
بیمه گ��ران و مؤسس��ۀ معتب��ر "لویدز" 
مواجه گردید. آنها اس��تدالل می کردند 
نمی توان ب��ه کاردانی بیم��ه دولتی که 
دارای دولت��ی مقتدر اس��ت و همچنین 
س��ابقۀ بیم��ه ن��دارد، اعتماد ک��رد. اما 
در نهای��ت عملیات بیم��ه اي به معناي 
امروزي با فعالیت دو مؤسس��ۀ روس��ي 
به ن��ام "نادی��ژدا" و "قفقازمرکوري" در 
س��ال هاي آغازین قرن بیستم در ایران 

شروع شد.
در س��ال 1310 با تصوی��ب قانون 
ثب��ت ش��رکت ها، ش��رکت هاي بیمه اي 
انگلیس��ي، آلماني، اتریشي، سوئیسي و 
امثال آن در ایران اقدام به ایجاد شعبه و 

نمایندگي کردند.
در س��ال 1314 »ش��رکت سهامي 
بیمه ایران« با سرمایۀ صددرصد دولتي 
تأس��یس شد و در س��ال 1316 »قانون 

بیمه« به تصویب رسید.
در س��ال 1329 نخس��تین شرکت 
بیمۀ خصوصي به نام »بیمه ش��رق« در 
ایران تأس��یس ش��د و تا سال 1343 به 
تدری��ج هفت ش��رکت بیم��ۀ خصوصي 
دیگر به نام هاي آریا، پارس، ملي، آسیا، 
البرز، امید، س��اختمان و کار تأس��یس 

شدند و به فعالیت پرداختند.
در سال 1347 قانون بیمه اجباري 
مس��ئولیت مدن��ي دارندگان و س��ایل 

نقلیه موتوري زمیني در قبال ش��خص 
ثالث -که به بیمۀ شخص ثالث اتومبیل 

معروف است - به تصویب رسید.
ب��ا افزای��ش فعالی��ت بیم��ه اي در 
کش��ور در س��ال 1350 »بیمه مرکزي 

ای��ران« تأس��یس ش��د و وظایفي 
بیم��ه  ب��ازار  مانند تنظی��م 

از  آن  هدای��ت  و  کش��ور 
طریق تصویب آیین نامه ها 
و مقررات، توسعه و تعمیم 

بیمه و ش��بکۀ کارگزاري و 
نظارت بر فعالیت هاي شرکت هاي 

بیمه اي به نمایندگ��ي از دولت در بازار 
بیم��ه و انجام بیمه اتکائي اجباري براي 
مؤسس��ات بیمۀ خصوصي ب��ه نام هاي 
تهران، حافظ، توانا و دانا تأسیس شدند.

بعد از انقالب 12 ش��رکت خصوصي 
ملي اعالم شدند و 10 شرکت از آنها در 
بیم��ۀ دانا ادغام گردید. تا س��ال 1373 
چهار ش��رکت بیم��ه ایران، آس��یا، البرز 
و دان��ا به فعالیت مش��غول بودند که در 
س��ال 1373 ش��رکت بیمۀ تخصصي به 
نام بیمه ص��ادرات و س��رمایه گذاري با 
سرمایه بانک ها و بیمه ها تأسیس شد. در 
سال 1381 قانون تأسیس شرکت بیمه 
غیردولت��ي به تصویب مجلس ش��وراي 
اسالمي رسید. لذا در سال 1381 شرکت 
بیمۀ خصوص��ي حاف��ظ در منطقۀ آزاد 
کیش و یکس��ال بعد 9 شرکت بیمه اي 
خصوصي ب��ه نام هاي پارس��یان، رازي، 
کارآفری��ن، توس��عه، ملت، س��ینا، امید، 

حافظ و امین تأسیس شدند. 
تاریخچه بیمه ایران

در حال حاضر بیمۀ ایران بزرگترین  

و با سابقه ترین بیمۀ ایران است. شرکت 
س��هامی بیمه ایران به عنوان نخستین 
دوازده��م  در  ایران��ی  بیم��ه  ش��رکت 
ش��هریورماه 1314 با سرمایه اولیه 20 
میلیون ریال تأس��یس ش��د ولی عمال 
کار خود را از پانزدهم آبان ماه 

1314 آغاز کرد.
ای��ن  تأس��یس  ب��ا 
ش��رکت و ب��ه تعبیری 
صنع��ت  ش��دن  مل��ی 
بیمه و کوتاه شدن دست 

مؤسسات 
بیم��ه خارجی ک��ه در آن 
فعالیت های  کلی��ه  زم��ان 
بیم��ه ای را در انحصار خود 

داش��تند نقطۀ عطف��ی برای 
کشور بود. 

بیمه ایران از همان س��ال های اولیه 
فعالیت خود توانس��ت جایگاه مناس��ب 
خ��ود را در اقتص��اد فقر زده کش��ور به 
دست آورد و به صورت تکیه گاه و بازوی 
فعالیت های  ب��رای  بخش��ی  اطمین��ان 

اقتصادی و تولیدی درآید. 
بیمه ایران با وجود کارش��کنی هایی 
که از س��وی ش��رکت های بیمه خارجی 
ص��ورت می گرفت موفق ش��د در همان 
س��ال نخس��ت فعالیت، 62 درصد بازار 
بیمه کش��ور را در اختیار گیرد و س��هم 

نگاهی به تاریخچ��ۀ بیمه در ایران 

امنیت و سالمت زیر  چتر حمایتی بیمه
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مؤسس��ات خارج��ی را ازصددرص��د به 
38 درصد تقلیل ده��د. به عالوه درصد 
واگذاری اتکایی را که پیش از آن حدود 
90 درصد بود به 44 درصد تقلیل داد و 
با کاهش نرخ حق بیمه در برخی رشته ها 
به حدود 50 درص��د نرخ های قبلی، در 

گسترش بیمه نقش مؤثری ایفا کرد. 
در س��ال 1316 ب��ا انعق��اد قرارداد 
بیم��ه ح��وادث ناش��ی از کار ب��ا بنگاه 
انحص��ار دخانیات ای��ران کلیه کارکنان 
این مؤسس��ه تحت پوش��ش قرار داد و 
بدین ترتیب مقدم��ات ایجاد بیمه های 

اجتماعی را فراهم کرد. 
در س��ال 1328 فرهنگیان کش��ور 
تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند 
و در س��ال های بعد این بیم��ه به همۀ 

کارکنان دولت تعمیم یافت. 
بیمه حوادث کارگران و بیمه درمانی 
کارکن��ان دولت به ترتیب تا س��ال های 
1328 و 1342 در بیمه ایران اجرا می شد 
و در سال های مذکور به علت اهمیت این 
دو رش��ته و افزایش قابل مالحظه بیمه 
ش��دگان، از بیمه ای��ران منتزع و اجرای 
آن به سازمان هایی واگذار شد که امروزه 
با نام س��ازمان تأمی��ن اجتماعی و بیمه 
خدمات درمانی بخ��ش عظیمی از افراد 

جامعه را زیر پوشش دارند. 
از جمل��ه طرح ه��ای مردم��ی ک��ه 
ایران  بیمه  توسط 

گردید،  ارای��ه 
می ت��وان ب��ه بیمه ش��خص ثالث 

اتومبی��ل اش��اره ک��رد که ب��ه صورت 
اختیاری از س��ال 1318 در این شرکت 
به اج��را درآم��د و در س��ال 1327 به 
منظور تعمیم و گس��ترش آن، ش��رکت 
الیح��ه )بیمه اجب��اری وس��ایط نقلیه 
موت��وری در مقابل ح��وادث رانندگی و 

ای��ران نس��بت ب��ه توس��عه بیمه ه��ای 
مردمی نظی��ر بیمه ه��ای گروهی عمر 
و ح��وادث و درمانی همت گماش��ت و 
 ب��ا بیمه نمودن نزدیک ب��ه 20 میلیون 
دان��ش آموز، فرهنگی��ان و خانواده های 
آنان و حدود س��ه میلیون نفر کارکنان 
دول��ت و میلیون ه��ا نفر بیمه ش��دگان 
بیمه ه��ای عم��ر و ح��وادث و درمان��ی 
مؤسس��ات دولتی و خصوصی در حدود 
نیم��ی از جمعیت کش��ور زیر پوش��ش 
خدمات بیمه ای بیمه ایران قرار گرفتند. 
بیمه ایران عالوه بر رش��ته های یاد 
ش��ده در کلیه بیمه های بازرگانی نظیر 
بیمه های آتش س��وزی، بارب��ری، بدنه 
اتومبیل، کش��تی، هواپیم��ا، اعتبارات، 
تمام خطر مهندس��ی، مسئولیت مدنی، 
صداق��ت در امان��ت، پ��ول در گردش و 
فعالی��ت دارد و با صدور س��االنه بیش 
از پنج میلی��ون بیمه نام��ه و حق بیمه 
صادره 2316 میلیارد ریال و خس��ارت 
پرداختی 1517 میلیارد ریال در س��ال 
1379 ح��دود 59 درصد ب��ازار بیمه را 
در اختیار دارد. این در حالی اس��ت که 
مجموع س��هم بقیه شرکت های بیمه از 

41 درصد بازار تجاوز نمی کند. 
ش��رکت س��هامی بیم��ه ای��ران در 
سال های گذشته با تأسیس شرکت بیمه 
ایران در انگلس��تان، شرکت بیمه ایران 
در ارمنستان و داشتن سهام در شرکت 
بیم��ه و بیمه اتکای��ی یارموک در اردن 
و همچنین شعب و نمایندگی های خود 
در امارات متحده عربی، عمان، 
عربستان و 

بحرین در ب��ازار جهانی 
حض��وری فعال داش��ته 

و به عنوان یک ش��رکت 
بیمه معتبر شناخته می شود.

خس��ارت اشخاص ثالث( را تنظیم نمود 
ک��ه با تالش و پیگیری بیمه ایران طرح 
قانون بیم��ه اجباری مس��ئولیت مدنی 
دارندگان وس��ایل نقلیه موتوری زمینی 
در مقابل اش��خاص ثالث( تهیه و پس از 
تصوی��ب از آغاز س��ال 1348 به مرحله 

اجرا درآمد. 
تعه��دات  می��زان  ک��ه  آنج��ا  از 
ش��رکت های بیمه در آیین نامه اجرایی 
قانون، پاس��خگوی نیازهای جامعه نبود 
بدین جهت بیمه ایران در س��ال 1353 
افزای��ش تعهدات را ب��ه مجمع عمومی 
صاحبان س��هام پیش��نهاد کرد که این 
پیش��نهاد در س��ال 1362 ب��ه تصویب 

هیئت وزیران رسید. 
بیمه ای��ران در س��ال 1364 بیمه 
مازاد خس��ارت های مال��ی و همچنین 
غرامت ه��ای جانی تا حد دی��ه به بیمه 
گذران ارائه نم��ود که این حرکت بیمه 
ایران، اقبال روز افزون دارندگان وسایل 
نقلیه را موجب شد و مشکالت مقصران 
ح��وادث نقلیه و زیان دی��دگان را تا حد 

قابل مالحظه ای برطرف کرد. 
در دوران حساس دفاع مقدس، بیمه 
ایران به صورت پایگاه و سنگری استوار 
در براب��ر ترفنده��ای اس��تکبار جهانی 
درآمد و با بیمه نمودن نفتکش ها جریان 
ص��دور نف��ت را حفظ نم��ود. این بیمه 
همچنین  با ارائه بیمه منازل مس��کونی 
 در مقابل خطر بمباران های هوایی و 
بیمه عم�ر 

و حوادث افراد 
جامع��ه در مقاب��ل خطره��ای عادی و 
خطرهای ناشی از جنگ، امنیت فکری 
و آرامش خاطر را در جامعه برقرار کرد. 
جن��گ  یافت��ن  پای��ان  از  پ��س 
تحمیلی و آغاز دوران س��ازندگی بیمه 
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ع�زاداری ب�رای ام�ام حس�ین 
و ش�هدای کرب�ال از هم�ان میدان 
کربال، توس�ط خود امام حسین)ع( 
آغاز ش�ده اس�ت. خطبه ها، رجزها 
و س�خنان امام حس�ین)ع( قبل از 
فاجعۀ کربال و در کشاکش این واقعه 
درمقتل ه�ا ضبط ش�ده اس�ت و در 
حقیقت همۀ آنها روضه خوانی امام 
حسین)ع( اس�ت. کما اینکه پس از 
واقعۀ کربال عزاداری و روضه خوانی 
از سوی زینب کبری)س( و امام زین 
العابدین)ع( آغاز ش�د و در کوفه و 
شام و بعدا ًدر مدینه ادامه پیدا کرد 
که همه در تاریخ ثبت ش�ده است و 
نیاز به ذکر نیس�ت. مطلب جدیدی 
که در کتاب زینبات با مقدمۀ مرحوم 
آیت اهلل نجفی مرعش�ی رضوان اهلل 
علیه آمده اس�ت، آن است که پس 
از مراجعت اهل بیت از سفر کربال و 
شام به مدینه حضرت زینب)س( در 
مجامع عمومی سخنرانی می کرد وبا 

ذکر مصائب کربال مردم را علیه یزید 
می شورانید. حاکم مدینه جریان را 
به اطالع یزید رس�اند. یزید پاس�خ 
داد: بگویید زینب هرکجا مایل است 
برود و در مدینه نماند. حاکم مدینه 
ای�ن فرمان را به اط�الع زینب)س( 
رس�اند. ایش�ان فرمودند: مایلم به 
مصرب�روم و لهذا با ع�ده ای از زنان 
اهل بیت راهی مصر ش�د و داستان 
اقامت او درخان�ۀ فرمانروای مصر و 
وفات آن حضرت درمصر به تفصیل 
در ای�ن کتاب آمده اس�ت. حال اگر 
این داس�تان اصل باش�د، خود گواه 
بر اصالت زینبیه مصر دارد که طبعًا 
زینبیه شام مربوط به زینب دیگری 
بجز زینب کبراس�ت که البته سخن 

در این باب فراوان است.
باری، ع�زاداری و مرثیه خوانی 
ام�ام حس�ین)ع( در حض�ور ائم�ه 
اه�ل بیت در کتاب ها ف�راوان آمده 
اس�ت از جمل�ه داس�تان )دعب�ل 

قصی�ده  و  خزاع�ی()148-246( 
وی درب�ارۀ ش�هدای اه�ل بیت که 
در محضرحضرت رض�ا )ع( خوانده 
است. ولی عزاداری عمومی و رسمی 
مس�لماً  از عص�ر آل بوی�ه دربغداد 
و س�ایر ش�هرهای زیر فرمان آنان 
آغاز شده است و شرح آن در کامل 
التواری�خ آمده اس�ت. همچنین در 
مصر در عصر فاطمیان رواج داشته 
تا دوران صفویه که یکی از وس�ایل 
تبلیغی آنان و از مظاهر قطعی تشیع 
شمرده می شد و تاکنون ادامه دارد. 
حت�ی در عصر رضاخان که ش�دیدا 
با عزاداری حس�ینی ستیز می کرد، 
ع�زاداری پش�ت دره�ای بس�ته و 
درنیمه های ش�ب درمشهد و تهران 
و دیگر ش�هرها برگزار می گردید تا 
اینکه ب�ا فرار وی این مراس�م آزاد 

شد. 
در دروان ائم�ه)ع( بج�ز همان 
مرثیه خوانی و سفارش به عزاداری 

گرهی رب امام حسین علیه السالم
به نقل از محمد واعظ زادۀ خراسانی
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و گری�ه بر حس�ین)ع(، نس�بت به 
کیفی�ت آن چی�زی مش�هود نبوده 
اس�ت و مردم در هر ش�هرو دیار به 
س�لیقۀ خ�ود ع�زاداری می کردند. 
آنچ�ه از ای�ن مراس�م بی�ن هم�ه 
مش�ترک و با روش ائمه هم سازگار 
اس�ت، همان ذکر مصیب�ت و مرثیه 
خوانی اس�ت که مس�لمًا مستند به 
ائمۀ اهل بیت است. گرچه نسبت به 
کم و کیف آن سخن بسیار است، اما 
همین قدر باید دانس�ت که بهترین 
ش�یوۀ مرثیه خوانی عبارت است از 
خواندن متن مراثی که در کتاب های 

مقتل آمده است.
و در ای�ن باب حتما الزم اس�ت 
مرثیه خ�وان س�واد کافی داش�ته 
باش�د تا مراثی درس�ت و راست را 
انتخاب کند و از خواندن روضه های 
ب�ی اس�اس و دروغ بپرهی�زد ک�ه 
اینکار علم�ای دین و دانش�مندان 
اس�ت که خود بتوانن�د صحیح را از 

ناصحیح تشخیص دهند. 
       راج�ع به روضه ها و مراثی 
دروغ مرح�وم محدث بزرگ حاج 
در  )رض(  ن�وری  حس�ین  می�رزا 
کت�اب لؤل�ؤ و مرجان داد س�خن 
داده است. مس�لما مصیبت دروغ 
نیس�ت  مطلوب�ی  کار  خوان�دن 
از  را  م�ا  راس�ت  مصیبت ه�ای  و 
دروغ ه�ا کفای�ت می کن�د و ثواب 
اخ�روی ه�م مس�لما ًدر خواندن 
همین مصایب راس�ت است. حتی 
در م�ورد ش�عاری ک�ه ب�ه عنوان 
زب�ان حال س�روده می ش�ود باید 

دق�ت کرد تا ب�ا اوض�اع و احوال 
امام حس�ین)ع( و  واقعه و ش�أن 
سایر ش�هدا انطباق داش�ته باشد 
. در ای�ن خص�وص مرح�وم آیت 
اهلل میرزاعل�ی اکب�ر نوغانی )ره( 
از علم�ای مب�رز مش�هد مق�دس 
می فرم�ود: اینکه می خوانند )علی 
اکب�ر فدای کاکل بی اس�تخوانت( 
این زبان حال کدخدای ده اس�ت 
نه زبان حال امام حس�ین )ع(......

از س�یرۀ ائمه و عموم ش�یعیان 
و علما به دس�ت می آید که مسلمًا 
ذک�ر مصیب�ت و مرثی�ه خوانی هر 
دو مطلوب اس�ت. یعن�ی هم واعظ 
و روضه خ�وان در منبر می تواند با 
ش�رح وقایع و ذکر مصائب عاشورا 
مردم را بگریاند وهم مرثیه خوانان 
ب�ا خوان�دن اش�عاری  و مداح�ان 
ک�ه محت�وای صحی�ح دارد. هر دو 
مصداق قطعی عزاداری ائمه اس�ت. 
اما مراس�م دیگر عزاداری از قبیل 
س�ینه زنی و زنجیرزنی  تا آنجا که 
موازین شرعی رعایت شود، مانعی 
از آن نیس�ت و تاکن�ون کس�ی از 
علما آن�را منع نکرده اس�ت. و هر 
ان�دازه این عزاداری ه�ا پرمحتواتر 
وبا حفظ همۀ ح�دود الهی از جمله 
پوش�یدن بدن از نامحرمان صورت 
گیرد، مس�لما ب�ه نفع دین اس�ت 
واحساسات مردم را علیه دشمنان 
ب�ر می انگی�زد وحزن  اه�ل بی�ت 
وان�دوه و گری�ه بر اه�ل بیت خود 
باع�ث کس�ب فیوض�ات و تلطیف 
احساس�ات و مزید عالقه و محبت 

ب�ه اه�ل بی�ت ودر نتیج�ه موجب 
شایس�تگی بیش�تر ب�رای پی�روی 
بهتر از آن بزرگوران است. و همین 
اس�ت هدف اصلی از ع�زاداری که 
م�ردم را در راه هدف اه�ل بیت و 
اقام�ۀ ش�ریعت و برق�راری عدل و 
احس�ان در جامعه و خالصه به امر 
به مع�روف و نه�ی از منک�ر وادار 
نمای�د. یعنی هم�ان چیزی که امام 
حس�ین )ع( در وصیت نامۀ خود به 
ب�رادرش محمدبن حنفیه به عنوان 
انگیزۀ قیام خود نوشته است. پس 
ش�یوۀ عزاداری صحیح آن اس�ت 
ک�ه در راه اهداف امام حس�ین)ع( 
و به کرس�ی نش�اندن دین باشد و 
اگر نتیجه ای بجز این داش�ته باشد 
ویا خدای نخواس�ته ضد آنرا نتیجه 
دهد، مس�لما مطلوب نیست. حال 
اگر ه�دف از ع�زاداری صرفا گریه 
کردن واظهار حزن و محبت نسبت 
به اهل بیت باش�د، مطلوب است و 
قهرا ش�یوه خاصی ه�م دارد. ولی 
اگر منظور احیای اهداف اصلی امام 
حسین )ع( باشد، حتما باید عالوه 
ب�ر گریه و ح�زن وان�دوه عزاداری 
پیام هم داش�ته  باشد. یعنی مردم 
را ب�ر ض�د ظل�م و ج�ور ظالمان و 
طاغیان بش�وراند. بین�ش مردم را 
نس�بت به اوضاع و احوال اسالم و 
مس�لمین ومحیط زندگی خودشان 
زیاد کن�د وحتی م�ردم را به قیام 
علیه ظالمان و ستمکاران و مبارزه 
در راه احیاء دین و بسط عدل و داد 

وادار نمای�د.
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عی��د قربان ک��ه در زب��ان عربی به 
آن، عی��د االضح��ی می گوین��د، یکی از 
روزه��ای فرخن��ده تقوی��م اس��المی و 
از بزرگتری��ن اعی��اد مس��لمانان جهان 
اس��ت. در این روز مص��ادف با دهم ماه 
ذی الحج��ه، هم��ه زائران خان��ه خدا و 
مس��لمانانی ک��ه از ت��وان مال��ی خوبی 
برخوردارند، به رس��م حض��رت ابراهیم 

قربانی می کنند.
مراسم قربانی در ادیان و ملل جهان 
از گذشته های دور به صورت های مختلف 
و گاه خراف��ی و همراه با افراط و تفریط 
انجام می ش��ده است. در ادیان توحیدی  
برای اولین بار فرزندان حضرت آدم )ع( 
هابی��ل و قابیل برای تق��رب به خداوند 
متع��ال قربان��ی کردند. در ق��رآن کریم 
جریان قربانی ک��ردن فرزندان حضرت 
آدم )ع( ای��ن گونه بیان ش��ده اس��ت: 
هر ک��دام )هابیل و قابی��ل( کاری برای 
تقرب به پ��روردگار انج��ام دادند اما از 
یک��ی پذیرفته ش��د و از دیگری نه. )1( 
قابیل که قربانی اش پذیرفته نش��ده بود 
ب��ه هابیل گفت: به خداوند س��وگند که 
ترا خواهم کش��ت و هابی��ل گفت: من 
چ��ه گناه��ی دارم؟! زی��را خداوند فقط 
)قربانی( پرهی��زگاران را می پذیرد.... در 
تاری��خ آمده اس��ت که وقتی قرار ش��د 
که هریک از پس��ران آدم قربانی کنند، 

هابیل گوس��فند چ��اق و فربه��ی برای 
قربانی آورد و قابیل یک دس��ته کوچک 
گندم! به تعبیر دیگ��ر هابیل از بهترین 
چیزهای خود خالصانه و صادقانه قربانی 
آورد و قابیل با خساس��ت و کم توجهی 
از ناچیزترین ام��وال خود را.  به همین 
دلیل قربانی خالصان��ه و مطلوب هابیل 
پذیرفت��ه و قربانی ب��ی ارزش قابیل رد 

شد.
اما مراس��م قربانی کردن که در روز 
عید قربان در بین همه فرق مس��لمین 
رایج است از زمان حضرت ابراهیم )ع( و 
قربانی کردن او رایج شده است. در قرآن 
کری��م پیرامون این مطلب آمده اس��ت: 
هنگامی که ابراهیم با او)اس��ماعیل( به 
مقام سعی و کوشش رسید، گفت: پسرم! 
من در خواب دیدم که ترا ذبح می کنم. 
نظر تو در این باره چیس��ت؟ اسماعیل 
گف��ت: پ��در! هرچه دس��تور داری اجرا 
کن به خواس��ت خداوند م��را از صابران 
خواه��ی یاف��ت.)2( حضرت اس��ماعیل 
و م��ادرش در مک��ه بودن��د اما حضرت 
ابراهیم درشام بود. وی برای دیدن زن و 
فرزند به مکه آمد در آن زمان اسماعیل 
13 ساله بود. در آنروز اسماعیل از شکار 
برمی گشت. ابراهیم فرزندش را دید که 
مانند ماه شب چهارده می درخشید. پدر 
و فرزند همدیگر را در آغوش کشیدند و 

چند روز گذش��ت و شب هشتم ذیحجه 
شد. در آن ش��ب ابراهیم )ع( در خواب 
دی��د که به او ندا دادند دعوی محبت ما 
را داری ام��ا مهر فرزن��د در دل خود راه 

می دهی؟
اگ��ر در دعوی خ��ود صادقی برخیز 
و فرزن��د عزیزت را قربان��ی کن! ابراهیم 
از خ��واب پرید و تم��ام روز در فکر این 
خ��واب بود. با خود می اندیش��ید که آیا 
این دس��تورخداوند اس��ت یا وسوس��ۀ 

 قربان؛ عید بندگی 

امام علی)ع(:
نی لَوِمتُّ ِطفاًل  ما یَُسرُّ
َواُدِخلُت الَجنََّۀ َولَم أَکَبر 

. َوَجلَّ َفَأِعرَف َربّی َعزَّ

دوست ندارم که در 
کودکی از دنیا می رفتم 
و وارد بهشت می شدم 

و بزرگ نمی شدم تا 
پروردگارم، عّزوجّل را 

بشناسم.
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شیطان!ش��ب بعد دوب��اره همین خواب 
را دید و ف��ردای آنروز که روز عرفه بود 
فهمی��د که این خواب خ��واب رحمانی 
اس��ت.دو ش��ب دیگرهم ای��ن خواب را 

دید و کامال متوجه ش��د که مأمور 
به انجام اینکار ش��ده است. صبح 
روز بع��د به هاجر گف��ت: برخیز 

و ب��ه فرزن��دت لباس ه��ای 
ارزش��مند و فاخر بپوشان! 

را  او  می خواه��م  زی��را 
ب��ه  مهمانی دوس��ت 
بسیار ارجمندی ببرم. 
به چشمانش  س��رمه 
بک��ش ک��ه خادمان 

آن دولتس��را چشم به 
راه ای��ن فرزند هس��تند. 

هاجر اس��ماعیل را شستشو 
داد و معطر ساخت. بویید و 

بوسید و گفت: مادرجان نمی دانم 
ترا به ک��دام مهیمان��ی می برند اما 

از گیس��وی تو بوی پریش��انی می بویم . 
ابراهیم )ع( به هاج��ر گفت: کارد بیاور 
هاج��ر گف��ت مهیمانی باعث دوس��تی 
و ارتب��اط اس��ت اما کارد آل��ت قطع و 
فصل است. کارد برای چه می خواهید؟! 
ابراهیم )ع( گفت: ش��اید نیاز به قربانی 
کردن پیدا کنیم!! س��پس آنها از هاجر 
خداحافظ��ی و به س��وی من��ی حرکت 
کردن��د. حض��رت ابراهی��م فرزند خود 
را برداش��ته وبرای اینک��ه قربانی کردن 
اس��ماعیل از چشم مادرش دور باشد به 
سوی منی حرکت کرد. منی محلی است 
که حدود 10 کیلومتری مکه واقع شده 
اس��ت و حجاج در آنجا قربانی می کنند 
در هنگام حرکت بسوی منی در سه جا 
ش��یطان در برابر حضرت ابراهیم ظاهر 
شد و به وسوس��ۀ او پرداخت این محل 
ه��م اکنون جمرات س��ه گانه اس��ت و 

حجاج به هر س��تون از س��تون شیطان 
که می رسند س��نگ پرت می کنند. اما 
حضرت ابراهیم )ع( با اراده ای اس��توار و 
تصمیمی پایدار ش��یطان را از نزدیک 
خ��ود راند و بس��وی من��ی ادامه 
مس��یر داد. دست های جوان 
خویش را بست و او را مانند 
قربانی به زمین خواباند 
و کارد خود را برگلوی 
او گذاشت و محکم 
کش��ید ام��ا کارد 
گلوی اس��ماعیل 
دو   . نبری��د  را 
بار، سه بار اینکار 
تک��رار ش��د ام��ا 
ابراهی��م )ع( در کمال 
تعج��ب دید ک��ه کارد 
گل��وی اس��م���اعیل را 
نمی برد. خداوند متعال در قرآن 
کریم فرموده اند: )در آن هنگام( به 
او ندا دادیم که ای ابراهیم آن رویا را تحقق 
بخشیدی و به مأموریت خود عمل کردی. 
)3( س��پس خداون��د متع��ال قوچی را 
فرستاد و حضرت ابراهیم )ع( آن گوسفند 
را به جای حضرت اسماعیل قربانی کرد. 
از آنروز به بعد س��نت شد که حجاج پس 
از انجام اعمال حج حیوانی را قربانی کنند 
و گوش��ت آنرا در بین فقرا تقسیم کنند. 
اما حقیقت عید قرب��ان رهایی از تعلقات 
است. رهایی از هرآنچه غیرخدایی است. 
در این روز باید اس��ماعیل وجود را یعنی 
هرآنچه که به آن دلبستگی پیدا کرده ایم، 
قربانی کنی تا رضای��ت خداوند متعال را 

جلب کنیم. 
منابع:

قرآن کریم، سورۀ مائده، آیه 27
قرآن کریم سورۀ صافات، آیه 102

همان، آیات 104 و 105
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  بح��ران مالی یونان ب��ه رغم اجرای 
سیاس��ت ریاضت اقتصادی طی س��ه سال 
و ان��دی به عل��ت موانعی همچن��ان ادامه 
دارد. دولت یونان بیش از س��ه سال است 
که با توصیۀ اتحادیۀ اروپا سیاست ریاضت 
اقتص��ادی را به مرحلۀ اجرا گذاش��ته و در 
حال حاضر به این سیاست به شدت ادامه 
می دهد. ولی بح��ران همچنان ادامه دارد .

یک��ی از موان��ع ح��ل این بحران س��قوط 
دولت سوسیالیس��ت “پاسوک” و واگذاری 
ق��درت ب��ه دول��ت موق��ت تح��ت عنوان 
دول��ت وح��دت ملی به رهب��ری »لوکاس 
پاپادیم��وس« بود که ای��ن دولت به علت 
ماهی��ت موقتی آن، ق��ادر نبود تصمیمات 
الزم و بلن��د مدت��ی را برای ح��ل بحران 
مال��ی این کش��ور اتخ��اذ و اج��را نماید .

دومی��ن مانع بر س��ر راه انج��ام اصالحات 
الزم ب��رای بهب��ود وضع اقتصادی کش��ور 
را م��ی ت��وان برگ��زاری دو دوره انتخابات 
عموم��ی متوالی ک��ه در مجم��وع حدود 
دو م��اه ب��ه ط��ول انجامی��د، ن��ام ب��رد .

نه تنه��ا در خالل برگ��زاری این انتخابات 
کس��ی قادر ب��ه تصمیم گی��ری در مورد 
ساختار و انجام اصالحات اقتصادی کشور 
به منظور کاهش کسری بودجۀ این کشور 
نبود، بلکه برگزاری این انتخابات میلیون ها 
 ی��ورو ب��رای کش��ور هزینه در برداش��ت.

عموم��ی  انتخاب��ات  تبلیغات��ی  هزین��ه 
اح��زاب سیاس��ی را در یون��ان بر اس��اس 
آخری��ن آرای��ی ک��ه در انتخاب��ات قبلی 
بدس��ت آورده ان��د، دول��ت تأمی��ن و در 
اختی��ار اح��زاب سیاس��ی ق��رار می دهد .

سومین مانع را می توان اختالفات سیاسی 
و ایدئولوژی س��ه حزب حامی و تش��کیل 
دهن��دۀ دول��ت ائت��الف ملی ب��ه رهبری 

“اندونیس ساماراس” قلمداد کرد.
رهبران احزاب بارها اعالم کرده اند که 
از اتحادی��ۀ اروپا، بان��ک جهانی و صندوق 
بین الملل��ی پ��ول می گیرند، ام��ا اتحادیۀ 
اروپ��ا، بانک جهانی و صن��دوق بین المللی 
پول موس��وم ب��ه “تروئیکا” تاکن��ون با رد 
ای��ن درخواس��ت گفته اند، دول��ت یونان 
بایس��تی تم��ام توافق های ب��ه عمل آمده 
ب��ا وام دهن��دگان را اج��را کن��د و از این 
خواس��ته خود تحت هیچ شرایطی عدول 
نخواهن��د کرد. ای��ن موضوع باع��ث بروز 
اختالفات��ی درجم��ع س��ه ح��زب حامی 
دول��ت ائتالف��ی نجات ملی ش��ده اس��ت .

“تروئی��کا” ازدولت یونان خواس��ته اس��ت 
که تع��داد زیادی ازش��رکت های دولتی را 
به بخش خصوص��ی واگذار کن��د، حقوق 
را  بازنشس��تگان  و  کارکن��ان  مزای��ای  و 
ب��دون توجه به س��طح درآمد آنان کاهش 
و 150 هزارنف��راز نیروی انس��انی ادارات 
 دولتی را طی س��ه سال آینده اخراج کند.

وام دهن��دگان همچنین خواس��تار ادغام 
ی��ا انحالل تع��داد زیادی از س��ازمان های 
دولتی ش��ده اند ت��ا ظرف دو س��ال آینده 
مبل��غ 11 میلی��ارد و 500 میلی��ون یورو 
از کس��ری بودج��ه یونان کاس��ته ش��ود .

حزب چ��پ ائتالف ب��ا اخ��راج کارکنان، 
و  آن��ان   مزای��ای  و  حق��وق  کاه��ش 
ح��زب  و  اس��ت  مخال��ف  بازنشس��تگان 
سوسالیست “پاس��وک” نیز بارها حمایت 
خود از اقش��ارکم درآم��د مطرح کرده و از 
دولت خواسته راه حل های دیگری را برای 
برون رفت از مش��کالت مالی کشور بیابد .

دول��ت ائتالف��ی نج��ات ملی یون��ان پس 
ازمش��اهدۀ عکس العمل ش��دید دو حزب 
دیگر حامی دولت و ب��رای رفع اختالفات 

بوجود آمده، پیشنهاد کرده به جای اخراج 
کارکنان دولت، تع��داد زیادی ازآنان را به 
دیگ��ر ادارات که نیازمند نیروی انس��انی 

هستند، انتقال دهند.
دولت همچنین اع��الم کرد، با توقف یا 
کاهش شدید استخدام نیروی انسانی جدید 
می تواند طی سه سال آینده 150 هزار نفر از 
نیروی انس��انی ادارات دولتی را کاهش دهد 
و بدین ترتیب خواس��تۀ اتحادیۀ اروپا، بانک 
جهان��ی و صندوق بین المللی پول موس��وم 

اقتصاد یونان 
در سراشیبی سقوط
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 ب��ه "تروئی��کا" در این رابطه برآورده ش��ود.
دولت “س��اماراس” با مشاهدۀ اعتراضات دو 
حزب دیگر حامی دولت نیزاعالم کرده، حقوق 
و مزای��ای افراد کم درآم��د را در حد امکان 
کاهش نخواهد داد و در عوض حقوق ومزایای 
ماهانۀ کارکنانی ک��ه بیش از دوهزار و 500 
یورو و حقوق بازنشس��تگی افرادی که بیش 
از دو هزار یورو اس��ت، را کاهش خواهد داد .

دولت “س��اماراس” همچنین ب��ه منظور بر 
آورده ک��ردن خواس��ته های اتحادی��ۀ اروپا، 
بان��ک جهان��ی و صن��دوق بین المللی پول 
اعالم کرده اس��ت، تعدادی از ش��رکت های 
دولت��ی را ب��ه بخ��ش خصوص��ی واگ��ذار 
و  بیمارس��تان ها  از  تع��دادی  و  می کن��د 
س��ازمان های دولتی را ادغ��ام خواهد کرد .

دول��ت همچنی��ن در نظ��ر دارد که س��ن 
بازنشس��تگی را از 65 س��ال ب��ه 67 س��ال 
افزایش دهد، به جای اس��تخدام یک نفر در 
قبال هر پنج نفر بازنشسته، اقدام به استخدام 
ی��ک نف��ر در ازای ه��ر 10 نفر بازنشس��ته 
کند. حق��وق و مزایای نماین��دگان پارلمان 
و وزی��ران را کاهش ده��د و عیدی و پاداش 
س��ال نو میالدی و عید پاک را حذف کند .

“تروئیکا" در حال حاضر این پیش��نهادها را 
رد و اعالم کرده پس ازکاهش کسری بودجه 
و اجرای کلیۀ خواس��ته های وام دهندگان، 
چنانچه وضعیت اقتصادی یونان بهبود یابد، 
در مورد پیشنهادهای این کشور و تغییرات 
مورد نظر دولت یونان، صحبت خواهند کرد .

دولت در تالش اس��ت که ب��ه وام دهندگان 
نش��ان دهد که اقدامات پیش��نهادی برای 
کاهش 11 میلیارد و 500 میلیون کس��ری 
بودجۀ خود طی دو سال آینده، حساب شده 
اس��ت و با اجرای آنها می تواند به این هدف 

برسد.
رشد نزولی اقتصاد یونان

"وال استریت ژورنال" به نقل از مقامات 
بلند پایۀ یوناني گزارش داد: اقتصاد یونان 
تح��ت تاثیر دور جدیدي از تدابیر ریاضتي 
مورد درخواست وام دهندگان بین المللي، 
بیش از آنچه پیش بیني شده بود، در سال 

2013 کوچک مي شود. 
 این مقامات اظهار کرده اند که دولت 
یونان پیش بیني مي کند اقتصاد کش��ور با 
نرخ س��االنه 3.8 درصد در س��ال میالدي 
آین��ده کوچک ش��ود. این پی��ش بیني با 

انتظارات اقتصاددان هاي مستقل همخواني 
دارد و نش��ان مي دهد که پیش بیني اولیۀ 
وام دهن��دگان بین الملل��ي بس��یار خوش 

بینانه بوده است. 
کمیس��یون اروپا که به همراه صندوق 
بین المللي پول، کمک مالي به یونان فراهم 
مي کند، در بهار نرخ رش��د صف��ر را براي 
اقتصاد این کش��ور در سال میالدي آینده 
پی��ش بیني کرده و گفته بود این کش��ور 
مهی��اي احیاي ان��دک از رکود مي ش��ود .

الیح��ۀ بودج��ه اي ک��ه دول��ت یون��ان به 
پارلم��ان این کش��ور تقدی��م خواهد کرد 
ش��امل کاهش هزینه اي ب��ه میزان 13.5 
میلی��ارد ی��ورو و تدابیر درآمدزایي اس��ت 
که مورد ارزیابي بازرس��ان بین المللي قرار 
خواهد گرف��ت. گزارش این بازرس��ان راه 
را براي پرداخت س��هم بع��دي از وام هاي 
کمکي ب��ه یون��ان هم��وار خواه��د کرد .

 رکود پیش بیني ش��ده براي س��ال آینده 
اندک��ي کمت��ر از انقباض هف��ت درصدي 
پیش بیني ش��ده براي اقتص��اد یونان در 
س��ال 2012 اس��ت. اما رنج اقتصادي این 
کشور که نرخ بیکاري آن به رکورد باالیي 
رس��یده و ورشکستگي ش��رکت ها افزایش 

یافته را طوالني تر مي کند.
درس های تلخ بحران یونان

بحران یونان بیش از هر زمان دیگری 
شکنندگی و ضعف ساختارهای اروپایی را 

ثابت کرده است.
ی��ورو  ناحی��ۀ  کش��ورهای  و  یون��ان 
همچنان با بحران اقتصادی دس��ت و پنجه 
ن��رم می کنن��د. آنچه مس��لم اس��ت اینکه 
س��ه س��ال پس از انفجار بحران بدهی ها، 
اتحادی��ۀ اروپ��ا تالش گس��ترده و جدی را 
ب��رای مقابله با بح��ران موج��ود در پیش 
گرفته اما هنوز این تالش به پایان نرسیده 
اس��ت. یونان به مدرسهای تبدیل شده که 
بح��ران موجود در آن ضعف و ش��کنندگی 
ساختارهای ناحیۀ یورو را از ابتدای تأسیس 
 آن در س��ال 1999 ب��ه تصویر می کش��د. 
س��ال 2013 که بیاید، یونان وارد ششمین 
سال بحران مالی می شود. به گزارش روزنامۀ 
لوموند، یونان تحت فش��ار کش��ورهای وام 
دهنده قول داده با کاهش حقوق و دستمزدها 
به میزان 33/9 درصد از هزینه های عمومی 
بکاهد تا بتواند س��طح کسری بودجه را به 

9.4 میلیارد یورو یعن��ی 5.2 درصد تولید 
ناخالص داخلی در س��ال 2013 برس��اند. 
همچنین قرار اس��ت نرخ بیکاری در س��ال 
 2013 ب��ه 22.8درصد کاه��ش پیدا کند.

کارشناس��ان اقتصادی در آستانۀ ششمین 
س��الگرد ورود یونان به ورطۀ بحران، ریشۀ 
بحران مالی بس��یاری از اقتصادهای ضعیف 
اروپ��ا را در رعای��ت نکردن بندهای بس��تۀ 
ثب��ات اروپا م��ی دانند. در ط��ول یک دهۀ 
اخی��ر، تنها فنالن��د و لوکوزامبورگ قوانین 
معاهدۀ ماس��تریخت و بس��تۀ ثب��ات مالی 
را رعای��ت کرده اند، قوانین��ی که بر تدوین 
سیاست بودجه ای س��خت و متوازن تأکید 
ک��رده بود. طبق تحقیقی ک��ه به تازگی از 
س��وی موسسۀ “اودو” منتش��ر شده، آمده 
است: یونان در میان کشورهای ناحیۀ یورو 
هیچ��گاه به قان��ون 3 درصد کس��ر بودجه 
توج��ه نکرده بود و همین مس��ئله س��بب 
تشدید بحران اقتصادی در این کشور شد . 

از س��ویی اقتصادهای بح��ران زده با بدهی 
بودج��ۀ  کس��ر  باال)دولتی/غیردولت��ی(، 
خارجی، در حال از دست دادن توان رقابتی 
خود با س��ایر کش��ورهای منطقه هستند. 
اقتصادهای جنوب در حال فاصله گرفتن از 
اقتصادهای ش��مال هستند و همین مسئله 
موجودی��ت یورو را به خطر انداخته اس��ت. 
سیاست های ریاضتی تنها حقوق و قیمت ها 
را نش��انه گرفته و همین مس��ئله رقابت و 
رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است . 
الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت طب��ق توافقات 
انجام ش��ده، بانک مرک��زی اروپا قصد دارد 
با خرید بدهی کش��ورهای بح��ران زده، بر 
مقاومت کش��ورهای مورد نظ��ر در مقابل 
بحران بیفزاید و این در حالی است که این 
مس��ئله برخالف معاهده ماستریخت است . 
در مجموع مهمترین و بزرگترین درسی که 
از بحران یورو می توان گرفت این اس��ت که 
قوانین منطقۀ یورو کامل و جامع نیس��تند 
و کارکرده��ای ناقص آن، ضرورت اصالح را 
بیش از هر زمان دیگری ایجاب می کند. از 
طرف��ی خرید بدهی کش��ورها که برخالف 
قوانین معاهدۀ ماستریخت است، ثابت کرد 
که در زمان بحران اقتصادی، اجرای قوانین 
به طور کامل ش��دنی نیست و منطقۀ یورو 
نیز در مقایسه با اقتصادی یونان در وضعیت 

چندان مساعدی قرار ندارد.
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 همزمان با معافیت رسمی شرکت "استات اویل هیدرو" 
نروژ از تحریم گاز ای��ران، صادرات گازمایع به کرۀ جنوبی 2 
برابر ش��ده ضمن آنکه در آستانه زمستان تقاضا برای واردات 

گاز از ایران در اروپا و آسیا افزایش یافته است.
به گ��زارش مهر، همزمان با تحری��م واردات گاز طبیعی 
ایران توس��ط 27 کشور اتحادیه اروپا، صادرات گازمایع ایران 
به کرۀ جنوبی در مقایسه با سال گذشته 2 برابر شده است.

بر این اس��اس س��ه ش��رکت کره ای در مجم��وع در ماه 
سپتامبر س��الجاری میالدی معادل یک میلیون و 300 هزار 

بشکه گاز LPG از ایران وارد کرده ا ند.
این در حالی اس��ت که تا پی��ش از تصویب طرح تحریم 
صادرات گاز ایران توس��ط اروپا میزان صادرات گازمایع ایران 

به کرۀ جنوبی ماهانه حدود 765 هزار بشکه بوده است.
نکته قابل توجه آن است که کرۀ جنوبی به طور متوسط 
ماهانه 1.5 میلیون بش��که گازمایع وارد می کند که با 2 برابر 
ش��دن صادرات گاز، ایران حدود 90 درصد بازار گازمایع این 

کشور آسیایی را در اختیار گرفته است.
از س��وی دیگر ش��رکت های کره ای قصد دارند به منظور 
کاهش وابستگی به واردات گاز از قطر و روسیه ضمن متنوع 
س��ازی س��بد انرژی خود واردات گاز مایع از ایران را افزایش 

دهند.
آمارهای منتش��ر شده توسط مؤسسات معتبر بین المللی 
نشان می دهد در ش��رایط فعلی ایران به طور متوسط ساالنه 

حدود چه��ار میلیون گازمایع به 
کش��ورهای مختلف جهان صادر 
می کند که در آس��تانۀ زمستان 
تقاضا ب��رای خرید این محصول 
اس��تراتژیک گازی ایران افزایش 

یافته است.
در همی��ن حال کرۀ جنوبی 
یکی از مشتریان بزرگ گازمایع 
ایران ب��وده به طوری  که انجمن 
تج��ارت بین المل��ل این کش��ور 
آس��یایی از خرید بی��ش از یک 
میلی��ارد دالر گازمای��ع توس��ط 
کرۀ جنوبی از ابتدای س��الجاری 
میالدی تاکنون خبر داده است.

 در ح��ال حاضر بخش عم��دۀ گازمای��ع صادراتی ایران 
توس��ط فازهای مختلف پارس جنوبی تأمین می ش��ود که تا 
س��ال آینده با بهره برداری از ط��رح تولید از 5 فاز 12، 15، 
16، 17 و 18 پارس جنوبی در مجموع س��االنه بیش از س��ه 
میلیون تن به ظرفیت تولید گازمایع ایران افزوده خواهد شد. 

گفتن��ی اس��ت، ماهانه 2 ت��ا 4 محمول��ه گازمایع تولید 
فازهای پارس جنوبی از اسکله های عسلویه بارگیری و به این 

شرکت نفت نروژی تحویل داده می شود.
در همین حال ش��رکت استات اویل هیدرو نروژ رسما با 
انتش��ار بیانیه ای، اعالم کرده است: اس��تات اویل گازمایع را 
برای بازپرداخت بدهی های شرکت ملی نفت ایران به منظور 
تکمیل طرح توس��عه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی و اکتشاف نفت 

در بلوک اناران و خرم آباد خریداری می کند. 
بن��ا به این گزارش، تا پی��ش از تصویب طرح تحریم گاز 
ایران، ش��رکت استات اویل هیدروی نروژ به واسطه مشارکت 
در طرح توسعۀ فاز 6 تا 8 پارس جنوبی و از محل قراردادهای 
بیع متقابل روزانه اقدام به واردات چندین هزار تن گازمایع و 

برخی از برش های گاز طبیعی از ایران می کرد.
اما با تصوی��ب تحریم های جدید، این ش��رکت نفتی در 
ص��ورت توق��ف واردات گاز مایع با زیان ه��ای هنگفت روبرو 
خواهد ش��د. از اینرو، رایزنی هایی برای معافیت این ش��رکت 

نروژی از تحریم های جدید گازی ایران آغاز شده است.

افزایش تقاضا برای واردات
 گاز ایران
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صندوق بین المللی پول: 
"ریال" دیگر افت نمی کند

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش��ی 
که از وضعیت اقتصاد ایران منتش��ر کرده رش��د 
اقتص��ادی ایران را در س��الجاری میالدی 9 دهم 
درصد منفی و برای س��ال آین��ده 8 دهم درصد 

مثبت پیش بینی کرده است.
صن��دوق بی��ن الملل��ی پ��ول اع��الم ک��رد 
ک��ه اقتصاد ای��ران بی��ش از آنچه ای��ن صندوق 
 پی��ش بین��ی می ک��رد، انقباضی تر خواهد ش��د.

به گزارش "بلومبرگ" مسعود احمد، مدیر بخش 
خاورمیانه و آس��یای مرکزی صندوق بین المللی 
پ��ول در مصاحبه ای ضمن اع��الم این خبر افزود: 
ارزیابی ه��ای جدید این نهاد بین المللی نش��انگر 
وج��ود اندکی رش��د منفی )انقب��اض( در اقتصاد 
ایران در س��ال جاری و نیز افزایش فش��ار تورمی 

است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه بر مبن��ای مطالعات 
جدی��د صن��دوق اف��ت رش��د اقتص��ادی ای��ران 
احتم��االً بی��ش از میزان پیش بینی ش��ده قبلی 
اس��ت، افزود: عملکرد اقتصادی در ایران نش��انگر 
وج��ود مق��داری " انقب��اض" اس��ت ک��ه دیگ��ر 
 بخش های اقتصاد ایران را نیز متأثر کرده اس��ت.

صن��دوق بین المللی پ��ول در آخرین گزارش��ی 
که از وضعیت اقتصاد ایران منتش��ر کرده رش��د 
اقتص��ادی ای��ران را در س��الجاری می��الدی 9 
ده��م درصد منفی و برای س��ال 2013 رش��د 8 
 ده��م درصدی مثب��ت پی��ش بینی ک��رده بود.

مس��عود احم��د در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه به 
دلیل انقباضی تر ش��دن اقتصاد ایران پیش بینی 
نمی ش��ود ارزش پول ملی  بار دیگر به س��رعت و 
ش��دت افت کند، افزود: بر اساس آمارها صادرات 
نفت ایران از 2 میلیون و 140 هزار بشکه در سال 
2011 به ی��ک میلیون و دویس��ت و پنجاه هزار 

بشکه در سال جاری کاهش یافته است.
وی اف��زود:: کاهش درآمدهای نفتی ایران در 
دیگر بخش های اقتصاد این کشور از جمله کشاورزی 
 نیز تأثیر داشته و درآمدهای آنرا کاهش داده است.

بنا به گزارش واحد اطالعات اکونومیست،  ذخایر 
ارزی ای��ران در س��الجاری به 70 میلی��ارد دالر 

کاهش خواهد یافت.

هنگ کنگ بزرگترین بازار پستۀ ایران 

حجم صادرات پسته و مغز پسته ایران در هفت ماهۀ نخست امسال 
به حدود 486 میلیون دالر رسید. 

به گزارش ایسنا، در هفت ماهۀ اول امسال حدود 54 
هزار تن انواع پسته و مغز پسته به ارزش تقریبی 
486 میلیون دالر از کش��ور صادر ش��د. بیشترین 

حجم ص��ادرات در صنعت پس��ته ایران 
مربوط به صادرات انواع پسته خندان به 

وزن هزار تن و ارزش 339.7 میلیون 
دالر بوده است. 

هنگ کن��گ ب��ا 109.5، 
با 53.1 و روس��یه  امارات 

با 48.5 میلیون دالر بزرگترین 
بازارهای صادراتی پسته خندان ایران در 

هفت ماهه امسال بودند. 
آم��ار گمرک ایران حاکی از آن 
اس��ت که صادرات انواع پس��تۀ 

خندان ایران از نظر ارزش��ی و وزنی 
نس��بت به مدت مشابه در س��ال قبل 20.4 و 

12 و درصد کاهش یافته است. 
ارزش ص��ادرات پس��تۀ ای��ران در س��ال 1390 ب��ه 797 میلیون 
دالر رس��یده بود. هنگ کنگ با 203 میلی��ون دالر بزرگترین بازار 
صادراتی پستۀ خندان ایران در سال گذشته بود. بعد از هنگ کنگ 
نیز کش��ورهای روسیه با 106 میلیون دالر، امارات با 101 میلیون 
دالر، آلمان با 70 میلیون دالر، عراق با 45 میلیون دالر و ویتنام با 

39 میلیون دالر در رده های بعدی قرار دارند.  
به گفتۀ رییس انجمن پس��تۀ ایران، کش��ورمان رتبۀ نخست را در 
دنیا از نظر میزان صادرات پس��ته دارد وپیش بینی می شود امسال 
180 تا 200 هزار تن پسته از باغات برداشت شود که 150 تا 160 
هزار تن آن در طول س��ال زراع��ی 1391 قابلیت صادرات خواهد 

داشت. 
 گفتنی است، ساالنه 600 هزار تن پسته در جهان تولید می شود 
ک��ه ایران رتب��ۀ دوم تولید ای��ن محصول را در جهان داراس��ت. 
90 درصد اقتصاد پس��ته نی��ز اقتصاد صادراتی اس��ت. به طوری 
که س��االنه بی��ش از 60 درص��د از این محصول ب��ه ارزش چند 
ص��د میلیون دالر به کش��ورهای اروپایی، عربی و خاور دور صادر 
می شود که در این بین چین بزرگترین خریدار پستۀ ایران است. 
به گفتۀ کارشناس��ان در صورت حل مش��کالت باغات پسته امکان 
ارزآوری ص��ادرات این محصول تا م��رز پنج میلیارد دالر نیز وجود 

دارد. 
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تا پایان س��ال 1391 افزایش س��رمایۀ 
ناش��ی از تجدید ارزیاب��ی دارایی های 
خ��ود را در ادارۀ ثبت ش��رکت ها ثبت 
ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید 
ارزیاب��ی دارایی ها را طی س��ال مذکور 
در دفاتر قانونی به حس��اب مازاد ناشی 
از تجدید ارزیاب��ی منظور و حداکثر تا 
س��ه ماه پس از انقضای مهلت تس��لیم 
اظهارنامۀ سال مالی تجدید ارزیابی، در 
ادارۀ ثبت ش��رکت ها ثبت و به حساب 
س��رمایه در دفات��ر قانونی، طی س��ال 

1392 منظور نمایند.
م�اده 3- ب��ا توجه ب��ه بندهای 
اس��تاندارد حسابداری  و )35(   )34(
ش��ماره )11( ه��رگاه ی��ک قل��م از 
ارزیابی  تجدی��د  ثاب��ت  دارایی ه��ای 
ش��ود، ارزیابی تمام اقالم طبقه ای که 
دارایی مذکور در آن طبق قرار دارد، 

الزامی اس��ت.
ماده 4- ب��ه منظور اصالح مبنای 
محاسبه اس��تهالک دارایی های تجدید 
ارزیابی ش��ده، هزینۀ استهالک دارایی 
به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی 
دارای��ی، ب��ه عنوان هزین��ۀ قابل قبول 

مالیاتی تلقی نخواهد شد.
م�اده 5- تجدید ارزیابی دارایی ها 
پس از پایان عمر مفید آنها بر اس��اس 
جدول اس��تهالک موضوع ماده )151( 

نحوۀ معافیت 
بنگاه های اقتصادی 
از پرداخت مالیات

تصوی��ب  ب��ا   
دولت، بنگاه های اقتصادی 
ک��ه از ابتدای س��ال 1386 ت��ا پایان 
س��ال 1390 اقدام ب��ه تجدید ارزیابی 
دارایی های خ��ود نکرده اند، در صورتی 
که دارایی های خود را در س��ال 1391 
تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از 
آن را به حس��اب سرمایه منظور کنند، 

از شمول مالیات معاف خواهند بود.
به گزارش مهر، هیئت وزیران  بنا 
به پیش��نهاد  وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی و به اس��تناد بن��د )39( قانون 
بودجه س��ال 1391 کل کشور،  آئین 
نام��ۀ اجرایی بن��د 39 قان��ون بودجۀ 
سال 1391 کل کشور را تصویب کرد. 
جزئی��ات این آئین نامه به ش��رح ذیل 

است:
نام��ه  آئی��ن  ای��ن  در   -1 م�اده 
اصطالح��ات زی��ر در معانی مش��روح 

مربوط به کار می روند:

ال��ف- بن�گاه اقتص�ادی: واح��د 
اقتص��ادی اع��م از ش��خص حقیقی یا 
حقوقی ک��ه در تولی��د کاال یا خدمت 

فعالیت می کند.
ب- دارایی ه�ا: دارایی ه��ای ثابت 

مشهود و نامشهود
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد 
ناش��ی از تجدید ارزیاب��ی و حق تمبر 
حسب مورد، موضوع مواد )48(،)105( 
و )131( قانون مالیات های مس��تقیم و 

اصالحات بعدی آن.
م�اده 2: بنگاه های اقتصادی که از 
ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 
اقدام ب��ه تجدید ارزیاب��ی دارایی های 
خ��ود ننموده ان��د، در صورت��ی ک��ه با 
رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین 
نامه، دارایی های خود را در سال 1391 
تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از 
آنرا به حساب سرمایه منظور نمایند، از 

شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبص�ره 1- در اجرای ای��ن ماده، 
اش��خاص حقوق��ی مل��زم ب��ه رعایت 
م��واد )106( و )161( قان��ون تجارت 

می باشند.
تبص�ره 2- دارایی های خریداری 
ش��ده طی سال 1391 مشمول تجدید 

ارزیابی نخواهد شد.
تبصره 3- اش��خاص حقوقی که 
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قان��ون مالیات ه��ای مس��تقیم بالمانع 
است.

ف��روش  زم��ان  در   -6 م�اده 
دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای 
محاس��به س��ود یا زیان حس��ب مورد 
ارزش دفت��ری مبتن��ی بر به��ای تمام 

شده دارایی است.
بی��ن  در  چنانچ��ه   - تبص��ره 
دارایی ه��ای بنگاه ه��ای اقتصادی که 
تجدی��د ارزیابی می ش��وند، دارایی  یا 
دارایی ه��ای موض��وع فص��ل اول باب 
س��وم قان��ون مالیات های مس��تقیم و 
س��هام یا س��هم الش��رکه یا حق تقدم 
سهام ش��رکت ها وجود داش��ته باشد، 
دارایی ه��ای مذکور در هن��گام نقل و 
انتق��ال صرفا مش��مول مق��ررات مادۀ 
)59( و تبصره ه��ای )1( و )2( م��ادۀ 
)143( و مادۀ )143( مکرر قانون یاد 

ش��ده حس��ب مورد خواهند بود.
م�اده 7- در صورت��ی ک��ه قانون 
مالیات های مستقیم و تبصره های آن و 
همچنین تبصرۀ مادۀ )116( قانون یاد 
ش��ده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از 
تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر 

خواهند شد.
ماده 8- تجدی��د ارزیابی موضوع 
ای��ن آئین نام��ه و عمر مفی��د دارایی 
تجدید ارزیابی ش��ده توسط کارشناس 

رسمی دادگستری صورت می گیرد.
ارزیاب��ی  تجدی��د   - تبص�ره 
دارایی های موضوع ای��ن آئین نامه در 
مورد شرکت های دولتی و شرکت های 
وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی 
ش��رکت هایی که بیش از )50 درصد( 
س��هام آن متعلق به اش��خاص مذکور 
ی��ا  کارش��ناس  نظ��ر  طب��ق  باش��د، 
کارشناس��ان منتخب مجم��ع عمومی 

صاحبان سهام صورت می گیرد.
ماده 9- تجدی��د ارزیابی دارایی ها 
در اج��رای ای��ن آئی��ن نامه ب��رای هر 

دارایی فقط یک بار مجاز است.
م�اده 10- بنگاه ه��ای اقتصادی 
ب��رای اس��تفاده از معافی��ت موضوع 
این آئین نامه باید تأییدیه س��ازمان 
حسابرس��ی ی��ا یک��ی از مؤسس��ات 
حسابداران  جامعه  عضو  حسابرس��ی 
را  یا حس��ابدار رسمی  ایران  رسمی 
ک��ه مس��تند به گزارش حسابرس��ی 
برای س��ال  باش��د،  مال��ی ش��رکت 
تا  ارزیاب��ی و س��نوات بعد  تجدی��د 
دورۀ منته��ی به خ��روج دارایی در 
م��وارد زی��ر دریاف��ت و حداکث��ر تا 
س��ه م��اه پ��س از انقضای تس��لیم 
مالیاتی  ام��ور  ادارۀ  ب��ه  اظهارنام��ه 

ذیرب��ط ارائ��ه کنن��د.
ال��ف- اعالم نظر در م��ورد تجدید 

نکردن ارزیابی دارایی ها در پنج س��ال 
قبل از س��ال 1391)صرفاً برای س��ال 

تجدید ارزیابی(
ب- اظهارنظ��ر در م��ورد صح��ت 
مبنای محاس��به اس��تهالک دارایی در 
هر دورۀ مالی تا دورۀ منتهی به خروج 

دارایی.
ج- اظهارنظ��ر در م��ورد صح��ت 
اصالح مبنای محاسبه ارزش دارایی در 

زمان فروش.
ماده 11- رعایت نکردن هر یک از 
شرایط مذکور در این آئین نامه توسط 
بنگاه ه��ای اقتصادی موجب محرومیت 
از معافی��ت مالیات��ی موضوع بند )39( 
قانون بودجۀ س��ال 1391 کل کش��ور 
خواه��د ب��ود. در این ص��ورت مالیات 
متعل��ق قابل مطالب��ه و وصول خواهد 

بود.
بن��گاه  برخ��ورداری   -12 م�اده 
اقتص��ادی از معافیت موضوع این آئین 
نامه مانع استفاده از سایر معافیت های 

قانونی نخواهد بود.
محمدرض��ا رحیم��ی مع��اون اول 
نامه را برای  رئیس جمهور این آئی��ن 
اجرای معاونت برنام��ه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاس��ت جمه��وری و وزارت 
ام��ور اقتص��ادی و دارایی اب��الغ کرده 

است.
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نش�ریۀ اکونومیس�ت در تحلیلی نوش�ت، فرانس�ه 
بمب س�اعتی خطرناکی در قلب اروپاس�ت و بحران مالی 
و اقتص�ادی این کش�ور می توان�د کل منطقه ی�ورو را با 

چالش های جدی روبرو کند. 
گ��زارش  ب��ه 
به  فارس  خبرگزاری 
پرس،  فرانس  از  نقل 
اکونومیست  نش��ریۀ 
در ادام��ۀ این تحلیل 
اف��زود: بح��ران مالی 
فرانس��ه  بده��ی  و 
یورو  منطقۀ  می تواند 
را از اوایل سال 2013 
میالدی با مشکالت و 
چالش ه��ای ت��ازه ای 
اساس  بر  کند.  روبرو 
این گزارش، فرانس��ه 

ط��ی ماه های آینده به بزرگترین تهدی��د و خطر برای منطقه 
یورو تبدیل خواهد ش��د. نشریه اکونومیس��ت در ادامه افزود: 
“فرانس��یس اوالند” رئی��س جمهور و “ژان م��ارک آیراولت” 
نخس��ت وزیر فرانس��ه اجرای اصالحات س��اختاری اقتصادی 
در این کش��ور را به تأخیرانداخته اند که این مس��ئله به شدت 

اقتصاد منطقه یورو را تهدید می کند.
بر این اساس دولت سوسیالیست فرانسه به خوبی شرایط 
بحران��ی و حس��اس اروپ��ا را درک می کند و بای��د با اجرای 
اصالحات س��اختاری اقتص��ادی قدرت رقابت این کش��ور در 

بازارهای جهانی را ارتقا دهد.
به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی اصالحات انجام شده در 
اقتصاد فرانس��ه در ماه های گذش��ته ناکافی و ب��ا تأخیرهای 

زیادی انجام شده است. 
اقتصاد فرانس��ه با مشکالت و چالش های زیادی از جمله 
کاهش رش��د اقتصادی، ب��اال بودن نرخ بیکاری روبروس��ت. 

صندوق بین المللی پول نیز در تازه ترین گزارش خود خواستار 
اجرای اصالحات ساختاری در اقتصاد فرانسه با هدف افزایش 
قدرت رقابت در این کش��ور شده اس��ت. صندوق بین المللی 
پ��ول اعالم کرد: فرانس��ه باید ب��رای ارتقای ق��درت رقابت 
تج��اری  و  اقتص��ادی 
بازاره��ای  در  خ��ود 
اصالح��ات  جهان��ی، 
س��اختاری زی��ادی را 

اج��را کن��د.
ای��ن  اس��اس  ب��ر 
کش��ور  این  گ��زارش، 
بای��د ب��رای افزای��ش 
قدرت رقابت اقتصادی 
خود میزان هزینه های 
را  خ��ود  کار  نی��روی 
کاه��ش  ش��دت  ب��ه 
دهد.”فرانسیس اوالند” 
رئیس جمهور فرانس��ه که با چالش ها و مش��کالت اقتصادی 
زی��ادی روبروس��ت از اینرو با کاهش می��زان محبوبیت روبرو 

شده است.
دولت فرانس��ه قصد دارد کس��ری بودجه خ��ود را از 4.5 
درصد در س��ال 2012 می��الدی به کمت��ر از 3 درصد تولید 
ناخال��ص داخل��ی در س��ال 2013 میالدی کاه��ش دهد. بر 
اساس گزارش صندوق بین المللی پول، اگر فرانسه اصالحات 
اقتصادی س��اختاری را برای افزایش قدرت رقابت خود انجام 
ندهد، شرایط اقتصادی و تجاری این کشور در سال های آینده 

بدتر خواهد شد.
بر اس��اس پیش بینی صن��دوق بین المللی پول، رش��د 
اقتصادی فرانسه امسال به کمتر از 0.1 درصد و سال آینده 
 نی��ز به کمتر از 0.4 درصد خواهد رس��ید . دولت فرانس��ه 
پیش بینی کرده اس��ت رشد اقتصادی این کشور امسال به 

0.3 درصد و س��ال آینده نیز به 0.8 درصد برس��د. .

اکونومیست: 

فرانسه بمب ساعتی منطقه یورو 
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 بع��د از برگ��زاری چندین جلس��ه 
می��ان دولت و صادرکنن��دگان، باالخره 
توافقنام��ه ای ش��ش بندی می��ان این 
دو گروه به امضا رس��ید ک��ه بر مبنای 
صادرات��ی  ارز  ف��روش  چارچ��وب  آن، 
صادرکنندگان به دولت مش��خص شده 

است. 
به گزارش مهر، بعد از آنکه محمدرضا 
رحیم��ی مع��اون اول رئیس جمه��وری 
توانس��ت به نوعی صادرکنندگان را پای 
میز مذاکره بنش��اند ت��ا از ارز حاصل از 
ص��ادرات آنه��ا ب��رای تأمی��ن نیازهای 
وارداتی کش��ور در زمینۀ ارزی استفاده 
کند، توافقاتی حاصل شد که قرار است 
در روزهای آینده از سوی وی برای اجرا 

ابالغ شود.
این طرح که هم اکنون مورد توافق 
صادرکنندگان و دولت قرار گرفته است، 
6 بن��د دارد که بر مبن��ای آن، یکی از 
مهمتری��ن دغدغه ه��ای صادرکنندگان 
در رابطه با فروش ارز صادراتی به شیوه 

پیمانسپاری ارزی برطرف می شود.
مش��روح این توافقات که قرار است 
محمدرض��ا رحیمی مع��اون اول رئیس 
جمهوری آنرا برای اج��را ابالغ کند، به 

شرح ذیل است:
م��اده اول: مبنای محاس��بۀ میزان 
اظهارنام��ۀ  صادرکنن��دگان،  تعه��دات 
ارزی  گمرک��ی اس��ت و پیمانس��پاری 
محلی از اعراب ندارد، بلکه مالک عمل 
اظهارنامه های صادراتی اس��ت. در عین 
حال، ب��ا توجه به اینکه قیمت صادراتی 
کاالها نسبت به گذش��ته تفاوت داشته 
کاالهای  قیمت گ��ذاری  کمیتۀ  اس��ت، 
صادراتی که در س��ازمان توسعۀ تجارت 
ایران مس��تقر اس��ت، مکلف شده است 
قیم��ت جدی��د کااله��ای صادرات��ی را 
ارزیاب��ی ک��رده و قیمت ه��ای جدید را 
پ��س از اب��الغ مصوب��ه، اع��الم کند تا 

صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.
ماده دوم: نح��وۀ تخصیص ارز باید 
ب��ه گون��ه ای باش��د که صادرکنندگان 
ب��ا ارز حاصل از صادرات خ��ود بتوانند 
خدم��ات  و  مج��از  کااله��ای  واردات 
تج��اری را صورت دهن��د. ضمن اینکه 
صادرکنن��دگان می توانن��د ارز حاص��ل 
از ص��ادرات را به واردکنن��دگان به نرخ 

توافقی اختصاص دهند.
ماده سوم: چنانچه صادرکننده  ای به 
سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، 

می توان��د این بدهی را ب��ا ارز حاصل از 
صادرات تس��ویه کند. این در ش��رایطی 
اس��ت ک��ه تم��ام اولویت ه��ای دهگانه 
کاالیی اجازه خواهند داش��ت که از ارز 
حاصل از صادرات برای واردات استفاده 

کنند.
ماده چهارم: دورۀ زمانی بازگشت 
اینک��ه کااله��ای  ب��ه  ب��ا توج��ه  ارز 
مختل��ف، ش��رایط مختلف��ی دارن��د، 
متف��اوت خواهد بود. ب��ه این معنا که 
کاالهایی ک��ه از طریق ناوگان هوایی 
تج��ارت می ش��وند، 4 م��اه، از طریق 
زمین��ی و دریای��ی 7 م��اه، ف��رش و 
صنایع س��نگین 12 ماه حداکثر زمان 

بازگش��ت خواهند داش��ت.
م��اده پنجم: تخلفات ناش��ی از این 
مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای 
وارد کننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر 
این اساس جرایمی نیز پیش بینی شده 
است که توس��ط اتاق بازرگانی و صنایع 
و مع��ادن تهران و ایران و نیز س��ازمان 
توسعۀ تجارت ایران تعیین خواهد شد.

مادۀ ششم: زمان اجرای این مصوبه 
از زم��ان تصویب در دول��ت و ابالغ آن 

خواهد بود.

جزئیات توافق ارزی 6 ماده ای 
صادرکنندگان با دولت
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مدیر عامل صندوق مهر امام 
رضا)ع( خبر داد: 

ایجاد بیش از 300 هزار 
فرصت شغلی در دو سال 

گذشته 

مدیرعامل صندوق قرض الحس��نه مهرامام 
رضا)ع ( گفت: در سال های 89 و 90 به ترتیب 
148 و 163 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد 

کرده است. 
غالمرض��ا مصطف��ی پ��ور در گف��ت و گو 
ب��ا ایرن��ا گفت: این صن��دوق به لح��اظ منابع 
مال��ی غنی اس��ت و ای��ن فرصت وج��ود دارد 
ک��ه بتوانی��م همچ��ون گذش��ته پاس��خگوی 
 نی��از متقاضی��ان دریافت تس��هیالت باش��یم.

مدیرعامل صن��دوق مهر رضا ضمن قدردانی از 
تالش مدیران اس��تانی در پرداخت تسهیالت و 
جذب س��همیه تعیین ش��ده برای هر استان از 
استان های آذربایجان غربی، خراسان رضوی و 
یزد به عنوان اس��تان هایی که بیشترین میزان 
پرداخت تس��هیالت را داش��ته اند ن��ام برد و از 
اس��تان های یزد، ایالم و خراس��ان ش��مالی به 
عنوان استان هایی که باالترین میزان دستیابی 
 به س��همیۀ تعیین شده را داش��ته اند، یاد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: دیگر استان های کشور 
از بودجۀ تخصیص یافته به استان استفاده کنند 

وحق متقاضیان ضایع نشود.
مصطفی پور درادامه با اشاره به بحث تفویض 
اختیار به استان ها افزود: مدیران استان ها افرادی 
توانمن��د و اثربخش هس��تند و جایگاه معاونان 
 و قائم مق��ام مدیرعامل در اس��تان ها را دارند.

وی تأکید نمود: تمامی استان ها در کشور امکانات 
بالقوه خودشان را دارند و این هنر مدیران است 
تا با بومی سازی و اجرای برنامه های صندوق در 
استان به باالترین سطح کارایی و نتایج مطلوب 

دست یابند..

ممنوعیت صادرات طال بدون مجوز 
بانک مرکزی

        جزئیات ممنوعیت صادرات فلزات گرانبها 
)ط��ال، نقره و پالتین( ب��دون مجوز بانک 

مرکزی اعالم شد.
       ی��ک مق��ام آگاه  در 
گفتگ��و با مه��ر درب��اره 
جزئی��ات ممنوعیت 
فل��زات  ص��ادرات 
نقره و  گرانبه��ا )ط��ال، 

پالتی��ن( بدون مج��وز بانک 
مرکزی گفت: کارگروه اقتصادی س��تاد تدابی��ر ویژۀ اقتصادی دولت 

این تصمیم را اتخاذ کرده است.
       وی افزود: براساس این تصمیم، صادرات فلزات گرانبها )طال، 
نقره و پالتین( اعم از اینکه به صورت خام )شمش،مس��کوک، قراضه 
و ...( یا مصنوعات و زیورآالت باش��د، موکول ب��ه اخذ مجوز از بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.
این مقام مطلع در عین حال اظهارداشت: مصنوعات و زیورآالت 
صادراتی از محل شمش ورود موقت از اخذ مجوز فوق مستثنی شده 

است.
وی تصریح کرد: درخصوص مصنوعات صادرات از محل ش��مش 
ورود موقت، الزم اس��ت در زمان انجام تش��ریفات گمرکی صادرات، 
ع��الوه ب��ر رعایت مق��ررات مربوط��ه، اص��ل پروان��ه ورود موقت از 
صادرکنندگان اخذ و مش��خصات اظهارنامۀ صادرات و وزن محموله 

در ظهر آن درج و مهر و امضا شود.
بنا به این گزارش، اگرچه طبق قانون، مس��کوکات س��اخته  شده 
از فلزات گرانبها تاکنون نیاز به مجوز بانک مرکزی نداشته است، اما 
ش��رایط فعلی اقتصادی باعث شده اس��ت تا مصوبه ای مبنی  بر لزوم 
دریاف��ت مجوز بانک مرکزی برای صدور این قبیل کاالها به تصویب 

برسد.
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وزیر نیرو با بیان اینکه تا پایان سال جاری 
27 نیروگاه واگذار می شود، افزود: قیمت گذاری 
21 نیروگاه انجام شده وتعیین قیمت 6 نیروگاه 

دیگر در دست ارزیابی است. 
به گ��زارش ایرن��ا، مجید نامجو دربیس��ت 
وهفتمین کنفرانس بین المللی برق افزود: رویکرد 

سال های اخیر صنعت برق، 
بهره گیری از توانمندی های 
بخ��ش خصوص��ی و ایجاد 
ج��ذب  ب��رای  ش��رایط 
داخلی  گذاری های  سرمایه 
اس��ت.  ب��وده  خارج��ی   و 
وی با بیان اینک��ه در زمان 
ب��ه  نی��روگاه  کنون��ی 44 
ظرفی��ت 34 ه��زار مگاوات 
به ارزش 220 هزار میلیارد 
ریال در حال واگذاری است، 
افزود: تاکنون 17 نیروگاه به 
ظرفی��ت 16 ه��زار مگاوات 
به ارزش 90 ه��زار میلیارد 
اس��ت.. واگذار ش��ده   ریال 

ب��ه گفت��ه نامج��و از 44 نی��روگاه در دس��تور 
م��اده  طری��ق  از  نی��روگاه  واگ��ذاری، 10  کار 
27 و ب��ورس ی��ا فراب��ورس عرض��ه می ش��ود و 
 مابق��ی از طری��ق مزای��ده واگ��ذار خواهد ش��د.

وزیر نیرو به س��اخت هشت نیروگاه توسط بخش 
خصوصی اش��اره ک��رد و افزود: ای��ن نیروگاه ها با 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اجرا می شود 
 که از این تعداد س��ه نیروگاه فعال ش��ده اس��ت.

وزیر نیرو، ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور 
را 67 هزار مگاوات ذکر کرد و افزود: با وارد شدن 
نیروگاه های گتوند و سیاه بیشه تا پایان سالجاری 
 ظرفیت نیروگاه ها به 70 هزار مگاوات خواهد رسید.

نامج��و در ادام��ه، کاهش تلفات ش��بکۀ برق به 

کمت��ر از15 درصد و تکمی��ل رینگ 400 کیلو 
ولت خط��وط انتقال را از جلوه ه��ای توانمندی 
متخصص��ان ایران��ی ذک��ر و اب��راز امی��دواری 
ک��رد، صنعت برق با رش��د و بلوغ��ی که پیدا 
ک��رده ب��ه س��مت مدیری��ت مال��ی از طریق 
 روش ه��ای جایگزی��ن مناب��ع عمومی باش��د.

وی با بیان اینکه براساس برنامۀ پنجم، هرسال 
بای��د پنج هزار م��گاوات ب��ه ظرفیت نصب 
ش��ده، نیروگاهی اضافه شود، افزود: امسال 
26 نیروگاه در ردیف پروژه های مهرماندگار 
با اج��رای ای��ن پروژه ها  ق��رار گرفته ک��ه 
12 هزار م��گاوات  ت��ا پای��ان دولت ده��م 
ب��رق کش��ور اضافه می ش��ود.  ب��ه ظرفیت 

 3 ص��ادرات  از  همچنی��ن  نی��رو  وزی��ر 
میلی��ارد دالری خدم��ات فنی و مهندس��ی 
ب��رق درس��ال گذش��ته خب��ر داد و افزود: 
از 6 میلی��ارد دالر ه��دف تعریف ش��ده در 
س��الجاری، تا کن��ون بیش از س��ه میلیارد 

دالر محقق ش��ده اس��ت.

وزیرنیرو خبر داد: 

صادرات 3 میلیارد دالری خدمات فنی مهندسی 
برق در سال گذشته
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وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی با 
تشریح وضعیت لیست کاالهای ممنوعه 
ب��رای صادرات گفت: کاالهایی که با ارز 
مرجع و یارانه مواد اولیه به کش��ور وارد 

شده باشند، اجازه صادرات ندارند. 
به گزارش ایسنا، سیدشمس الدین 
حسینی درخصوص علت ممنوعیت 52 
قلم کاالی صادراتی اظهار داشت:  وزارت 
صنعت، معدن وتجارت مسئولیت تنظیم 
بازار و در عین حال توس��عۀ صادرات را 
دارا بوده و براس��اس گزارشی که اخیرا 
ارائه داده اس��ت، متأس��فانه بخش هایی 
از کاالهای کش��ور صادرات شان نه تنها 
مبتنی بر مزیت های رقابتی نیست، بلکه 
براساس دسترسی به ارز مرجع و یا مواد 
اولیه یارانه ای اس��ت که همین موضوع 

سبب بر هم زدن بازار کشور می شود. 

وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی افزود: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای 
الزم را اخ��ذ ک��رده و در چارچوب آنها 
کاالها را به س��ه دس��ته تقس��یم کرده 
اس��ت ک��ه می توان ب��ه یک دس��ته از 
 کاالها ب��ه عنوان بخش اعظ��م آنها که 
صادرات شان آزاد است، اشاره کرد. وی 
افزود: در این باره با اتاق بازرگانی دغدغۀ 
مش��ترکی داش��تیم ک��ه ارز آن باید به 
شبکه تجاری کشور بازگردد و بر همین 
اساس سازوکار توافقی در همین زمینه 
در قالب توافقنام��ه ای با وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت به امضاء رس��اندند که 

امیدواریم نهایی و ابالغ شود. 
حسینی با اش��اره به دستۀ دیگری از 
کاالها که یا با استفاده از ارز مرجع یا سهم 
ارز مرجع و مواد اولیه یارانه ای بسیار به کشور 

وارد می شوند، تصریح کرد: براساس همین 
توافقنامه قرار شد که بر روی صادرات این 
نوع کاالها مدیریت و کنترل هایی صورت 
گیرد که برای برخی از آنها ممکن است به 
 استناد ظرفیت قانون برنامۀ پنجم توسعه 
ما به التفاوتی وضع ش��ود و برخی دیگر از 
آنها که لیست آنها اعالم شده است صادرات 
ش��ان تا زمان تجدید نظر از سوی وزارت 

صنعت، معدن وتجارت منع شده است. 
س��خنگوی اقتص��ادی دول��ت در 
ادام��ه دربارۀ تأثیر نوس��انات نرخ ارز 
بر ممنوعی��ت صادرات کاالهای اعالم 
ش��ده عن��وان ک��رد: در ای��ن زمینه 
مس��ئلۀ ب��ازار ارز مطرح نب��وده بلکه 
مس��ئله اصلی بازار کاالس��ت و رانتی 
که گاه��ی اوقات ب��ه مفهوم صادرات 

ش��کل می گیرد. 

تازه ترین گ�زارش واحد اطالعات اکونومیس�ت از 
کاهش نرخ تورم ایران در سال های آتی حکایت دارد. 
واحد اطالعات اکونومیس��ت در گزارش ماه اکتبر 2012 
خود پیش بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری به 30 
درصد برس��د و این در حالی اس��ت که اکونومیست این نرخ 

را برای سال گذشته برابر با 20.6 درصد برآورد کرده بود. 
ب��ه گفتۀ تحلیلگران این مؤسس��ه اقتص��ادی، نرخ تورم 
ایران در سال جاری باالترین میزان در طول مدت پیش بینی 
شده )سال 87 تا 96( بوده و انتظار می رود که از سال آینده 

روند نزولی در پیش بگیرد. 
اکونومیس��ت برای نرخ تورم ایران در سال آینده رقم 21 
درصد را پیش بینی کرده و معتقد اس��ت که این شاخص در 

سال 93 به 17 درصد کاهش خواهد یافت. 
برای نرخ تورم کش��ورمان در سال 94 رقم 16.1 درصد 
پیش بینی ش��ده و عنوان ش��ده اس��ت که این نرخ با اندکی 

کاهش در سال 1395 برابر با 16 درصد خواهد بود. 
واحد اطالعات اکونومیست نرخ تورم ایران در سال 96 را 

15 درصد پیش بینی کرده است. 

اکونومیست پیش بینی کرد: 

کاهش نرخ تورم
 از سال آینده 

وزیر اقتصاد خبر داد: 
صادرات کاالهای وارداتی رانتی تا اطالع ثانوی ممنوع
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افق�ی:1- والدت با س��عادت هفتمین 
اختر تابناک آس��مان امامت و والیت بر شما 
پیروان راس��تینش مبارکباد- باری که هرگز 
به منزل نمی رس��د2- ش��هادت این ش��هید 
واالمق��ام آی��ت اهلل دکتر محم��د مفتح این 
روز بزرگ را در تاریخ معاصر کش��ورمان رقم 
زده است3- نویس��نده معروف آلمانی که در 
مخالف��ت با جن��گ جهانی دوم کش��ورش را 
به س��مت آمریکا ترک کرد- بهشت زیر پای 
آنان اس��ت- یکی از مراکز علم وادب در دوره 
سامانیان – خبرگزاری رسمی کشور عراق4- 
پیش درآمد بیش��تر بیماری ه��ا- اولین غزوه 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله با کفار قریش 
– شاه زنبوران عس��ل – اولین رئیس پلیس 
پایتخ��ت پ��س از پیروزی انقالب مش��روطه 
5- اولی��ن ویژگی آب پاک کننده – هر قطره 
آن نبض زندگی اس��ت در کالبد زمان- نوعی 
زنگ – تکرارش نوعی غذاس��ت – دوستی و 
محبت 6- دومین مقام زاهدان – پس ندادنی 
خسیس – شبی معروف که پیش رو داریم – 
برمال کننده عیب و هنر7- ضمیر اول شخص 
جمع – رس��ول گرام��ی اس��الم می فرمایند 
حرمتش همچون حرمت مادر است – یکی از 
مواد مفید در لوبیا و کاهو – آب در زبان عربی 
8- عیب و ع��ار – از حروف صدادار – کاالی 

پیش کشی 9- از شهرهای زیارتی عراق – نابود کننده 10- دریایی میان 
فرانس��ه و انگلستان – حرف نفی – نوعی شیرینی 11- نعمت وجود آنها 
گره گش��ای مش��کالت و تأمین کننده نیازهای اساسی مردم است 12- 
چین و ش��کن – ابر قدرتی که به زباله دان تاریخ پیوس��ت- نقش بندی 
از دیار هند – تکرار یک حرف 13- جواب مس��ئله – مرکز حمل و نقل 
مسافران در شهرها – نابودی – خانه ای برای فقرا14- از شهرهای قدیمی 
اس��تان خراسان – بتی در زمان جاهلیت – سوره ای در قرآن کریم – نام 
دیگر عنکبوت – نوعی بیماری که بیش��تر کودکان به آن مبتال می شوند 
15- در قدیم به آن بیجک می گفتند- خورشید عرصه جهاد و شهادت-

رود بزرگ  کشور س��وئیس-16-فرمانده اداره-پول اول آسیا-فصل آن را 
پیش رو داریم – درس بزرگی که س��االر شهیدان به جهانیان آموخته اند 

17- حامی اول صندوق های قرض الحسنه در سراسر ایران اسالمی.
عمودی:1- معصومین مقام آنرا از کعبه باالتر برش��مرده اند- مجمع 
تش��خیص آنرا فرهیختگان و اندیش��مندان در نظام کش��ورمان تشکیل 
می دهند- قومی که پیامبر خ��ود را زنده بگور کرد2- اگر در نظام اداری 
کش��ورمان حاکم ش��ود، روابط دیگر جایی در رتق و فت��ق امور نخواهد 
داش��ت – جانش��ین خداوند بر روی زمین – دانه پایین آورندۀ قند خون 
3- شهری در استان همدان – سرمربی تیم ملی آلمان – رهبر پیروزمند 
مبارزات منف��ی در جهان- اندازۀ لباس 4-ضمیر ب��ی تکلف- بزرگترین 
س��ورۀ قرآن کریم – کلید حل مشکالت – درس کشیدنی 5- نام پیامبر 
اکرم )ص( که در کتاب آس��مانی انجیل آمده است – شهید بزرگ جنگ 
صفین – بزرگترین ثروتمند دوران حضرت موس��ی )ع(6- شیوۀ برخورد 
با دش��منان از نگاه حافظ – در گذش��ته به صورت حس��اب می گفتند- 
ش��هری که سلمان والی آن ش��د 7- نوعی مواد – مربی کشتی که نشان 
لیاقت گرفته اس��ت – نوعی رش��تۀ محلی در مکه 8- ماه پیروزی خون 
بر شمشیر – عالمت ماضی اس��تمراری- سبزی باب میل چهارپایان 9- 
دوس��تان و یاران – معجزه بزرگ حضرت خاتم االنبیاء)ص(- واحد بازی 

تنیس10- انجام آن قبل از برگزاری مس��ابقات برای کش��تی گیران حتمی 
اس��ت – واحدی برای کاغذ- خوردنی مالل انگیز11- دومین عدد مفرد – 
ش��اهکار شکس��پیر- هنوز ضیا نشده – شهری در اس��تان گیالن 12- روز 
عرب – س��اخته دست- آنچه به جایی نرسد 13- نوعی پارچه نخی- تکرار 
حرف اول – کشوری اس��تراتژیک خاورمیانه 14- سازمان کشورهای عرب 
تولی��د کننده نفت – کتابی از محمدرضا حکیمی – از روزنامه های معروف 
ورزشی کشور اسپانیا 15- شک و گمان – پهناورترین کشور جهان – رئیس 
جمهور سوریه – فرود آینده 16- محل قوۀ شامه – شاعر می گوید بر هر درد 
بی درمان دواس��ت – آلوچه کوهی – تکرار یک حرف 17- شهری درکشور 
اسپانیا – دستبند زنانه – رانکی پاالن چهارپایان 18- ترعه – قائم آل محمد 
که همه برای ظهورش لحظه ش��ماری می کنند- سنگ بنای کلمه – نوعی 
پسوند 19- فرمانده شهید سپاه خرمشهر – خجسته میالد این پیامبر بزرگ 

الهی را پیش رو داریم – لقب امام نهم. 

52
ه 

ار
شم

ل 
دو

ل ج
ح

47

شماره 53
پاییز 1391



جناب آقای حاج محمدرضا اعتمادیان
 درگذش��ت برادرزادۀ گرامیتان را تس��لیت  عرض نموده از درگاه پروردگار علّو درجات آن  سفرکرده  

و برای جنابعالی صبر و شکیبایی مسألت می نماییم.

جناب آقای حاج علیمحمد موحدی
درگذش��ت برادر همسر گرامیتان مرحوم مغفور دکتر خسرو صادقی تهرانی را تسلیت می گوییم و از 
خداوند منان برای آن سفر کرده غفران الهی و برای حضرتعالی صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

جنابان آقایان حاج سید مجتبی و حاج سید مسعود قائم مقامی و حاج محمد جواد تهرانچی 
با کمال تأسف مصیبت وارده را به خاندان جلیل قائم مقامی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال برای مرحومه مکرمه غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان شکیبایی مسألت می نماییم.

جناب آقای حاج محمد جواد درخشان
درگذش��ت همش��یرۀ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و  از خداوند  بزرگ برای آن مرحومه غفران و 

رحمت الهی و برای جنابعالی صبر و شکیبایی مسألت می نماییم.

جناب آقای حاج ابراهیم پور فرزیب
درگذش��ت همسر گرامیتان را تسلیت می گوییم و برای خانواده های داغدار طول عمر با عزت و برای 

آن سفر کرده غفران و رحمت الهی را خواستاریم.

جناب آقای حاج حسین حقانی
درگذش��ت همش��یرۀ گرامیتان را تس��لیت عرض نموده و ب��رای آن مرحومه رحم��ت  الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت داریم.

جناب آقای احمد کریمی
درگذشت همسر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت می گوییم. برای آن مرحومه غفران 

الهی و برای بازماندگان صبر و سالمتی خواستاریم.

همکاران زحمت کش صندوق قرض الحسنه الر
ارتحال عالم بزرگوار آیت اهلل حاج س��ید عبدالعلی آیت الهی را تس��لیت می گوییم. از خداوند کریم 

می خواهیم همواره روح ایشان را از ثواب قرض الحسنه  بهره مند سازد.

همکار گرامی جناب آقای نوروز احمدپور
درگذش��ت مادر همسر ارجمندتان را تس��لیت می گوییم و برای جنابعالی و سایر بازماندگان از درگاه 

باری تعالی صبر و شکیبایی درخواست می نماییم. 

همکار گرامی جناب آقای علی بابایی
درگذش��ت اخوی گرامیتان را تس��لیت می گوییم و از خداوند مّنان برای آن سفر کرده غفران الهی و 

برای حضرتعالی  صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

                                                     نشریه قرض الحسنه
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