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رشوه آفت عدالت
پدیده  این  قضا رسوخ کند فساد همه گیر مي شود 
امور  به  کمك  و  هدیه  عنوان  تحت  خواه  بار  نکبت 
خیریه و بخشش و غیره ریشه عدالت و انصاف را مي 
خشکاند عمل ناپسند سفارش و توصیه و پارتي بازي 
را رواج مي دهد در این صورت قضاوت رنگ کسب و 
کار به خود میگیرد صاحبان ثروت و نفوذ رأي دادرس 
این مزایده قیمت بیشتري  را میخرند و هر کس در 
از  نظر  صرف  بود  خواهد  او  نصیب  پیروزي  بپردازد 
مظالم رفته میزان حق و باطل با اعمال نفوذ و میزان 
پرداخت سنجیده مي شود، باطل بجاي حق مینشیند 
رشوه و سفارش سرطان وار ریشه مي دواند و اساس 
عدل را از بنیان مي کند دیگر حاذق ترین متخصص  

از عالج آن ناتوان خواهند بود.
سرگذشته قضاء در اسالم صحنه هاي پر شور و عبرت آموز در 
سینه داردکه شخصیت و منش قضات پارسا و پاکدامن 
را به تصویر مي کشد که نمونه برگرفته آن از مجله 
مکتب اسالم شماره 109 نقل مي شود.))عاقبه بن- 
عباسي  مهدي  خالفت  عصر  در  نام،  به  قاضي  یزید 
استعفاي خود را از قضاوت تسلیم خلیفه کرد خلیفه 
به گمان اینکه یکي از نزدیکانش او را تهدید و تحمیل 
کرده از او علت استعفاء را پرسید عاقبه بن یزید جواب 
داد یك ماه پیش دو نفر که روي یك موضوع مهمي با 
هم نزاع داشتند نزد من آمدند نظر باینکه هر دو داراي 
شهود و دالئل محکمي بودند به امید اینکه با یکدیگر 
صلح کنند آنها را رد کردم یکي از آنها شنیده بود که 
من رطب را بي اندازه دوست مي دارم لذا طبق جالب 
و زیبائي از رطب که آن روز مانند آن را ندیده بودم 
فرستاد  من  براي  خودم  خادم  توسط  و  داده  ترتیب 
و  شدم  ناراحت  العاده  فوق  عمل  این  از  که  هرچند 
گرفتن چند  با  که  را  و خادم  فرستادم  را پس  طبق 
کردم  بیرون  پذیرفته  را  کار  این  داللي  رشوه  درهم 
ولي امروز که آن دو نفر باز براي طرح مجدد دعواي 
خود پیش من آمدند عالقه اي از آن کس که براي من 
رطب فرستاده بود در دل خود احساس نمودم و نمي 
دانم اگر هدیه را مي پذیرفتم چگونه بودم. اي خلیفه 
من به خود اطمینان ندارم و مي ترسم در این مقام 
دینم را از دست بدهم و حقوق جامعه را پایمال نمایم 

از شما مي خواهم استعفاي مرا بپذیرید(( .
))اِنَّ في ذلَِك لَعْبرًه الََولِي االبْصاٍر((

گسترش  سنجش  معیار  و  میزان  قضائي  سیستم 
وجود  بدون  است.  کشور  هر  اجتماعي  عدالت 
چنین نهاد پاک و منّزه امنیت و آسایش در جامعه 
رکود،  و  مرج  و  هرج  میشود.  اختالل  دستخوش 
تولید و کسب و کار  اقتصاد و صنعت، کشاورزي، 
ها  و کجروي  فساد  انواع  نتیجه  در  میگیرد  فرا  را 
ابعاد گسترده تري مي یابند براي اجتناب از بروز 
این نابساماني ها و صیانت امنیت در جامعه سیستم 
قضائي کارآمد اهمیت ویژه مي یابد تا با دو عنصر 
قانون و قاضي پاسداري از آن را عهده دار شود قانون 
با راي و تصویب نمایندگان ملت شکل میگیرد و 
جایگاه ویژه دارد که در این مقاله مجالي به شرح 
و بسط آن نیست. عنصرحساس دیگر قاضي است 
که نقش او در گسترش عدل و نظم مهم و در خور 
پرداخته  آن  به  بضاعت  حد  در  و  باشد  مي  تامل 
قامت  برازنده  قضاوت  مقدس  کسوت  شود.  مي 
تجلي  روحشان  که  است  واالیي  هاي  شخصیت 
-گاه عدل و کردارشان نشانگر تقوا باشد به گاه حق 
استوار و توانا و در رویارویي با باطل چون پوالد آب 
دیده نفوذ ناپذیر باشند با شجاعت برگرفته از ایمان 
برگرداندن  به روز رستاخیز و حساب در  اعتقاد  و 
نفوذ  و  مقام  صاحبان  تهدید  از  صاحبش،  به  حق 
ارزش  تقدیر در نظرش بي  ترفیع و  نهراسد وعده 
و بي مقدار جلوه نماید صالحیت و قاطعیت رأیش 
قدرتمندان  از  را  عمومي  حقوق  به  تجاوز  جرأت 
بگیرد.کم فروش رسوا و گرانفروش بدنام راه ثواب 
اعمال  جمله  از  رشوه  عرصه  این  گیرند.در  پیش 
ننگین و عدالت سوز است که در گذشته به عنوان 
پدیده خفت بار مورد تنفر عموم بوده و دور از انظار 
در خفا رد و بدل مي شده افشاي آن عالوه بر پیگرد 
خوار  رشوه  پیشاني  به  نامی  بد  و  ننگ  داغ  قانوني 
مي زد که  مرتکب این عمل رسوا تحمل زندگي 
در جامعه برایش دشوار مي گشت مردم معاشرت 
خود  خانواده  حیثیت  مخالف  را  وي  با  وصلت  و 
نصیبش  گیري  گوشه  و  انزوا  الجرم  میپنداشتند 
بین  از  رشوه  ناشایست  صفت  امروزه  اما  شد  مي 
رفته است رشوه گیر به ثروت و تجمل رسیده در 
بین اجتماع و اقران به عنوان شخص آینده نگر جا 
افتاده. زوال قبح رشوه در جامعه نشانه ي فاصله از 
دین و عدم ایمان است اگر خداي نکرده به شئون 

سخن سردبیر
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جرایـد  برخـي  در  مطالبـي  اخیـراً 
و سـایت هـا در خصـوص فعالیـت 
سـازمان اقتصاد اسالمي ایران از قول 
آقـاي قوامـي نماینـده اسـفراین در 
مجلس شـوراي اسالمي نوشته شده 
کـه نظر به ضـرورت توضیح بیشـتر 
آقـاي  بـا صالحدیـد  مـورد  آن  در 
قوامي مقرر شـد نشسـتي بـا حضور 
ایشـان و مدیـران سـازمان، اعضـاء 
واحـد هماهنگي صندوقهـاي قرض 
از خبرنـگاران  اي  و عـده  الحسـنه 
تشـکیل شـود کـه مذاکـرات بعمل 
آمـده در جلسـه تشـکیل شـده بـه 

شـرح زیر اسـت:
در این نشسـت بعـد از تالوت آیاتي 
از کالم اهلل مجیـد و خیـر مقـدم به 

نشسـت خـبـري مسئولین
 سازمان اقتصادی اسالمی ایران و اعضاء واحد صندوق های قرض الحسنه

حاضرین آقـاي عبداله فرجي مدیر 
اسـالمي  اقتصـاد  سـازمان  عامـل 
ایران بعنوان اولین سـخنران جلسه  
گرامـي  بـا  خبرنـگاران  جمـع  در 
داشـت یاد و خاطره شـهیدان دفاع 
مقدس و سـی و ششـمین سـالگرد 
انقـالب شـکوهمند اسـالمی ایران، 
اقتصـاد  سـازمان  داشـت:  اظهـار 
اسـالمی از بهمـن ماه سـال 1358 
در راسـتای توسـعه و ترویج سـنت 
امحـائ  و  قرض الحسـنه  اسـالمی 
کـرد. هـدف  کار  بـه  ربـا  شـروع 
ایـران  اسـالمي  اقتصـاد  سـازمان 
طبـق مـاده 64 اساسـنامه کمـك 
بـه سـالم سـازي اقتصـاد کشـور و 
خدمـت بـه مـردم و تامین بخشـي 

از نیازهـاي جامعه اسـت و تحصیل 
سـود مـادي مـورد نظـر صاحبـان 
سـهام نمیباشـند لـذا چنانچـه در 
آخـر سـال سـودي عایـد گـردد به 
پیشـنهاد هیئـت مدیـره و تصویب 
مجمـع عمومـي عـادي در جهـت 
تحکیـم اهـداف و مبانـي جمهوري 
اسـالمي به موسسـات عام المنفعه 
تأدیـه خواهـد شـد و یا بـه مطالعه 
و تحقیـق در علـوم اسـالمی و امور 
مـورد نیـاز اختصـاص یافتـه یـا به 
صندوقهـای  بـه  کمـك  مصـارف 
قـرض الحسـنه و تقویـت بنیـه ی 
مالـی سـازمان بـه سـرمایه افـزوده 
سـازمان  مدیرعامـل  شـد  خواهـد 
اقتصـاد اسـالمی با اشـاره بـه اینکه 
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معظـم  مقـام  فرمایشـات  طبـق 
رهبـری و مرحوم آیـت اهلل غیوری 
فرهنـگ ترویـج و توسـعه قـرض 
الحسـنه سـر لوحـه برنامـه هـاي 
سـازمان قـرار دارد و در این راسـتا 
صندوقهاي قرض الحسـنه درعداد 
سـهامداران سـازمان مـي باشـند 
کـه اکنـون 500 صنـدوق قـرض 
الحسـنه 62 درصد سـهام سـازمان 
را  دارا       مـي باشـند و 30 درصـد 
از سـهام مربـوط بـه خیریـه هـا و 
8 درصـد بقیـه به سـایر اشـخاص 
از جملـه اعضـاي هیئـت مدیـره 
و هیئـت موسـس سـازمان تعلـق 
دارد. الزم بـه ذکـر اسـت تـا ایـن 
تاریخ سـهامداران سـازمان اقتصاد 
اسـالمي ایـران حتـي دیناري سـود 
بابت سـهام خود دریافت نکرده اند و 
درآمدهاي احتمالي صرف توسـعه و 
کمـك بـه فرهنگ قرض الحسـنه 

اسـت. بوده 

وي بـا بیـان اینکـه بـا توجـه بـه 
ابـالغ دسـتورالعمل اجرایي چهل 
مـاده ي نظـارت بـر صندوقهـاي 
موسسـات  و  الحسـنه  قـرض 
پولـي غیـر بانکـي رایزنـي هـاي 
مرکـزي  بانـك  مسـئولین  بـا 
داشـته ایـم که طبـق این آئیـن نامه 
صندوقهاي قرض الحسنه از سپرده 
هـاي مردم 80 درصـد اختصاص 
بـه تأدیـه قـرض الحسـنه بدهند 
و از مـا بقـي 10 درصـد سـپرده 
دیگـر  درصـد   10 و  قانونـي 

بصـورت نقد یـا اوراق مشـارکت و 
یا حسـاب بانـك نگهـداري کنند.

آقـاي فرجـي گفـت: با توجـه به 
و  زدایـي  محرومیـت  فعالیتهـاي 
توسـعه ي فرهنگ قرض الحسنه 
شـوراي  اعضـای  بـا  مذاکراتـي 
پـول و اعتبـار و بانـك مرکـزي 
انجـام شـد و تفاهم نامـه ي بین 
بانـك مرکـزي و سـازمان منعقد 
بـه صندوقهـاي  نسـبت  گردیـد 
از  بعضـي  سـازمان  بـا  مرتبـط 
العمـل اجـراي  شـرایط دسـتور 
تعدیـل شـد از جملـه اینکـه 5 
تـا 10 درصـد از سـپرده هـاي 
پشـتوانه  بعنـوان  صندوقهـا 
صندوقهـا  بنـام  حسـابي  در 
شـود  نگهـداري  سـازمان  در 
ایجـاد  هنـگام  مبالـغ  ایـن 
بـراي  صندوقهـا،  در  بحـران 
هـاي  سـپرده  بـه  پاسـخگویي 

 سازمان اقتصاد اسالمي 
ايران در راستاي 

سودآوري و درآمدزايي 
نبوده، هيچگونه سرمايه 
گذاري در امر معامالت 
مخصوصًا مسكن بعمل 

نياورده است. 
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خواهـد  مصـرف  بـه  اشـخاص 
نـکات  بـه  توجـه  بـا  رسـید. 
اقتصـاد  سـازمان  اشـاره شـده 
راسـتاي  در  ایـران  اسـالمي 
سـودآوري و درآمدزایـي نبوده، 
گـذاري  سـرمایه  هیچگونـه 
مخصوصـاً  معامـالت  امـر  در 
اسـت.  نیـاورده  بعمـل  مسـکن 
سـازمان  سـاختمان  گرانتریـن 
محـل فعلـي اسـت که در سـال 
 75 سـال  و  خریـداري   1373
تحصیـل  سـاختمان  پروانـه 
شـده کـه در عـرض چند سـال 
بنابرایـن  تکمیـل گشـته اسـت. 
و  شـفاف  سـازمان  فعالیتهـاي 
اطالعـات آن بـه بانـك مرکـزي 

اسـت. شـده  داده 
آقاي سـید عال میـر محمد صادقی 
سـازمان  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
ضمـن  ایـران  اسـالمی  اقتصـاد 
بیـان مطالبـي خاطـر نشـان کـرد: 
سـازمان اقتصـاد اسـالمی مربـوط 
ایـن  و  صندوق هاسـت  همـه  بـه 
از  درآمـدی  هیچ گونـه  سـازمان 
ابتـدای تأسـیس تاکنـون نداشـته 
اسـت و طبـق مـاده 64 اساسـنامه 
پرداخـت  بـه سـهامداران  سـودي 
نمیشـود. حـال آنکـه این سـازمان 
اسـالمي  بانـك  اي  یافتـه  تغییـر 
آن  موسسـین  کـه  اسـت  ایـران 
شـخصیتهایي مانند شهید بهشتي، 
شـهید مطهـري، شـهید صدوقي و 
بـوده  اردبیلـي  آیـت اهلل موسـوي 
انـد. حـال با ایـن اتفاقي کـه افتاده 

آقـاي قوامـي اعالم آمادگـي کردند 
حقایـق مطالبـي را کـه درسـطح 
جامعـه از قول ایشـان مطرح شـده 
بیـان کننـد علیرغـم گفتـه بعضي 
هـا صندوقهاي قرض الحسـنه تورم 
زا هسـتند و خلـق پـول میکننـد 
معظـم  مقـام  خصـوص  ایـن  در 
رهبـري در گردهمایـي صندوقهاي 
قـرض الحسـنه در مدرسـه شـهید 
مطهـري سـال 1367 فرمودنـد » 
هیـچ مشـکل اقتصادي بر تشـکیل 
صندوقهـاي قرض الحسـنه مترتب 
نیسـت کـه بعضـي هـا مـي آمدند 
و میگفتنـد که ایـن تورم زاسـت و 

از ایـن قبیل.نـه تـورم زاسـت و نـه 
مشـکل اقتصادي ایجاد میکند«. با 
ایـن فرمایش به بحث خلـق پول و 

تـورم خاتمـه دادنـد.
ناظـر  آقـاي هـادی قوامـی عضـو 
شـورای پـول و اعتبـار کـه یکـی 
از حاضـران در ایـن نشسـت بـود، 
مطالب منتشـر شـده در سـایت ها 
و خبرگزاری هـا را تکذیـب کـرد و 
گفـت: مسـئله ای کـه در مصاحبـه 
به آن اشـاره کردم توسـعه فرهنگ 
قرض الحسـنه و لـزوم رعایت قانون 
در  امـا  بـود،  صندوق هـا  توسـط 
جریـان تفاهم نامه سـازمان اقتصاد 
اسـالمی و بانـك مرکـزی نبـودم.

عضـو ناظـر شـورای پـول و اعتبـار 
صندوق هـای  اینکـه  بیـان  بـا 
قرض الحسـنه در راسـتای اهـداف 
کرده انـد،  عمـل  اسـالمی  انقـالب 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعه ها 
بـه  بهـره  بـدون  را  تسـهیالتی 
کـه  می کننـد  اعطـا  نیازمنـدان 
بسـیار  محـدود  منابـع  علیرغـم 

سازمان اقتصاد 

اسالمی مربوط به همه 

صندوق هاست و اين 

سازمان هيچ گونه درآمدی 

از ابتدای تأسيس تاکنون 

نداشته است
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موفق تـر از سـایر موسسـات پولی و 
بوده انـد. اعتبـاری 

وی وجـود نیت هـای خیرخواهانه و 
معنویـت را از بـرکات فعالیت هـای 
و  اسـالمی  اقتصـاد  سـازمان 
صندقهـاي  قرض الحسـنه دانسـت 
و تاکیـد کـرد: ایـن صندوق هـا در 
حـال  در  کشـور  نقـاط  دورتریـن 

خدمات دهـی بـه مـردم هسـتند و 
در ایـن خصـوص مرحـوم حضرت 
آیـت اهلل غیـوری بـه همـراه سـایر 
اعضا کارهای بزرگی انجـام داده اند.

عضـو ناظـر شـورای پـول و اعتبـار 
سـازمان  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
اقتصـاد اسـالمی بـا وجـود تجویـز 
قانـون مبنـی بـر دریافـت 4 درصد 
کارمـزد، در حـد یـك یـا 2 درصـد 
کارمـزد دریافـت  مي کننـد، که آن 
هـم معمـوال صـرف حقـوق افـراد 
یـا هزینـه آب، بـرق و هزینه هـای 

می شـود. جـاری 

برخـی  بـه  هشـدار  ضمـن  وی 
تحـت  بانك هـای  و  موسسـات 
گفـت:  مرکـزی  بانـك  نظـارت 
متاسـفانه برخی بانك ها به اشـکال 
مختلف سـودهایی فراتـر از مصوبه 
بانـك مرکـزی بـه افـراد می دهند؛ 
بـه عبـارت دیگـر برخـی بانك هـا 
اگـر فـردی  می کننـد کـه  عنـوان 

500 میلیون تومان سـپرده یکسـاله 
بیـاورد، 110 میلیون تومان سـود آن 
را در ابتـدا مـي پردازند و همـان 110 

میلیـون تومان بـا نـرخ 22 درصد در 
همـان زمـان مجـدداً سـپرده گذاری 

شـده و سـود تعلـق میگیرد.
وی با اشاره به برخی خبرهای منتشر 
شـده بـه نقـل از وی در خصـوص 
سـازمان اقتصاد اسـالمی تاکید کرد: 
بیان بنـده در مواردی کـه به اقدامات 
موثـر صندوق هـای قرض الحسـنه و 

سـازمان اقتصاد اسـالمی اشـاره شده 
کمرنگ دیده شـده اسـت.

پاسـخ  در  مجلـس  نماینـده  ایـن 
صندوق هـای  مدیـران  سـوال  بـه 
جلسـه  در  حاضـر  قرض الحسـنه 
نسـبت بـه عـدم تحقیـق دررونـد 
فعالیت هـای سـازمان و اظهـار نظر 
پیـش از بررسـی تاکیـد کـرد: مـن 
در ایـن خصوص مصاحبـه کردم اما 
اظهارات من درسـت منتقل نشـده 
و اخبـار منتشـر شـده کامـاًل کذب 

ست. ا

صندوق ها در دورترين 
نقاط کشور در حال 

خدمات دهی به مردم 
هستند و در اين خصوص 
مرحوم حضرت آيت اهلل 

غيوری به همراه ساير اعضا 
کارهای بزرگی انجام 

داده اند.
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سـازمان اقتصـاد اسـالمی ایران 
فعالیـت رسـمی خود در اسـتان 
فـارس را از تیرماه سـال 1367 
تمرکـز  ابتـدا  از  و  نمـوده  آغـاز 
حـوزه  در  فعالیتهـا  و  کار 
حـال  در  و  بـوده  امورصندوقهـا 
اسـتان  در  صنـدوق   69 حاضـر 
خدمـات  و  پوشـش  تحـت   ،
سـازمان قـرار دارنـد ، در طـی 
این سـالها تـالش گردیده تا اوال 
حریـم قرض الحسـنه به شـکلی 
کـه در فرهنـگ اسـالمی تعریف 
بـا  ثانیـا  و  شـود  حفـظ  شـده 
حمایتهـای مختلـف، بـر میـزان 
افـزوده  صندوقهـا  خدمـات 
فضـل  بـه  راه  ایـن  گـردد.در 
الهـی و نیـز اعتمـاد و همـکاری 
توفیقاتـی  اسـتان  صندوقهـای 

گردهمایي صندوقهاي قرض الحسنه استان فارس برگزار شد

حاصـل شـده اسـت و در همیـن 
صندوقهـاي  گردهمایـي  راسـتا 
فـارس  اسـتان  الحسـنه  قـرض 
روز دهـم دیمـاه سـال جـاري با 
صنـدوق  باتفـاق  قریـب  حضـور 
و  همـکار  الحسـنه  قـرض  هـاي 
اقتصـاد  سـازمان  عامـل  مدیـر 
اسـالمي و مدیـر امـور صندوقها 
و رئیـس شـعبه فـارس در شـهر 
شـیراز تشـکیل شـد ابتـدا آیاتي 
تـالوت شـد  اهلل مجیـد  از کالم 
نواختـن سـرود جمهـوري  بـا  و 
اسـالمي ایـران جلسـه آغـاز بـه 

کارکـرد.
عامـل  مدیـر  فرجـي  آقـاي 
سـازمان اقتصـاد اسـالمي ایـران 
شـرکت  بـه  خیرمقـدم  ضمـن 
کننـدگان درهمایش و تشـکر از 

حضـور آنهـا بیـان کـرد: خداوند  
بـزرگ را سـپاس میگوییـم کـه 
ایـن توفیـق را به همـه ما عنایت 
فرمـود تـا در خدمـت نیازمندان 
الهـي  اجـراي سـنت  بـا  باشـیم 
قـرض الحسـنه ضمـن رواج این 
یـاري  مسـتمندان  بـه   ، سـنت 
کنیـم پرداخـت  قـرض الحسـنه 
بـدون سـود و کارمـزد یـا اندک 
مشـکل  از  گـره  کـه  کار  مـزد 
گرفتـاران بـاز میکنـد   درعیـن 
بـه  نیـز  ربـا  بـا  مبـارزه  حـال 
حسـاب مـي آیـد،  امیـدوارم در 
ایـن راه مقـدس ایـن مشـتاقان 
باشـند،  توفیـق  قریـن  خدمـت 
بـه  گردهمایـي   ایـن  برگـزاري 
اسـتفاده  و  نظـر  تبـادل  منظـور 
از نظـرات دوسـتان و همـکاران 
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بهینـه  راسـتاي  در  محتـرم 
کـردن روش قـرض الحسـنه مي 

باشـد .
مدیرعامـل سـازمان خاطرنشـان 
اجرایـي  العمـل  دسـتور  شـدند: 
تاسـیس و فعالیـت و نظـارت بـر 
الحسـنه  قـرض  هـاي  صنـدوق 
کـه بـراي اجـراي قانـون تنظیم 
بـه  پولـي  متشـکل  غیـر  بـازار  
تصویـب شـوراي پـول و اعتبـار 
مشـکالتي  و  تضیقـات  رسـید 
کـرد  فراهـم  صندوقهـا  بـراي 
ان   از  محتـرم  همـکاران  کـه 
اطـالع دارنـد بـا تـالش  پیگیـر 
بـراي  سـازمان  مسـئولین 
محدودیـت  و  فشـار  برداشـتن 
ایـران  مرکـزي  بانـك  بیـن  هـا 
و سـازمان تفاهـم نامـه  منعقـد 
صندوقهـاي  بـراي  کـه  گردیـد 
تسـهیالت  سـازمان  همـکار 
بوجـود آورد لـذا تاکیـد میشـود 
صندوقهـاي  محتـرم  مسـئولین 
تنظیـم  قـرارداد  متـن  همـکار 
شـده بـراي اجـراي  تفاهـم نامه 
و  دهنـد  قـرار  العیـن  نصـب  را 
تعییـن  پشـتوانه  سـازند  عملـي 
دقیـق   احتسـاب  بـا  را  شـده 
از  کننـد  تکمیـل  هـا  سـپرده 
پرداخـت وام جدولي و مشـروط 
بـه هر صـورت و شـکلي اجتناب 
نمایند،  سـقف وامهاي پرداختي 
را رعایـت نماینـد در چـار چوب 
وظایـف  مقـررات  و  قانـون 
خـودرا انجـام دهنـد، از هرگونه 
سـرمایه گـذاري مسـتقیم و غیر 

مسـتقیم خـودداري نماینـد قـر 
ض الحسـنه یـك سـنت الهـي و 
داراي پـاداش دنیـوي و اخـروي 
اسـت که همـکاران عزیـز از این 
سـازمان  برخوردارنـد  موهبـت 
بـه کار  نهایـت کوشـش خـودرا 
خـودرا  همـکاري  تـا  میگیـرد 
اتحـاد  درسـایه  و  دهـد  توسـعه 
مقـدس  هـدف  همـکاران  بـا 

برسـاند. ثمـر  بـه  را  مشـترک 
وی در ارتبـاط بـا ثبـت افزایـش 
تغییـرات  سـایر  و  سـرمایه 
ثبـت  اداره  در  هـا  صنـدوق 
از  بعـد  گفـت:  هـا   شـرکت 
تنظیـم  قانـون  شـدن  اجرائـي 
بـازار غیـر متشـکل  پولـي، کلیه 
بایـد بـه  تغییـرات صنـدوق هـا 
 ، برسـد  مرکـزي  بانـك  تاییـد 
بنابرایـن صنـدوق هـاي همـکار 
را  تغییـرات  سـازمان  طریـق  از 
مرکـزي  بانـك  موافقـت   بـراي 
ارسـال مـي دارنـد، لـذا ارسـال 
مسـتقیم بـه اداره ثبـت شـرکت 
اسـت  بهتـر  و  نتیجـه  بـي  هـا 
در ایـن مـوارد قبـال از سـازمان 
خوشـبختانه   ، کننـد  سـئوال 
بانـك مرکـزي همـکاري خوبـي 

دارد. سـازمان  بـا 
کـرد:  اضافـه  فرجـی  آقـای 
اجرائـي  دسـتورالعمل  طبـق 
قانـون تنظیم بـازار غیرمتشـکل 
پولـي حداقـل سـرمایه صنـدوق 
پانصدمیلیـون ریال تعیین شـده  
البتـه در تفاهـم نامـه ای که بین 
بانـك مرکـزی و سـازمان امضاء 

شـد ، صندوقهای همکارسـازمان 
اسـتثنا شـده انـد ودر این مدت 
هـم  صندوق هـا  از  برخـی  

انـد. داده  سـرمایه  افزایـش 
مدیرعامـل سـازمان افزود: تعداد 
صندوق هـا  از  توجـه ای  قابـل 
شـده  کمـك  سـازمان  توسـط 
اسـت و صندوق هایـی کـه هنوز 
نکرده انـد  اجـرا  را  تفاهم نامـه 
شـده اند،  محـروم  کمك هـا  از 
لـذا بایـد صندوقـی کـه خوب و 
منظـم عمـل کـرده بـا صندوقی 
اسـت  نکـرده  عمـل  خـوب  کـه 

از  حتـی  شـد،  قائـل  فرقـی 
طـرف سـازمان بـه صندوق  های 
کمـك  هـم  ضعیـف  و  کوچـك 

شـده اسـت. 
همچنیـن سـازمان بـرای انجـام 
وظایـف خـود تعداد حسابرسـان 
تقویـت  و  اضافـه  را  بازرسـان  و 
بازرسـی  توانایـی  تـا  کـرده 
را  بیشـتری  صندوق هـای  از 
داشـته باشـد. احتمـال دارد یك 
صنـدوق در طـول سـال چند بار 
مـورد حسابرسـی قـرار گیـرد و 

سازمان برای انجام 
وظايف خود تعداد 

حسابرسان و بازرسان را 
اضافه و تقويت کرده 
تا توانايی بازرسی از 

را  بيشتری  صندوق های 
باشد. داشته 
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از مسـئولین محتـرم صندوق هـا 
صـورت  در  کـه  می خواهیـم 
کارشناسـان  ایـن  مراجعـه ی 
آورنـد  بعمـل  را  الزم  همـکاری 
در  خواسـتند  کـه  اطالعاتـی  و 
اختیارشـان بگذارنـد تـا ان شـاء 
دقیـق  بطـور  رسـیدگی ها  اهلل 
حسابرسـان  گیـرد.  صـورت 
بـا  مشـاوره  بـرای  سـازمان 
تنظیـم  در  مسـئولین صندوقهـا 
کننـد  مـی  مراجعـه  امورشـان 
همـکاران  ایـن  هـدف  و  برنامـه 
رفـع  و  مسـاعی  تشـریك  بـرای 
باشـد  مـي  صندوقهـا  مشـکالت 
ایـرادی  و  نقـص  هـرگاه  کـه 
مسـئولین  بـه  کننـد  مالحظـه 
در  تـا  کننـد  اعـالم  صنـدوق 
صـدد رفـع آن برآینـد بنابرایـن 
دسـت انـدرکاران صندوقهـا باید 

بـا دید همـکاری بر آنهـا بنگرند 
و خـدای نکـرده تصور نشـود که 
حسابرسـان بـرای گرفتـن ایـراد 
مـی  مراجعـه  ضعـف  نقطـه  و 

. کننـد 
داشـت:  اظهـار  فرجـي  آقـاي 
عمومـي  مجمـع  مصوبـه  بـا 
سـرمایه  سـازمان  العـاده،  فـوق 
افزایـش یافـت و مراحـل قانوني 
در اداره ثبـت شـرکتها انجـام و 
اوراق جدید سـهام چـاپ گردید 
تقدیـم  جلسـه  ایـن  در  کـه 
میشـود. صندوقهـا  نماینـدگان 

در حـال حاضر حـدود 62درصد 
بـه  متعلـق  سـازمان  سـهام 
صندوقهاي قرض الحسـنه اسـت 
موسسـات  درصـد   30 و حـدود 
خیریـه و 8 درصـد دیگـر متعلق 
 . اسـت  حقیقـي  اشـخاص  بـه 

بنابرایـن اکثـر سـهام در اختیـار 
الحسـنه  قـرض  هـاي  صنـدوق 
اسـت و حـدود 500 صندوق در 
سراسر کشـور سـهامدار سازمان 
تـالش  انشـااهلل  کـه  هسـتند 
افزایـش  بـا  آینـده  در  میشـود 
مسـاعد  نظـر  کسـب  و  سـرمایه 
هـا  صنـدوق  بقیـه  سـهامداران 
بحـث  شـوند،  سـهامدار  هـم 
ارزش مـادي مطرح نیسـت مهم 
وحـدت صندوقهاسـت کـه همـه 
الحسـنه  قـرض  هـاي  صنـدوق 
سـازمان  ایـن  بداننـد  همـکار 

. آنهاسـت  بـه خـود  متعلـق 
اظهارداشـت:  فرجـی  آقـای 
کار  دنبـال  بـه  کسـانیکه 
صندوقهـا  درایـن  خیرهسـتند 
افـرادی   ، کننـد  مـي  فعالیـت 
رهـن  و  درمـان  بـرای  هسـتند 
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مسـکن نیـاز به پـول دارنـد اگر 
بگیرنـد  وام  بانـك  از  بخواهنـد 
پرداخـت  باالیـی  سـود  بایـد 
کننـد ولـی صندوق هـای قـرض 
الحسـنه بـا پرداخـت وام بـدون 
حـل  را  مـردم  مشـکالت  سـود 
ایـن  پـاداش  کـه  می کننـد 
محفـوظ  خداونـد  پیـش  کار 
بـه  دسـت  بنابرایـن  می باشـد. 
قـرض  تـا   دهیـم  هـم  دسـت 
و  محرومیـت  ازایـن  الحسـنه 
مظلومیـت خـارج شـود و مـردم 
را تشـویق کنیـم پولـی کـه نیاز 
ندارنـد بـه صندوق هـا بسـپارند، 
امـروزه تعـداد نیازمنـدان خیلی 
از  بیـش  و  اسـت  شـده  زیـاد 
انـدازه بـه صنـدوق هـا مراجعـه 
کارهائـی  از  یکـی  می کننـد، 
ایـن  طـول  در  سـازمان  کـه 
سـال ها انجـام داده اسـت حفظ 

می باشـد  ضعیـف  صندوق هـای 
بخصـوص در مناطـق روسـتایی 
زیـرا یـك فـرد روسـتایی وقتـی 
نیـازدارد  تومـان  هـزار   200
قـرض  صندوق هـای  طریـق  از 
الحسـنه مشـکل خـود را برطرف 

کنـد. مـي 
نسـبت  ضامنـی  آقـای  درادامـه 
بـه سـئواالت حاضرین درجلسـه 
تاکیـد  ضمنـا  و  دادنـد  پاسـخ 
صنـدوق  :هزینه هـای  کردنـد 
کـه  اسـت  معضالتـی  از  یکـی 
افزایـش حقـوق هـا و غیـره  بـا 
کار  شـود  باعـث  نبایسـتی 
مـازاد  داشـتن  بدلیـل  صنـدوق 

شـود. خلـل  دچـار  هزینـه 
وی افـزود: گرچـه ایـن موضـوع 
تذکـر  ولـی  شـده  اعـالم  بارهـا 
نیسـت  فایـده  بـی  آن  مجـدد 
اجتنـاب صندوق هـا از پرداخـت 

اسـت  جدولـی  و  مشـروط  وام 
صندوق هائـی  روش  ایـن  کـه 
بعـد  کردنـد  اعمـال  را  آن  کـه 
مشـکالت  بـا  صبـاح  چنـد  از 
زیـاد و بحـران مواجه شـده اند، 
همـکاران  از  مـن  درخواسـت 
ایـن اسـت کـه از پرداخـت وام 
مشـروط و جدولـی که ناسـازگار 
و  الحسـنه  قـرض  هـدف  بـا 
مکتـوب،  چـه  اسـت  اور  زیـان 
نانوشـته خـودداری کننـد.  چـه 
پرداخـت وام میانگیـن نیز مورد 
از  تعـدادي  و  نمي باشـد  تاییـد 
صندوقهـاي همـکار مـا را دچـار 
مشـکل کـرده اسـت از دیـد مـا 
ایـن نـوع وام نیز تعریـف دیگري 
و  اسـت  قـراردادي  وامهـاي  از 
بدلیـل ایجـاد  تعهـد صنـدوق را 
دچار مشـکل مي سـازد .  مجدداً 
همـکاران  از  می شـود  تاکیـد 
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همـکاری  می خواهـم  محتـرم 
الزم را با سـازمان و کارشناسـان 
تـا  باشـند  داشـته  اعزامـی 
وظایـف  بـه  بتوانـد  سـازمان 
خود در سـامان بخشـی بـه امور 

کنـد. عمـل  الحسـنه  قـرض 
هیـات  اعضـای  گفـت:  وی 
مدیـره بداننـد کـه اگر مشـکلی 
از  بیایـد  پیـش  صنـدوق   در 
عـدم  یـا  حضـور  قانـون  نظـر 
مدیـره  هیـات  اعضـای  حضـور 
اعضـای  همـه  و  نیسـت  مـالک 
مدیـره مسـئول هسـتند  هیـات 
قانـون  برابـر  در  بایسـتی  و 
قانونـاً مدیـر  و  باشـند  پاسـخگو 
اجرایـی  مقـام  باالتریـن  عامـل 
صندوق را داراسـت و مسـئولیت 
کـه  دارد  بعهـده  را  سـنگینی 
سـزاوار اسـت در انجـام وظایـف 
خـود بـا موازیـن قانونـی توجـه 
ناخواسـته  خـدای  اگـر  کنـد 
هیـات مدیـره صندوق خواسـته 
ا یـی غیـر از این موارد را داشـته 
باشـد مـورد توجـه قـرار ندهـد.

کـرد:از  اضافـه  ضامنـی  آقـای 
سـمتهاي مهـم دیگـري کـه در 
بـازرس  دارد  وجـود  صندوقهـا 
مـي باشـد  متاسـفانه در خیلـي 
از موسسـات اکثر بازرسها داراي 
یـك  نقـش تشـریفاتي شـده اند 
تریـن  وقـت  کـم  معمـوال  و 
گمـارده  سـمت  ایـن  بـه  افـراد 
بـازرس  صورتیکـه  در  میشـوند. 
بعنـوان چشـم ناظـر هیـات امنا 
صنـدوق  فعالیتهـاي  تمامـي  در 

نقـش بسـیار مهمـي را  بعهـده 
دارد. بـازرس مي بایسـت بعنوان 
نماینـده هیـات امنـا  در تمامـي 
مسـایل صنـدوق نظـارت نمـوده 
داراییهـا  در خصـوص صحـت  و 
عملکـرد و آمارهـاي ارایـه شـده  
توسـط هیـات مدیـره اظهارنظـر 

نمایـد. صریـح 
در ارتباط با مزدکار خوشـبختانه 

ما مشـکل اساسـی با صندوقهای 
همـکار نداریـم و اکثـر صندوقهـا 
کار  مـزد  4درصـد  از  بیـش 
ضمـن   . نماینـد  نمـی  دریافـت 
آنکـه مـا تعـدادی از صندوقهـا را 
داریـم که کارمـزد دریافـت نمی 
هیـات  توسـط  هزینـه  و  کننـد 

امنـا تامیـن مـی شـود 
درخواسـت  صندوقهـا  از  ضمنـا 
آمارهـای  و  تـراز  گـردد  مـی 
مقـرر  موعـد  در  را  درخواسـتی 

. نماینـد  ارسـال  سـازمان  بـه 
بـرادران  همـه  از  درپایـان   
جلسـه  ایـن  در  کـه  وعزیـزان 
تشـکر  بودنـد،  نمـوده  شـرکت 
شـد و از خداونـد منـان احیـای 
کامـل سـنت قـرض الحسـنه را 
ازاقامـه  پـس  و  خواستارشـدند 
نمـازو صـرف ناهارجلسـه خاتمه 

یافـت.

بعنوان  مي بايست  بازرس 
نماينده هيات امنا  در 
مسايل صندوق  تمامي 
نظارت نموده و در 

خصوص صحت داراييها 
عملكرد و آمارهاي 

ارايه شده  توسط هيات 
اظهارنظر صريح  مديره 

نمايد.

امام باقر عليه السالم :

ُه بِالباَلِء  إنَّ اللَّ تَباَرَک َو تَعالی إذا أَحبَّ َعبداً َغتَُّه بِالباَلِء َغتًّا َو ثَجَّ
ثَّجًا فإذا َدعاُه قاَل لَبَّیَک َعبدی لَئِن َعّجلُت لََک ما َسَألَت إنّی علی 

ذلَِک لَقادٌر و لَئِِن ادَّخرُت لََک فَما ادَّخرُت  لََک فَُهَو َخیٌر لََک .
و  بال  در  دارد  دوست  را  ای  بنده  تعالی چون  و  تبارک  خداوند 
مصیبتش غرقه سازد و باران گرفتاری بر سرش فرود آرد و آنگاه 
بی   ! من  ی  بنده  لبیك   : فرماید  بخواند  را  خدا  بنده  این  که 
شك اگر بخواهم خواسته ات را زود اجابت کنم می توانم اما اگر 

بخواهم آن را برایت اندوخته سازم این برای تو بهتر است

اصول کافی)ط-االسالمیه(، ج2 ، ص 253
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سازمان اقتصاد اسالمی ایران با الهام 
از تعالیم اسالم و هدف مبارزه با ربا 
از طریق احیا سنت قرض الحسنه و 
تأسیس  کشور  اقتصاد  سالم سازی 
رهایی  اصل  بر  هدف  این  گردیده 
معامالت  و  ربا  و  فساد  از  جامعه 
استوار  انور  شرح  پناه  در  ربوی 
است و به این فعالیت تحصیل سود 
مترتب نیست. اساسنامه سازمان که 
به منزله میثاق سهامداران است  در 
ماده 64 به آن تأکید دارد عیناً نقل 

می شود:
سازمان  تشکیل  از  هدف  »چون 
کمك به سالم سازی اقتصاد کشور 
و خدمت به مردم و تأمین بخشی 
از نیازهای جامعه است و تحصیل 
سود مادی موردنظر صاحبان سهام 
سال  آخر  در  چنانچه  لذا  نیست. 
گردد  سازمان  عاید  سودی  مالی 
به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب 
جهت  در  عادی  عمومی  مجمع 
جمهوری  مبانی  و  اهداف  تحکیم 
مؤسسات  به  ایران  اسالمی 
اهداء  قرض الحسنه  و  عام المنفعه 
و یا به منظور تقویت بنیه ی مالی 

مروری بر همكاري با صندوقهاي قرض الحسنه

سازمان به سرمایه افزوده می شود«
تاکنون  اساسنامه  ماده  این  حکم 
سهامداران  به  و  اجراشده  به دقت 
سودی پرداخت نشده است. سازمان 
عرصه  به  قدم  مشروحه  باهدف 
فعالیت و احیا سنت قرض الحسنه 
نهاد به برکت این نیت پاک دامنه 
فعالیت صندوق ها به مناطق محروم 
کشیده شد. انواع وام ضروری بدون 
سود و کارمزد یا اندک مزد کار به 
این  گردید.  تأدیه  کم درآمد  طبقه 
گشت.  روبرو  عامه  اقبال  با  اقدام 
آوازه موفقیت همه جا پیچید در این 
هنگام مؤسساتی سر برآوردند زیر 
وعده  با  قرض الحسنه  صندوق  نام 
پرداخت وام های جدولی و مشروط 
را  بی اطالع  اشخاص  سپرده های 
جمع آوری کردند. هشدارهای مکرر 
سازمان مبنی بر اینکه پرداخت وام 
جدولی و چند برابر سپرده سرابی 
و  منطقی  ازنظر  و  نیست  بیش 
انجام  غیرقابل  و  کج راهه  علمی 
است. متأسفانه اثر نبخشید تا اینکه 
این مدعیان آشکار  ی  خلف وعده 
مردم درخطر  گشت. پس اندازهای 

قرار گرفت، محیطی آشفته و آکنده 
از نگرانی به وجود آمد سازمان در 
چنین جوی با احساس وظیفه برای 
قرض الحسنه  سنت  کیان  حفظ 
را  صندوق ها  ساماندهی  پیشنهاد 
این  کرد  تقدیم  مرکزی  بانك  به 
اعتبار  و  پول  شورای  در  پیشنهاد 
مطرح و با تصویب شورا تفاهم نامه 
بعضی  تعدیل  با  مورخه 88/8/13 
قانون  اجرائی  مواد دستورالعمل  از 
تنظیم بازار غیر متشکل پولی بین 
و  مرکزی  بانك  محترم  مقامات 

سازمان منعقد گردید.
سازمان برای اجرای مفاد تفاهم نامه 
با تخصیص هزینه و اعزام کارشناس 
صندوق های  امور  حسابرس  و 
که  کرد  ساماندهی  را  زیرپوشش 
طبق  خدمت گزار  نهادهای  این 
سنت  موصوف  تفاهم نامه  مفاد 
اجرا  پیرایه  بدون  را  قرض الحسنه 
ساماندهی  در  موفقیت  می کنند. 
ایجاد  و  زیرپوشش  صندوق های 
آرامش و نشاط در محیط، حاصل 
سزاوار  باشد.  مي  تجربه  سالها 
از  که  گران بها  دستاورد  این  است 
برآورده  سر  موفق  آزمایش  بوته 
سرلوحه برنامه فعالیت ها قرارگیرد. 
مسئولین سازمان آمادگی دارند با 
تشریك مساعی صندوق های همکار 
صندوق ها  سایر  به  را  تجربه  این 
و  هزینه  تخصیص  با  داده  تعمیم 
حسابرسان  و  کارشناس  تجهیز 

ساماندهی را تحقق بخشند.
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ــن  ــود و پنجمی ــد و ن نهص
ــي  ــد هماهنگ ــه واح جلس
صندوقهــاي قــرض الحســنه 
بــا   93/10/3 تاریــخ  در 
تــالوت آیاتــي از کالم اهلل 
روایــت  نقــل  و  مجیــد 

ــد. ــروع ش ش
در ابتــدا آقــاي عالئــي ضمــن خیر 
مقــدم و تبریــك ایام مبــارک ربیع 
بیــان داشــت: صــدا و ســیما برنامه 
از  روز یکشــنبه 93/9/30  اي در 
زندگــي نامــه و خدمــات حضــرت 
ــود  ــش نم ــوري پخ ــت اهلل غی آی
ــا افــراد مختلفــي مصاحبــه  کــه ب
ــرد  ــن م ــه ای ــي ک ــد و خدمات ش
بزرگــوار در آفریقــا انجــام داده بــود 

بــه نمایــش گذاشــت. 
وي افــزود: خدمــات ارزنده ایشــان 
در هــالل احمــر کــه انجــام دادنــد 
ــه انشــاءاهلل اجــرش در آخــرت  ک
ــراي  ــگاه ب ــردد، آن ــان گ نصیبش
ــه  ــوار فاتح ــادي روح آن بزرگ ش

گزارش جلسات واحد هماهنگي صندوقهاي قرض الحسنه

ــت شــد. اي قرائ
ســپس در ادامــه اظهــار داشــت: 
توســط بانــك مرکــزي مجــوز 
اکثــر صنــدوق هــاي همــکار 
ــال صــدور اســت  ــازمان در ح س
ضوابــط  بایســتي  صندوقهــا  و 
ــل  ــور کام ــه را بط ــم نام و تفاه
ــائل  ــاً مس ــد. ضمن ــت نماین رعای
ــت  ــزوم دق ــا و ل ــي صندوقه کل
ــورد  در عملکردشــان مطــرح و م
بررســي و اظهــار نظــر واقــع شــد.

ــه  جلســه در ســاعت 8:30 دقیق
بــه پایــان رســید

نهصــد و نــود و ششــمین 
جلســه واحــد هماهنگــي 
مــورخ  چهارشــنبه  روز  در 
تــالوت  از  بعــد   93/10/17
آیاتــي از قــرآن کریــم و نقل 
حدیــث و همچنیــن تبریــك 
ــام هفتــه وحــدت توســط  ای
ــد. ــاز ش ــي آغ ــاي ضامن آق

ســپس آقــاي رشــکین ضمــن 

گــزارش ســفر خــود کــه بــه 
ــتان  ــه اس ــم ب ــاي منع ــاق آق اتف
ــان  ــد بی ــام داده بودن ــالن انج گی
داشــت: طــي  چهــل روز  گذشــته 
ــه  ــار ب ــد دو ب ــل ش ــق حاص توفی
ــم. ــالن مســافرت کنی اســتان گی

تعــدادي از صندوقهــاي شــرق 
رفــع  در  ســعي  کــه  اســتان 
ــا ضوابــط  نواقــص مســائلي کــه ب
و تفاهمنامــه مغایــرت داشــت 
بــا  صندوقــي  بودنــد  پیگیــر 
و  عمومــي  مجمــع  تشــکیل 
برگــزاري انتخابــات هیئــت مدیره 
ــود.  ــاب نم ــود را انتخ ــد خ جدی
آقــاي ضامنــي ضمــن تشــکر 
منعــم  و  رشــکین  آقایــان  از 
ــاي  ــور اعض ــت: حض ــان داش بی
محتــرم واحــد هماهنگــي بســیار 
ــا  ــذار در فعالیــت صندوقه تاثیرگ
ــدام  ــن اق ــاءاهلل ای ــد و انش میباش
الگوئــي بــراي مســافرتهاي دیگــر 
اعضــاي واحــد هماهنگــي باشــد.



61
ره 

ما
 ش

ه  
سن

لح
ض ا

قر
یه 

شر
ن

14

ــه الزم  ــد: دونکت ــر ش  وي متذک
رعایــت  صندوقهــا  در  اســت 
ــدوق  ــاي صن ــود: اول داراییه ش
نبایــد از وجــوه ســپرده گــذاران 
تهیــه شــود، چــون قــدرت مالــي 
صنــدوق را در پرداخــت وام کــم 
ــدگان  ــدود کنن ــد دوم مس میکن
وصــول  پایــان  تــا  بایســتي 
اقســاط و یــا بــه تناســب وصــول 
مســدودي  وجــوه  از  اقســاط 

ــد.  ــت ننماین برداش
ــي  ــي از گردهمای ــاً گزارش ضمن
اســتان  صندوقهــاي  مدیــران 
ــاي  ــاق آق ــه اتف ــه ب ــارس ک ف
ــرم  ــل محت ــر عام ــي مدی فرج
بیــان  برگــزار شــد  ســازمان 
داشــت: اکثریــت صندوقهــاي 
اســتان  الحســنه  قــرض 
گردهمایــي  ایــن  در  فــارس 
جلســه  و  داشــتند  حضــور 
آقــاي فرجــي  بــا ســخنراني 
صحبتهــاي  محــور  کــه 
ــات  ــه اي از جلس ــان مقدم ایش
ــار، توجــه  ــول و اعتب شــوراي پ
حسابرســان،  گزارشــات  بــه 
شــفافیت حســابها و ســرفصل 
حســابها، رعایــت ســقف وامهــا، 
ــي  ــع مال ــدم اســتفاده از مناب ع
عــدم  دارائیهــا،  در  صنــدوق 
شــرطي  وامهــاي  پرداخــت 
توجــه  و  تاکیــد  میانگیــن،  و 
بازرســین  وظایــف  اجــراء  در 
و هیئــت مدیــره و همچنیــن 
بــا  ارتبــاط  در  توضیحاتــي 
ــه  ــازمان ب ــهام س ــذاري س واگ
صندوقهــا دادنــد و در ادامــه 
پرســش  جلســه  گردهمایــي 
مالیــات  موضوعــات  پاســخ  و 
تناســب  کارکنــان،  بیمــه  و 
هزینــه و درآمــد، توجــه بــه 
رفــع نیــاز کارکنــان مطــرح 
بــا  گردهمایــي  کــه  گردیــد 
ــید. ــان رس ــه پای ــاز ب ــه نم اقام

ــن  ــاد و هفتمی ــد و هفت نهص
ــي  ــد هماهنگ ــه واح جلس
صندوقهــاي قــرض الحســنه 
ــاعت  ــنبه س در روز چهارش
 93/11/1 مــورخ  صبــح   8
ــا  ــت اعض ــور اکثری ــا حض ب

ــد. ــكیل گردی تش
ــد  ــرآن مجی ــي از ق ــاز آیات در آغ
زاده  خلیــل  آقــاي  توســط 
ــاي  ــث توســط آق ــالوت و حدی ت
آقــاي  شــده  نقــل  حبوباتــي 
 500 داشــتند:  اظهــار  عالئــي 
صنــدوق قــرض الحســنه تاکنــون 
میباشــند  ســازمان  دار  ســهام 
اوراق ســهام  کــه بــه تدریــج 
آنهــا فرســتاده میشــود انشــاءاهلل 
امیــد داریــم صندوقهــا هــم جــزء 
ســهام داران ســازمان درآینــد.

ــادم  ــاي خ ــه آق ــه جلس در ادام
الحســیني از مراســم صندوقهــاي 
کــه  نقــده  الحســنه  قــرض 
بمناســبت هفتــه وحــدت برگــزار 

ــر داد.  ــود خب ــده ب ش
ســپس آقــاي کریمــي متــن نامه 
قدردانــي و تشــکر از ســهامداران 
محتــرم ســازمان مبنــي بــر اهداء 
ســهام بــه صندوقهــا را قرائــت و 
پیشــنهاد کردنــد کلیــه صندوقها 
ــن نوشــته  ــه امضــاء ای نســبت ب
ــل  ــر عام ــه مدی ــال ب ــراي ارس ب

اقــدام کننــد.
در ادامــه آقــاي کیوانــراد بــه 
تاریخچــه  از  بیــان مختصــري 
ســازمان و صندوقهــاي قــرض 

الحســنه و چگونگــي       شــکل 
ــك  ــه بصــورت ی ــا ک ــري آنه گی
و  درآمدنــد  طیبــه  شــجره 
ــد  ــان کردن ــا را بی ــات آنه خدم
و ضمنــاً شــمه اي از خدمــات 
ــار  ــمردند و اظه ــر ش ــا را ب آنه
امیــدواري کردنــد ایــن خدمــات 
مــورد رضــاي حضــرت حــق 

ــرد.  ــرار گی ق
ــي  ــاي عالی ــه آق ــه جلس در ادام
ــل  ــا توس ــرد: ب ــان ک ــر نش خاط
ــد  ــرآن و روایــت بای ــات ق ــه آی ب
کردارمــان  و  گفتــار  مراقــب 
باشــیم و همچنیــن بــراي حفــظ 
ســنت قــرض الحســنه همــه 
ــه  ــم آنچ ــالش کنی ــم ت موظفی
راجــع بــه قــرض الحســنه بــه مــا 
ســپرده شــده حفظــش کنیــم و 
ــپاریم.  ــده بس ــلهاي آین ــه نس ب
ســپس در پایــان آقایــان زمهریــري 
منفــرد  و شــفیعي  انصاریــان  و 
پیشــنهاداتي را ارائــه کردنــد و مقرر 

ــرد. ــرار گی ــورد بررســي ق شــد م
جلســه در ســاعت 9:40 دقیقــه با 

ذکــر صلــوات بــه پایان رســید.
ــتمین  ــود و هش ــد و ن نهص
ــي  ــد هماهنگ ــه واح جلس
ــنه در  ــرض الحس ــاي ق صندوقه
ســاعت 8 صبــح روز چهارشــنبه 
مــورخ 93/11/15 بعــداز تــالوت 
ــل  ــم و نق ــرآن کری ــي از ق آیات
ــارک  ــام مب ــك ای ــت و تبری روای
ــالء  ــاي ع دهــه فجــر توســط آق
ادامــه  در  و  آغــاز  المحدثیــن 
ــان داشــت: رســانه اي شــدن  بی
مطالــب خــالف اخــالق اســالمي 
و خــالف قــرآن و قرض الحســنه 
نماینــدگان  از  یکــي  توســط 
ناظــر  عضــو  کــه  مجلــس 
شــوراي پــول و اعتبــار بیــان 
کــرده بــود منجــر بــه جلســه اي 
ــا  ــن ب ــم بهم ــب چهارده در ش
ــس و  ــده مجل ــور آن نماین حض

 اعضاي واحد هماهنگي 
که با حضور موثر خود 
در آن برنامه و دفاع 
محكم از صندوقهاي 

قرض الحسنه که باعث 
گرديد در روزنامه ها و 
خبرگزاري ها بازتاب 

خوبي داشته باشد.
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ــر  ــره و مدی ــت مدی اعضــاي هیئ
ــد  ــزار گردی ــازمان برگ ــل س عام
ــود  ــت ب ــز اهمی ــیار حائ ــه بس ک
کــه از آقــاي فرجــي درخواســت 
شــد گــزارش آن جلســه را ارائــه 
اعضــاي  آن  از  پــس  و  دهــد 
واحــد هماهنگــي ضمــن خســته 
از  و تشــکر  تقدیــر  و  نباشــید 
ــازمان  ــرم س ــل محت ــر عام مدی
کــه موضــوع را بموقــع و ســریعاً 
ــد  ــدام نمــوده ان ــري و اق پیگی
خواســتار شــدند کــه از نماینــده 

ــردد. ــکایت گ ــور ش مذک
در ادامــه جلســه آقایــان عالئــي، 
مرادخانــي،  مقامــي،  قائــم 
ــري،  ــان، زمهری ــراد، انصاری کیوان
ــل زاده  ــیني و خلی ــادم الحس خ
مطالــب و پیشــنهاداتي راجــع 
ــاب  ــور اصح ــات حض ــه جزئی ب
اشــاره  خبرگزاریهــا  و  رســانه 
را  آن  انعــکاس  و  داشــتند 
فرصــت طالئــي بــراي صندوقهــا 
ــد آورد  ــم خواه ــازمان فراه و س
را  صندوقهــا  مظلومیــت  تــا 

اطــالع رســاني کنیــم.
ــان  ــان بی ــاي خدادادی ســپس آق
ــرم  ــده محت ــن نماین ــت: ای داش
ــالف  ــي خ ــراً عمل ــس ظاه مجل
ــق  ــده و طب ــب ش ــون مرتک قان
ــل  ــالمی قاب ــازات اس ــون مج قان
ــي اســت. تعقیــب مقامــات قضائ

جلســه بــا ذکــر صلوات در ســاعت 
9:30 دقیقــه خاتمــه یافت

نهمیــن  و  نــود  و  نهصــد 
ــي  ــد هماهنگ ــه واح جلس
الحســنه  قــرض  صندوقهــاي 
مــورخ  صبــح   8 ســاعت  در 
ــد  93/11/29 روز چهارشــنبه بع
از تــالوت آیاتــي از قــرآن کریــم 

ــد. ــاز ش ــت آغ ــل روای و نق
در ابتــدا آقــاي فرجــي ضمــن خیر 
مقــدم گزارشــي از نشســت خبري 

روز یکشــنبه نوزدهــم بهمــن مــاه 
ســال جــاري و رونــد پیگیــري 
خبــر مندرجــه در بعضــي روزنامــه 
هــا را ارائــه نمــود و بیــان داشــت: 
ــد  ــاي واح ــم از اعض ــکر میکن تش
ــر  ــا حضــور موث ــه ب هماهنگــي ک
خــود در آن برنامــه و دفــاع محکم 
از صندوقهــاي قــرض الحســنه کــه 
ــا و  ــه ه ــد در روزنام ــث گردی باع
ــي  ــاب خوب ــا بازت ــزاري ه خبرگ
داشــته باشــد. پــس از آن تکذیبیه 
بــراي روزنامــه و خبرگــزاري مهــر 
ــه  ــد ک ــال ش ــت ارس ــه مل و خان
در ســایت آن خبرگزاریهــا درج 
گردیــد و حتــي خــود آن نماینــده 
مجلــس در ســایت شــخصي خــود 
ــفانه در  ــه متأس ــد البت درج نمودن
همــان روز یکشــنبه یکــي دیگــر 
ــه  ــس مصاحب ــدگان مجل از نماین
ــت  ــه مل ــزاري خان ــر گ ــا خب اي ب
ــر  ــه درج خب ــه ب ــا توج ــد ب کردن
کــذب قبلــي و تکذیــب آن در هیچ 
ســایت و روزنامــه اي مصاحبــه 
بــه آن  و  نداشــت  بازتابــي  وي 
نماینــده نوشــته شــده تــا اســناد و 
ــا  مســتندات خــود را در ارتبــاط ب
پــروژه اي کــه نــام بــرده اســت بــه 

ــد. ــه ده ســازمان ارائ
حتــي از بانــك مرکــزي پیگیــري 
شــد و مشــخص گردیــد کــه 
اصــاًل در شــوراي پــول و اعتبــار 
مــورد  در  بحثــي  هیچگونــه 
ســازمان اقتصــاد مطــرح نشــده 
و هنــوز مشــخص نشــده کــه 
ــاس و  ــه اس ــخنان برچ ــن س ای
پایــه اي مطــرح شــده اســت 
طــوري  جامعــه  در  امیــدوارم 
شــود کــه هــر کــس بــدون 
را  حرفــي  تحقیــق  و  مطالعــه 
ــود  ــث ش ــا باع ــد ت ــوان نکن عن
ــي  ــك ارگان ــروي ی حیثیــت و آب
ــرد بالخصــوص  ــر ســوال بب را زی
کاري کــه صندوقهــاي قــرض 
کار  یــك  میکنــد  الحســنه 

خدایــي و ســنت الهــي میباشــد 
و بــا تــوکل بــه خــدا کارهــا 

ــرد. ــام میگی ــر انج بهت
در ادامــه آقــاي قائــم مقامــي 
ــه  ــي ک ــت: رفتارهای ــار داش اظه
آمــده  پیــش  اواخــر  ایــن  در 
ظلــم بزرگــي بــه صندوقهــاي 
قــرض الحســنه شــده اســت و مــا 
ــه  ــانیکه اینگون ــا کس ــتي ب بایس
انــد  کــرده  ایجــاد  هجمــه 
محکــم برخــورد کنیــم تــا درس 
عبرتــي شــود بــراي دیگــران کــه 
بخواهنــد یــك چنیــن مشــکالتي 

ــد. ــود آورن را بوج
خــادم  هاشــم  ســید  آقــاي 
الحســیني بیــان داشــت:از اوایــل 
انقــالب تاکنــون در مقاطعــي 
ــنه  ــرض الحس ــاي ق ــا صندوقه ب
و ســازمان مخالفتهــاي بعمــل 
ــف از  ــا برداشــت مخال ــده و ب آم
ــر  ــا را زی ــاس صندوقه ــرع اس ش
ســوال بردنــد در ســال 1368 
ــاي رضــوي نماینــده مجلــس  آق
شــوراي اســالمي در هــر فرصــت 
ــه صندوقهــا ســخنراني مــي  علی
کــرد در یکــي از آنهــا گفــت اگــر 
ــراي  ــنه ب ــرض الحس ــدوق ق صن
جامعــه مفیــد بــود حضــرت امام 
تأســیس  صنــدوق  صــادق)ع( 
ــات  ــا وي مالق ــرد شــخصاً ب میک
ــش را  ــل مخالفت ــا دالی ــردم ت ک
ــانه  ــد متأس ــا بگوین ــا صندوقه ب
تذکــرات مــن اثــر نداشــت و 

ــه داد. ــود ادام ــراه خ ب
ــت:  ــري گف ــاي زمهری ــپس آق س

از اوايل انقالب تاکنون 
در مقاطعي با صندوقهاي 
قرض الحسنه و سازمان 
مخالفتهاي بعمل آمده 
و با برداشت مخالف از 
شرع اساس صندوقها را 

زير سوال بردند
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از  دارد  تشــکر  بســیار  جــاي 
سیاســتگذاري خــوب و بموقــع 
ــه  ــاد ک ــازمان اقتص ــت س مدیری
بســیار عالــي موضــوع را پیگیــري 
ــد  ــام دادن ــات الزم را انج و اقدام
ــاط  ــتان رب ــه شهرس ــه جمع ائم
کریــم در حمایــت از صندوقهــاي 
قــرض الحســنه ســخناني را ایــراد 
ــاب بســیار  ــه بازت ــد ک ــوده ان فرم
مثبتــي در ســطح جامعــه داشــته 

ــت. اس
ــاي  ــت: فض ــاف گف ــاي زریب آق
آنقــدر  اینترنتــي  و  ســایبري 
ــا  ــه متاســفانه ب وســیع اســت ک
ــده  ــن نماین ــه ای ــي ک صحبتهای
مجلــس انجــام داد شــبکه هــاي 
ــادي  ــتفاده زی ــوء اس ــد س معان
و  حیثیــت  بــه  کــه  کردنــد 
آبــروي نظــام جمهوري اســالمي 
ــیاري وارد  ــه ي بس ــران لطم ای
شــده کــه جــا دارد ســازمان 
ــق  ــوع از طری ــن موض ــت ای باب
کمیســیون اصــل نــود و شــوراي 
ــد. ــر موضــوع باش ــان پیگی نگهب

در ادامه جلســه آقــاي خدادادیان 
کــه  همانطــور  شــد  متذکــر 
ــاره  ــیني اش ــادم الحس ــاي خ آق
ــا و  ــي صندوقه ــد هرازگاه کردن
ســازمان مــورد هجمــه قــرار مــي 
گیرنــد، زمانــي ســخنرانیهائي 

مــي  ایــراد  صندوقهــا  علیــه 
میزدنــد  تهمتهایــي  و  شــد 
ــي  ــا را م ــا آنه ــه ه ــه روزنام ک
علیرغــم  متأســفانه  نوشــتند 
وظیفــه قانونــي خــود از نوشــتن 
پاســخ ایــن مقــاالت در روزنامــه 
ــا پرداخــت حــق الــدرج  حتــي ب
خــودداري مــي کردنــد. در ایــن 
صندوقهــا  مســئولین  هنــگام 
نماینــده  بعنــوان  را  اي  عــده 
انتخــاب کردنــد تــا اقداماتــي 
ایــن  بــه  پاســخگویي  بــراي 
اقــدام  نــاروا  هــاي  نســبت 
ــت  ــدگان تح ــن نماین ــد. ای کنن
ــت بررســي مســائل  ــوان هیئ عن
الحســنه  قــرض  صندوقهــاي 
آغــاز بــه فعالیــت کردنــد بــا 
مقامــات  بــه  نامــه  ارســال 
صندوقهــا  از  دفــاع  مقــام  در 
برآمدنــد کــه ایــن هیئــت از 
دیــدگاه برخــي مقامــات مــردود 
بــود لــذا بــا اعــالم غیــر قانونــي 
بــودن آن در رســانه هــا دســتور 
ــا  ــدگان صندوقه بازداشــت نماین
را صــادر کردنــد در ایــن مقطــع 
ــا  ــع صندوقه ــان مواض ــراي بی ب
نشــریه قــرض الحســنه تأســیس 
شــد کــه فعالیتهــاي مؤثــري 
از  آورد  بعمــل  راه  ایــن  در  را 
ــك  ــریه ی ــن نش ــر روش ای تأثی

آن  و  میکنــم  ذکــر  را  مــورد 
ســرمقاله ي» قــرض الحســنه 
ــب  ــه موج ــت ک ــت« اس در غرب
ــد  ــنده آن را تهدی ــد نویس گردی

ــد.  ــازات کنن ــه مج ب
ــت:  ــان داش ــراد بی ــاي کیوان آق
اتفاقــات پیــش آمــده جنبــه 
ــه  ــرا ک ــت زی ــز داش ــي نی مثبت
بیــن  کــه  یکدلــي  و  اتحــاد 
ســازمان و واحــد هماهنگــي مــي 
ــاًل  ــوع کام ــن موض ــد در ای باش
نمایانگــر بــود و بــا گزارشــي کــه 
مدیــر عامــل محتــرم ســازمان از 
ــاي  ــازمان و صندوقه ــت س فعالی
قــرض الحســنه دادنــد بــراي 
ــد  ــخص ش ــي مش ــکار عموم اف
کــه صندوقهــاي قــرض الحســنه 
بــدون چشــم داشــتي چقــدر 

ــد. ــي دارن ــت مثبت فعالی
آقــاي انصاریــان گفــت: پیشــنهاد 
ــراي هزارمیــن جلســه  میشــود ب
واحــد هماهنگــي برنامــه خاصــي 
هیئــت  اعضــاي  حضــور  بــا 

ــیم. ــته باش ــره داش مدی
آقاي شــفیعي منفــرد، خلیــل زاده، 
زریبــاف، درویشــیان در این جلســه 

ســخناني را مطــرح نمودند.
ــر  ــي مدی ــاي فرج ــان آق در پای
مدیــران  از  ســازمان  عامــل 
صندوقهــا خواســتار شــد بــا 
ــار  ــوري رفت ــوع ط ــاب رج ارب
شــود تــا وي بــا رضایــت قبلــي 
الحســنه  قــرض  صنــدوق  از 
صندوقهــا  و  شــود  خــارج 
ــزي را  ــك مرک ــه بان ــن نام آئی
ــار  ــد و اظه ــراء کنن ــي اج بخوب
ــران  ــه مدی ــرد ک ــدواري ک امی
ــنت  ــن س ــد ای ــا بتوانن صندوقه
را  الحســنه  قــرض  الهــي 

برســانند. ســرانجام 
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نقش قرض الحسنه در محرومیت زدائي از نیازمندان ستودني است. نماد این سنت حسنه  صندوق 
های قرض الحسنه هستند که برای رفع مشكالت ضروری نیازمندان، بدون هیچ گونه تشریفات 
تأسیس شده اند و بانیان آنها با نیت قربۀ الی اهلل اقدام به تأسیس صندوق های قرض الحسنه بدون 
هیچ گونه چشمداشتی کرده اند. مؤسسین این نهادها افراد وارسته و معتقدی هستند که هدف 
اصلی خود را اجرای سنت قرض الحسنه و پرداخت وام ضروری بدون بهره به اقشار ضعیف و کم 
درامد می دانند. ما به سراغ صندوق قرض الحسنه فضیلت  رفتیم تا در مورد چگونگی نحوه وام 
دهی، اداره صندوق و ارتباط آن با سازمان اقتصاد اسالمی ایران گفتگویی با خلیل صداقت مدیر 

عامل داشته باشیم که ما حصل آن را در زیر میخوانیم :

گزارش از فعالیت صندوق قرض الحسنه 
فضیلت شیراز

و  صندوق  فعالیت  سابقه  لطفاً 
هیئت  و  امناء  هیئت  اقدامات 
مدیره و همکاران که براي کمك 
طبقه  از  زدایي  محرومیت  به 
آسیب پذیر بعمل آورده اید بیان 

کنید؟
فضیلت  الحسنه  قرض  صندوق 
محرومیتهاي  به  باتوجه  شیراز 
مساعدت  به  ونیاز  محل  مردم 
الحسنه  قرض  قالب  در  مالي 
اهمیت  که  قرآن  صریح  نص  به 

الحسنه  وقرض  وتعاون  وکمك 
به   باتوجه  میفرماید   توصیه  را 
توفیق الهی و همکاری تعدادی از 
دبیران و فرهنگیان و معتمدین و 
بزرگان محل و باکسب مجوزهای 
روستای  1380در  سال  قانونی 
کیلومتری   15 در  واقع  تفیهان 
و  شد  اندازی  راه  شیراز  جنوب 
هدف و نیت اصلی از ابتدا کمك 
و  ضعیف  قشر  مشکالت  رفع  به 
با  سالها  این  طی  و  بوده  محروم 

توانسته  مالی  منابع  آوری  جمع 
مشکالت  حل  در  بسزایی  تاثیر 
بسیاری  متوسط  و  کوچك  مالی 
داشته  اشخاص  و  ها  خانواده  از 
مردم  اذعان  به  که  باشد.بطوري 
قرض  موسسه  این  خدمات  محل 
در  وگشایش  خیر  منشاء  الحسنه 

زندگي آنها بوده است .
آیا صندوق هایي که در این شهر 
مقررات  براساس  دارند  فعالیت 
نحوه  در  و  میکنند  فعالیت 
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در  را  موازین شرعي  عملکردشان 
نظر میگیرند؟

تفیهان  نفری  روستای 7000  در 
تا سال 1392 تنها صندوق قرض 
نیز  اکنون  و  بود  فضیلت  الحسنه 
تنها صندوق قرض الحسنه روستا 
دفتر  اخیر  سال  دو  در  اما  است. 
وموسسه  روستا  ارتباطی  خدمات 
خدمات  و  افتتاح  اعتباري   مالي 
نمایندکه  مي  ارائه  بانکی  و  مالی 
شبکه  و  امکانات  به  توجه  با 
اند  توانسته  الکترونیك  بانکداری 
خدمات بهتري به مردم ارائه کنند 
مالي  موسسات  گونه  این  البته 
با  وامهایي  پرداخت  به  مبادرت 
ومحرومین  نمایند  مي  باال  بهره 
این  نیز مجبور به دریافت  جامعه 
میباشند.  وخدمات  وامها  گونه 
وقدمت  سابقه  به  توجه  با  اما    .
الحسنه  قرض  صندوقهای  بیشتر 
و اسالمی بودن فعالیت آنها هنوز 
از مزایای بانکداری الکترونیك که 
کمك  در  بیشتری  تاثیر  میتواند 
فرهنگ  توسعه  و  محرومین  به 
قرض الحسنه داشته باشد محروم 

هستند 
بعضي  تامین  براي  الحسنه  قرض 
از نیازهاي محرومین میباشد اگر 
برنامه اي براي گسترش این سنت 

الهي دارید؟بیان کنید؟
به  میتوان  وطرحهایي  ها  برنامه 
اجرا گذاشت براي جذب افرادخیر 
بنیه  تقویت  جهت  اندیش  ونیك 
سري  یك  ولي   ، صندوقها  مالي 
سازمان  خود  هم  ایده  و  طرح 
اقتصاد مي تواند پیگیر باشد مثال 

در  دیني  نظران  صاحب  تاکید 
و سخنرانیهایشان جهت  مجامع  
در  صندوقها  فعالیت  شناساندن 
قرار  ویا  جامعه  هاي  الیه  تمام 
قرض  الهي  سنت  فرهنگ  دادن 
مي  درسي  کتابهاي  در  الحسنه 

تواند بسیار اثرگذار باشد. 
همانطور که استحضار دارید براي 
دستور  شرایط  از  برخي  تعدیل 
بازار  تنظیم  قانون  اجرایي  العمل 
غیرمتشکل پولي با مساعي مدیران 
سازمان، تفاهم نامه اي بین بانك 
شده  منعقد  سازمان  و  مرکزي 
است، این تفاهم نامه چه تأثیري 
در روند فعالیت صندوق ها دارد؟

برخی  توانسته  مذکور  تفاهمنامه 
مشکالت نظیر ثبت صورتجلسات 
شرکتها  ثبت  اداره  در  صندوقها 
را  جدید  بانکی  حساب  افتتاح  و 
اما  نماید  برطرف  صندوقها  برای 
انتظارات بسیار بیشتری از سازمان 
و بانك مرکزی در جهت حمایت 
و توسعه وبه روز شدن صندوقهای 
البته  دارد  وجود  الحسنه  قرض 
فعالیت سازمان اقتصاد اسالمي در 
اعالم نظر مشورتي وراهنمایي ها 
کمکهاي بسیار خوب وراهگشا ي 

براي صندوقها بوده است..
سازمان  حسابرسان  و  بازرسان 

ارائه  و  صندوق  با  همکاري  براي 
مشاوره در تنظیم حسابها مراجعه 
مورد  این  به  نسبت  آیا  میکنند 

نظري دارید؟
نکات  حسابرسان  است  بدیهی 
روند  در  ای  سازنده  و  مثبت 
جنبه  و  دارد  صندوقها  فعالیت 
دارد.  بر  آموزنده مفیدی در  های 
از موارد ضعف و کاستی  بسیاری 
فعالیت صندوقها  در  های موجود 
مشخص  بازرسیها   این  طریق  از 
راستا  همین  در  البته  میشود. 
چنانچه یك نرم افزار مالی جامع 
تمام  استفاده  برای  یکپارچه  و 
سازمان  توسط  کشور  صندوقهای 
و  دقت  و  نظم   در  شود  تهیه 
و  صندوقها  مالی  سیستم  صحت 
مفید  گزارش  دریافت  و  نظارت 
خواهد بود. .همچنین به نظر مي 
آموزشي  رسد گذاشتن یك دوره 
کارکنان  براي  خدمت   ضمن 
واعضاي هیات مدیره صندوقها در 
ضریب  افزایش  باعث  سال  طول 
مالي  فعالیتهاي  واطمینان  امنیت 
صندوقها مي گرددکه  مي توان از 
آن به نظارت غیر مستقیم سازمان 

یادکرد .  
سازمان  همکار  هاي  صندوق 
براساس مقررات از گشایش حساب 
جدولي  وامهاي  پرداخت  بمنظور 
این  آیا  هستند  ممنوع  مشروط  و 

مقررات بدرستي اجرا مي شود؟
اصلی موسسین  به هدف  توجه  با 
قرض  صندوقهاي  مسئولین  و 
الحسنه رفع مشکالت مالی طبقه 
محروم بوده و هست تالش شده در 

صاحب نظران ديني در 
مجامع  و سخنرانيهايشان جهت 
شناساندن فعاليت صندوقها در 
تمام اليه هاي جامعه ويا قرار 

دادن فرهنگ سنت الهي قرض 
الحسنه در کتابهاي درسي مي 

تواند بسيار اثرگذار باشد. 
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حدی که منابع مالی موجود اجازه 
وامهای  اعطای  طریق  از  میدهد 
مشکالت  برخی  الحسنه  قرض 
روند  و  کنند  برطرف  را  مردم 
اعطای وام متناسب با منابع موجود 
رایج در  وامهای جدولی  با  و  بوده 
بانکها تفاوت اساسي دارد .ودر این 
افراد  وهمکاري  مساعدت  راستا 
خیر وکسبه هاي نیك اندیش در 
کمك به استمرار فعالیت صندوقها   

قابل تقدیر مي باشد.
صداي  الحسنه  قرض  نشریه 
را  آنها  نظرات  و  صندوقهاست 
منعکس میکند برخي از همکاران 
صندوقي در ارسال نظرات و رویداد 
هاي منطقه عالقه نشان نمیدهند 

نظر خود را در این مورد بفرمائید.
در  سازمان  نشریه  رسد  می  بنظر 
عمل  تر  فعال  میتواند  زمینه  این 
با  نشریه،  انتشار  کنار  در  و  کند 

جدید  روشهای  دیگر  از  استفاده 
تاثیر  و  نقش  تبلیغات،  علمی 
فرهنگ سنت الهي قرض الحسنه 
نشان  تر  پررنگ  جامعه  در  را 
دهد. شناساندن تواناییها و مزایای 
صندوقهای قرض الحسنه به مردم، 
زمینه  ایجاد  و  ارگانها  و  سازمانها 
بیشتر  هرچه  ارتباط  برقراری 
اولویتهای  از  جامعه  با  صندوقها 

حال حاضر است.
بردن  باال  براي  پیشنهادي  هر 
قرض  صندوقهاي  آگاهي  سطح 
به  کمك  اي  ارائه  و  الحسنه 

محرومین دارید بفرمائید
و  انتظارات  برخالف  متاسفانه 
قرض  موضوع  اسالم،  تاکیدات 
الحسنه در کشور جایگاه مناسبی 
ندارد و آنطور که شایسته است به 
آن اهمیت داده نشده است. امروزه 
تمام موسسات مالی کشور از مزایا 

الکترونیك  بانکداری  امکانات  و 
بهره مند هستند بجز صندوقهای 
موضوع  این  که  الحسنه  قرض 
عالمت سوال بسیار بزرگی در ذهن 
از طرف دیگر شاید  ایجاد میکند. 
برخی تصور کنند که قرض الحسنه 
فقط برای بخش محروم و مستمند 
جامعه و رفع مشکالت مالی کوچك 
به آن  اگر  کاربرد دارد در حالیکه 
اهمیت داده شود و مورد حمایت 
قرار گیرد میتواند در رفع نیازهای 
تولیدات  و  بازرگانی  بخش  مالی 
باشد.  مفید  نیز  کشور  کشاورزي 
نیاز به حفظ و  بقا  صندوقها برای 
افزایش منابع مالی دارند و چنانچه 
بتوان با ایجاد بستر مناسب امکان 
جذب منابع مالی کالن را برای آنها 
فراهم ساخت تا بتوانند در کمك 
به محرومین نقش موثرتري داشته 

باشند .
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چـون مجلس درس بپایان رسـید 
شـیخ به مـن نگاهي کـرده گفت: 
آخونـد ! مـي بینـم خیلـي مؤدب 

مي نشـیني ؟
من سـر بـه زیـر افکنـدم و عباي 
خـود را بر روي سـینه ام پیشـتر 
کشـیدم و حالتـي داشـتم قریـن 
انفعال.شـیخ دریافت کـه پیراهن 
را  خـود  قبـاي  و  نیسـت  بتنـم 
تـا گـردن خـود  ام  پیـش آورده 
را بپوشـانم و معلـوم نشـود کـه 
پیراهـن نـدارم. زیـرا تنهـا چیزي 
کـه داشـتم و میتوانسـتم بگویـم 
مالـك آن هسـتم یك قبـاي پاره 
بـود بـا یـك عبـاي کهنـه و یـك 

آخوند مالمحمد کاظم خراساني الگوي مناعت

تـه  هـم  آن  کـه  کفـش  جفـت 
نداشـت و بـا زحمـت پـاي خـود 
را باالتـر مـي گرفتـم و بـه رویـه 
کفـش مي چسـباندم کـه پایم بر 
زمیـن کشـیده نشـود کـه نجـس 
یـا کثیف شـود تا آنجا کـه یکروز 
مجبـور شـدم سـه بـار پـاي خود 
را بشـویم و یکـي از طـالب که به 
گوشـواره مدرسه نشسـته بود مرا 
دیـد و بحالـم رقت کرد و کفشـي 
منـدرس به مـن داد، در این وقت 
چنـان بـود کـه گفتـي دنیـا را به 

مـن داده انـد.
آن روز هـم شـیخ پـس از مجلس 
درس از برهنگـي من آگاه گردیده 

فهمیـد کـه پیراهـن بتنم نیسـت 
و بـه ایـن جهـت قبـاي خـود را 
بـروي سـینه  ام کشـیده ام و مي 
نمایـد کـه مـؤدب نشسـته ام امر 

کـرد پیراهنـي بمـن دادند.
مرحـوم شـیخ  بـزرگ  ایـن شـیخ 
مرتضـاي انصـاري بـود کـه یکـي از 
بزرگتریـن علمـاي شـیعه بـود و آن 
آخونـد کـه پیراهـن نداشـت آخوند 
مالکاظـم خراسـاني بـود کـه در آن 
زمـان یکـي از طـالب شـیخ بـود و 
برین نشـان تهیدسـت بـود و روزي 
نیـز در رسـید کـه بحکـم همیـن 
آخوند فقیر تمام عشـایر عراق مسلح 

شـدند و مهیـاي جهـاد گردیدنـد.
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خراسـاني  کاظـم  مـال  آخونـد 
و  بـود  عصـر  مرجـع  بزرگتریـن 
مشـروطیت ایـران در اثر فکر بلند 
و عقـل نیرومنـد او پدیـد آمده با 
در  و  گردیـد  نیرومنـد  او  نبـوغ 
جامعـه روحانیـت آن مهـم کمتر 
بـا  مـردي  کـه  اسـت  داده  روي 
ایـن عظمـت و با این تبحـر پدید 
آمـده باشـد و کفایـت اسـت کـه 
علـم اصول بـا کتـاب ))کفایه(( او 
رسـوخ یافـت. آنچـه در اینجا یاد 
میکنیـم درسـت، کلماتـي اسـت 
کـه  خـود آخونـد بـراي نزدیکان 

خـود یـاد کرده اسـت.
او میگویـد چهل سـال نه گوشـت 
خـوردن  آرزوي  نـه  و  خـوردم 
گوشت داشـتم و تنها خوراک من 
فکـر بـود و با ایـن زندگـي راضي 
و قانـع بـودم و هیچـگاه نشـد که 
سـخني یـاد کنم که گمـان کنند 
از زندگانـي خـود ناراضي هسـتم 
پولـي بـراي خریـد یك شـمع به 
مـن میدادند ولي مـن در تاریکي 
بـه  را  پـول  آن  و  میگذرانیـدم 
فقیرتـر از خـودم میدادم و شـبها 

بمبـرز  برداشـته  را  خـود  کتـاب 
مدرسـه میرفتـم تـا در برابر چراغ 
مبـرز مطالعـه کنم . طـالب هیچ 
اعتنائـي بـه مـن نمیکردنـد مگـر 
مـن  ماننـد خـود  کـه  معـدودي 
یـا فقیرتـر از مـن بودنـد . خـواب 
مـن از شـش سـاعت بیشـتر نبود 
و چون با شـکم خالـي خواب آدم 
عمیـق نمیشـود بیشـتر شـبها را 
بیـدار بودم و با سـتارگان آسـمان 
مصاحبـت و مسـاهرت داشـتم و 
دریـن احـوال بخاطرم میگذشـت 
علـي)ع(  المومنیـن  امیـر  کـه 
نیـز بیشـتر شـبها را برین نشـان 
میگذرانیـد من با همه تنگدسـتي 
و بیچارگـي احسـاس میکردم که 
فکـر من بـه عالمـي بلندتـر پرواز 
میکنـد و قـوه اي اسـت کـه روح 
مـرا بخـود جـذب میکند و شـاید 
ایـن روح و طنیـت و ملیتـم بـود. 
سـي سـال تمـام داغـي و گرمـي 

نـان تنهـا نانخـورش مـن بود.
کوچکتریـن  مالکاظـم  آخونـد 
هراتـي  حسـین  مـال  فرزنـدان 
بـود ودر اوان کودکـي پـدرش از 
پیشـرفت وي مأیـوس بـود و بـا 
چشـم خواري بـه او مینگرید و او 
پـس از مـرگ پـدرش بـه عتبات 
شـیخ  درس  حـوزه  در  و  رفـت 
انصـاري رحمه اهلل کـه بزرگترین 
مجتهـد آن عصـر بـود مال شـد و 
پـس از شـیخ انصـاري مـي شـود 
بگوئیـم کـه هیـچ یـك از مراجع 
تقلیـد ماننـد آخونـد مـال کاظـم 
خراسـاني متبحـر و متنفـذ نبـود 

و مجلـس درس هیچ مدرسـي آن 
همـه طلبـه نداشـت.

خاطـره اي کـه هیچـگاه از نظـرم 
کـه  اسـت  ایـن  نمیشـود  محـو 
همیـن آخوند تهیدسـت که آنروز 
پیراهـن نداشـت اعـالن جهاد داد 
واز قبایـل عـراق : منتفـق، بنـي 
تمیـم،  ربیعـه،  البومحمـد،  الم، 
المیـم، عنزي، شـمر، اقـرح، عك، 
بسـیار  بنـي حسـن جماعاتـي  و 

یکبـاره قیـام کردنـد.
مالکاظـم  آخونـد  روزهـا  آن 
داد  مانـوري  چنیـن  خراسـاني 
سـوار  هزارهـا  عـراق  عشـایر  و 
و پیـاده بـا او همـراه و همعنـان 
زیـرا  برونـد  بجهـاد  تـا  شـدند 
روس  و  انگلیـس  زمـان  آن  در 
پیمـان بسـته بودنـد، ایـران را به 
کـرده  تقسـیم  نفـوذ  منطقـه  دو 
بودنـد و آخوند حکـم جهاد داد و 
سـپاهي سـاز کرد مگر با دشـمن 

. بجنگـد
روزي کـه از نجـف حرکـت کـرد 
و بجانـب بغـداد رهسـپار بود من 
عبـور او را بـا لشـکري کـه جمـع 
کـرده بود سـاعات متوالي تماشـا 
میکردم . منظره آن روز از خاطرم 
در  آخونـد  اسـت:  نشـده  محـو 
کالسـکه اي سـوار بود و جمعي از 
خـواص او بگـرد او بودنـد و از هر 
طرفـش نیـز سـواران مسـلح مي 
تاختنـد و فریاد غوغائي داشـتند.

آخونـدي کـه آن روز پیرهـن بـه 
تنـش نبـود از ازدحـام مـردم که 
آورده  هجـوم  او  زیـارت  بـراي 

آخوند مال کاظم 
خراساني بزرگترين 
مرجع عصر بود و 

مشروطيت ايران در اثر 
فكر بلند و عقل نيرومند 
او پديد آمده با نبوغ 

او نيرومند گرديد و در 
جامعه روحانيت آن مهم 

کمتر روي داده است
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را  خـود  عبـاي  هـم  بـاز  بودنـد 
پیـش آورده بـود کـه دسـتش از 
مخفـي  بـوده  مصـون  بوسـیدن 

باشـد.
مـردم نجـف و کربـال و کاظمیـن 
از  دیگـر  بسـیاري  و  بغـداد  و 
شـهرهاي عراق بیـش و کم آماده 
شـدند کـه او را پیـروي کـرده به 
جهـاد برونـد همـه جـا شـوري و 
غوغائـي و هیجانـي پدیـد آمـده 
بـود . آخونـد و یارانـش سـر بـر 
افراختـه بودنـد کـه سـر بدهنـد 
و کشـور ندهنـد امـا انگلیـس هـا 
در تاریـخ زندگـي اسـتاد بودنـد و 
سیاسـت عمروعـاص را در کتـاب 
هـا خوانـده بودند و ماننـد معاویه 
اطبائـي داشـتند ماننـد ابـن آثال 
و ابوالحکـم کـه میتوانسـتند آدم 
سـالم را بـه مرگ ناگهاني تسـلیم 

. کنند
تاریـخ عالـم گویي پیوسـته تکرار 
فیلسـوفان  باصطـالح  و  میشـود 
گوهـر وجـود یکي اسـت جز آنکه 
هـر زمانـي بـا عرضـي دگرگـون 
ظاهـر میگردد و رنگـي دیگر دارد 
و  خدعـه   . نمیشـود  شـناخته  و 
فریـب و رنـگ همه جـا  در پیش 
انگلیسـي جانشـین جنگ اسـت.

آخونـد بـا هزارها فدائي بـه بغداد 
رسـید و منادیـان او اعـالم کردند 
کـه نمـاز صبـح را از بـر رودبـار 
هیـچ  عالـم  گـزاردن.در  خواهـد 
امـام جماعتـي ایـن همـه مامـوم 
گـذارده  اگـر  و  اسـت  نداشـته 
بودنـد کـه نماز بگـزارد مسـافتي 

کـه بـه او اقتـدا میکردنـد یعنـي 
پهنـه اي کـه نمـاز گـزاران بـا او 
نمـاز میکردنـد از یـك فرسـنگ 
هـم بیشـتر بـود زیـرا پنجـاه نفر 
مـوذن و اقامه گـو گمـارده بودند 
تـا قیـام و رکـوع و سـجود امام را 
جابجـا یکـي پـس از دیگـري بـا 

بانـگ بلنـد اعـالم کنـد.
امـا دریـغ که شـبگیر سـر نهاد و 
صبحدم سـر بـر نداشـت روحاني 
جنگجـوي مـارا زهـر داده بودند، 
مـرد و زن شـیون کردنـد، طالب 
مـردم  برگرفتنـد  سـر  از  دسـتار 
خـاک بر سـر پاشـیدند )شـیعه و 
سـني( مسلمان و مسـیحي حتي 
صبـي هـا و اهـل الحق همـه عزا 
گرفتنـد و بـر فـراز خانه هـا بیرق 
سـیاه افراختند و شـال عزا بگردن 
را  شـهر  دیـوار  درو  و  انداختنـد 
و  پوشـانیدند  سـیاه   پارچـه  بـا 
چنانچـه مـي گفتنـد فـرداي آن 

روز هزارهـا نفـر جنـازه آخونـد را 
بـر سـر دسـت تـا نجـف بردنـد و 
چنـد روز مـردم شـهر و رؤسـاي 

قبایـل بگـردش طـواف کردنـد.
از بغـداد تـا کربـال چهـار منـزل 
نجـف  تـا  کربـال  از  و  اسـت  راه 
نیـز چهـار منـزل و هـر منزلـي تا 
منـزل دیگـر هشـت فرسـنگ راه 
اسـت و آن روزهـا این مسـافت را 
بـا االغ و اسـتر و چارپایـان دیگـر 
هایـي  گاري  بـا  یـا  میپیمودنـد 
رهسـپار میشـدند کـه عـوام آنهـا 

مینامیدنـد. عربانـه  را 
دریـن  مـردم  را  آخونـد  نعـش 
سـر  بـر  دراز  و  دور  مسـافت 
بـا  جمعـي  هـر  داشـته  دسـت 
نوبـت از جمـع دیگـر بـر گرفتـه 
تـا بجماعتـي دیگـر میسـپردند و 
همچنـان او را به نجف رسـانیدند.  
کارنامه نوبخت

امام صادق عليه السالم: 

الْبَلوی  تَْدفَُع  َو  أمواَل  َوتُْنمی  أعماَل  ّكی  تُـَز  أرحاِم  ِصَلُة 
َرالِْحساَب َوتُْنِسُئ فِی أَجِل؛ َوتُیَسِّ

صله رحم، اعمال را پاكیزه، اموال را بسیار، بال را برطرف 
و حساب )قیامت( را آسانمی كند و مرگ را به تأخیر می 

اندازد. 
]كافى، ج ۲، ص ۱۵۷، ح ۳۳[
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شـیخ حسـنعلی اصفهانـی کـه به 
واسـطه سـکونت سـالهای پایانـی 
عمر در روسـتایی بنام نخودک در 
نزدیکـی مشـهد مقدس ، مشـهور 
به شـیخ حسـنعلی نخودکـی بود، 
دراصفهـان   1241 درسـال  وي 
دیـده بـه جهـان گشـود، اوفقیـه، 
فیلسـوف و از عرفـا و اخالقیـون 
بـزرگ شـیعه در قـرن چهاردهـم 

اسـت.  هجری 
خانـدان ایشـان بـه قولی از نسـل 
رو  ایـن  از  باشـند  مـی  مقـداد 
فامیـل مقـدادی در ایـن خانـدان 
بـه کار گرفتـه می شـود. پدر وی 
مرحـوم مـاّل علـی اکبـر، مـردی 
زاهـد و پرهیـزگار و معاشـر اهـل 
علـم و تقوی و مـالزم مردان حق 
و حقیقـت بـود و در عیـن حال از 
راه کسـب، روزی خـود و خانواده 
آنچـه  و  کـرد  مـی  تحصیـل  را 
عایـد او می شـد، نیمـی را صرف 
و  کـرد  مـی  خانـواده  و  خویـش 
نیـم دیگر را بـه سـادات و ذراری 
فاطمـه زهـرا اختصـاص مـی داد. 
شـیخ حسـنعلی  بر اثر برخوردی 
بـا محمـد صـادق تختـه فـوالدی 
وارد عالـم عرفان شـد. خـود حاج 
نقـل  اصفهانـی  حسـنعلی  شـیخ 
کرده اسـت:» بیش از هفت سـال 
نداشـتم که نزدیك غـروب آفتاب 
یکـی از روزهای مـاه رمضان که با 
تابسـتانی گرم مصادف شـده بود، 
بـه اتفاق پـدرم، به خدمت اسـتاد 
مشـّرف  صـادق،  محمـد  حاجـی 
شـدم. در ایـن اثنـاء کسـی نباتی 
را بـرای تبـرک بـه دسـت حاجی 

زندگینامه حاج شیخ حسنعلی مقدادی اصفهانی
 معروف به نخودکی

داد. اسـتاد نبـات را تبـرک و بـه 
مقـداری  و  فرمـود  رد  صاحبـش 
کـه کـف دسـتش  نبـات  خـرده 
مانـده بـود، بـه مـن داد و فرمـود 
خـوردم.  بیدرنـگ  مـن  بخـور، 
پدرم عـرض کرد: حسـنعلی روزه 
بـود. حاجـی به مـن فرمـود: مگر 
بـا  ات  روزه  کـه  نمی دانسـتی 
خـوردن نبـات باطـل می گـردد. 
عـرض کـردم: آری، فرمـود: پـس 
داشـتم:  عرضـه  خـوردی؟  چـرا 
اطاعـت امر شـما را کردم. اسـتاد 
دسـت مبـارک خـود را بـر شـانه 
مـن زد و فرمـود: بـا ایـن اطاعـت 
بهـر کجـا کـه بایـد می رسـیدی 

رسـیدی. «
در  نخودکـی  حسـنعلی  شـیخ 
سـید  حجـره ای  هـم  نجـف 
حسـن مـدرس بـود. از دوسـتان 
محمـد  شـیخ  بـه  می تـوان  او 
بهاری و سـید حسـین طباطبایی 

کـرد. اشـاره  بروجـردی 
مقـدادی  علـی  شـیخ  فرزنـد 
نویسـندگان شـیعی  از  اصفهانـی 
سـال  اسـفند  متوفـای  معاصـر 
1388 ش فرزنـد او بـود کـه در 
تهـران درگذشـت و در خراسـان 
دفـن شـد. وي در کتـاب نشـان 
کرامـات شـیخ  از  نشـانها  بـي  از 
حسـنعلي مـواردي را ذکـر کـرده 
کـه یك مـورد از آن نقل میشـود: 
گفـت:  بافـت  حصیـر  »مـردي 
عیـال مـن پـس از هشـت مـاه، 
قطره اي شـیر در سـینه نداشـت 
کـه بـه بچـه خـود بنوشـاند و از 
و  زحمـت  در  بسـیار  بابـت  ایـن 

اندوهگیـن بـودم. تـا آنکـه یکـي 
از دوسـتان، مـرا بـه حضـور حاج 
شـیخ داللـت کـرد. بامـدادي بود 
که بـه خدمتش رفتـم و جماعتي 
نوبـت  انتظـار  در  مـن  از  پیـش 
بودنـد، امـا ناگهـان مرحوم شـیخ 
بـا صداي بلنـد فرمودنـد:آن کس 
کـه عیالـش شـیر ندارد،بیایـد. به 
حضـورش رفتـم، سـه دانـه انجیر 
فرمودنـد:  و  کردنـد  مرحمـت 
عیالـت هـر روز یـك دانـه از اینها 
را بـا قرائـت سـه قـل هـواهلل احد 
و سـه صلـوات بخـورد. مسـتقیماً 
بـه خانـه آمـدم و یکي از آن سـه 
دادم،  خـود  عیـال  بـه  را  انجیـر 
سـاعتي نکشـید کـه اطـالع داد، 
سـینه هایـش از شـیر پـر شـده 
اسـت و شـیر خود به خـود خارج 
مـي شـده و پیراهـن اورا خیـس 
کـرده اسـت. قبـول ایـن ماجراي 
شـگفت انگیز براي زنان همسـایه 
مشـکل بـود، امـا چـون از نزدیك 
دیدنـد، بـه صحت گفتـه او اذعان 
بـا  مـن  عیـال  خالصـه  کردنـد. 
آنکـه هشـت مـاه بـود کـه قطـره 
اي شـیر در سـینه نداشت، بعد از 
آن، چنـان صاحـب شـیر شـد که 
از فرزنـد خـود، کـودکان  عـالوه 

دیگـر را هـم شـیر میـداد«.
شـیخ حسـنعلی نخودکـی بسـال 
1361. ق درگذشـت و در مشـهد 
موسـی الرضا  بـن  علـی  حـرم  در 
دفـن گردید. مشـهور اسـت که او 
زمـان وفات و محـل دفن خویش 
از مـرگ بـه نزدیکانـش  را قبـل 

اعـالم نمـوده بود.
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گلگشت

چون به نوروز کند پيرهن از سبزه و گل
 بیهم  مه    او   جلهی    جههن    سهی    همه  از 

 دل ا  حههفیمی  چهه  مههن او از جلههی  او از چشهه 
 گشه  آیمه  مکهن  و کهی   مه   دیهه   در ک  تن
 شهمی  مه   شه   خنمیشه   ز  که  صهمیف  آ 

 گه   و  سهزه  از  پیهفه   کمهه نهیروز  به   چهی 
 قهن   چشهم  از  مهم  چشهیه  قطهف   یکه  تهن

 او  دیهه   از  مه  که   عهنم   به  نیسه   زشهئی 
 را   زیزهنی   و  زشهئ   ایه  دهه  نسهز  که   بهن
 وزا     بهند   از   گه    و   درخئهن   نمنزنهه  در
 عظهی     کیههن   ففاداشهئ    که   خشهئ   ذر 

 چههن    آمههه  عشهه  غهه  کههه پیفهمهه  را غمچهه 
 خهنرا  بهف   سهفبمه    شه   که  تهی  خیهنل  بهن
 همهیز   که  آیه   تهی حسه  چمه   در دل چه  بن
 نیسه  راهه  مهز  به  تهن جهن  ز خسهئ  ت  ای 

 نگمه   بهنز که  به   و گمه  مه  به  راز آسمن 
 

 بیههم  مه  سههی همه  کههه جههن  اوسهه  جلهی  
 بیهم  مه   او  دیهه   بهن  که   اوسه   چههف 
 بیهم  مه   رو  آیمه   آ  آیمه  آ   در  هه 
 بیههم  مه  کهی سهف بههف سهرف که  هیهنهی آ  و
 بیههم  مهه  بههی همهه  و رنهه  همهه  نگههنری  آ 
 بیهم  مه   سهزی  به  دریهن و چشهم  در کهی 
 بیهم  مه   نکهی  جمله   میمگهف  نکهی چهی 
 بیهم  مه   او  آییمه  در عشهی  ایه  مه  که 
 بیههم  مهه  وضههی کههنر در و سفچشههم  بهه  خهه 
 بیهم  مه    فهفو   ذر    دل  به   کیههن   بهنز
 بیهم  مه    رفهی  و  تههبیف  سهیز   را   خهنر
 بیههم  مهه  قهی پههف از خههیا  به  خههیی  بسهئف
 بیهم  مه   جهی  عفبهه   تهفا  مسه   نهفگ 

 بیهم  مه   گلهی  به   قههف   پمجه  فله  که
 بیهم  مه   مگهی  راز  زا   ایمهمه   شههفینر

 

 
 

 

 

 نـنيـــــادق چـه صـــــبــــخطود درـرمـــــفـب

ـــــنم ـــــره روش وده ـــ ـــــآش و نــ  كارـــ
ـــــرو ز  ــــــامام  از  پيغمب ــــــدي  انــ  نـــــ
 ن ـروشــــ ر پـــــــ ـــــــرا  اچد ـــــــنباش
 ارــــد بــه  ــــر نباشـ  گــــــام و ولــــام

ـــ ـــر ن ـ س ــــ  گ ــــد هـ ــــادي و رهنمـ  اـ
ــــــني ــــــقب  ابيم راهــ ــــــدرس و   ولــ  تــ

ـــــامام ـــــرهبرن  و  اديـهــــ  همــــه ان ـ  دـ

 رارـبرقـــ  ودـــــب  دوران   ـــه  دـبايـــ  چـــو
ـــ ــــخداون ـــ  هـد ن ــــنم  نـت ــــانتخ  ودـ  ابـ

 ريــــديگ س ـپــ    ازـيكــ  اـآنهــ  هـ ــ

 نـــــــدي  آل  ائمـقـــ  نـــــآخري  ودـــــب
 دــــــنـدردم مــــردم    تـاجــــــح   دهــــد

 رـــــــبـخ دارد  ال ـــــــح و  ده ـــــــنـآيز  

 رشـالم و فــــن و اســــــــد بـــر ديـــــوامنـق
 

ــــ  ـــــخداون ـــــؤمـر مـد ب ـــــمتق  و  نـ  ينـ

 ن چـــه در شـــام تـــارـه در روز روشــــچـــ
ــــ ــــ  هـب ـــــنم  ردمـم ـــــقيـي  راه  ندـاي  نـ
ـــ   ـنــــخو نـــه گل ن ـبيـــ بـــه نـه گل ــــن
ــــزار جــــــــ   ز گلـابـــــني  ارـــــج خـز رن

ـــــپي  ز ـــــامـام  و از برـغم ــــه ان ـ ــــ  ب  اـم
 ستـت ره خــود ن ـــ  بــ  د لــــــ س

 برندـط پيغمـــــخــــ  در ته ـيوســـــپ   ــــه

 آن شـــه نامـــدار« ع»ينـلب حســــصـــ ز
ــ ــ  هـ  ــ  رـب ــ  قـخل ــ د ـآين ــواب  رـبه  ج
ـــــايـمـن ــــ  دـن ــــ  انـردمـــــم  رـب  ريـرهب

ــين ــه روي زم ــت و حارــر ب ــ  اس ــه ح   
ــ ـــ  ـــت تقـه دس ـــار ــه سوي ــدـا ب  ش برن
ـــ ـــ  ودـب ـــ  رـب ــــردمـم  هـهم ـــ  انـ  رـراهب

ـــ ـــ  انـام ــــن  ودـب ـــ  نتـزي  رشـآراي ع
 

 

خطبه حضرت امام صادق»ع« درباره امام زمان»عج«
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همه جا شاهد احوال خدا بود خدا

 اروفرر  و ربرر  ارشق وفررربرر ع  رر  كرر     هرچرر هرر  
 

 
 جفرررابرررو   ا رجفررر بمكافرررا       يررر   آنچررره  و 

 

 مررررال  و ربرر م رالرر ار ريرر  فرزكرر  مرر    بترشرر
 

 
 برررا  و ربررر  برررا   وسرررت   ر  ز   رمررر قيمرررت  

 

 غلرر   بررو   غلرر   محرر   ز ن  شقر رر  سرركه
 

 
 خطرررا برررو  خطرررا  ررري    شررر ن  تررر     اشرررق 

 

  انرگرر  بررو   ان رگرر پيشرره   سرر م خوبرران   بررار
 

 
   رررا  و ربررر    رررا خسررر ه   جگررر   شرررا    كرررار 

[ 

 فغرران  بررو   فغرران  احبررا   حاصرر  همرره شرر  
 

 
 خررر ا برررو    ا رخررر  احررروا  شررراه    جرررا همررره  

 

 گهر  برو   گهر    رشر ه  صر   نسرهه  اشك مرا
 

 
  وا  و ربرررر  وا   گونرررره صرررر    مايرررره  مررررا   ر  

 

 قررو   بررو  قررو   شق ر رر  مرر    از مررا   سررررنف
 

 
  ارفررر  و ر ا بررررفررر  معشرررو  ع ر   ر مرررا  سررر  

 

 قربحرر  و ربرر  قربحرر  ا ر ابرررخ  پيرر   و رررر  
 

 
 ريرررا  و ربررر  ارريررر ا  راجررررمن   شررري    مررر  

 

 ه  كه جز مهر  ترو انر وخت هرود برو  هرود
[ 

 
 هرروا  بررو  هرروا   شررق تررو ورزيرر   آنكرره جررز  

 

 كرر    بررو  كرر     كشرري   و رترر  كررز  سرر م  هرر 
 

 
 ار طرر  بررو   هرر  خطررا كررز تررو بمررا رفررت  طررا 

 

 بجرران بررو    بجرران  تررو  فرر ا  ار  ز رزخررم كرر
 

 
 بجرررا  برررو   بجرررا  ترررو  بوصرررا  جررران سررر ار   

 

 طلرر   بررو  بطلرر   ف وغرر     مرر   همرره   ر
 

 
 رجرررا   ر همررره حرررا  وجرررو ب بررره رجرررا برررو  
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مســئله  اســت  وقتــی  چنــد 
ــداری  ــذاری و بنگاه ــرمایه گ س
ــك  ــا بان ــه آی ــا و اینک ــك ه بان
ــعه  ــاد و توس ــه ایج ــاز ب ــا مج ه
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــرکت ه ش
ــورد  ــدی م ــورت ج ــتند، بص هس
بحــث و تبــادل نظــر بســیاری از 
ــوم  ــران عل ــووالن و صاحبنظ مس
ــه  ــرار گرفت ــور ق ــادی کش اقتص

ــت. اس
ــیاری  ــد بس ــه از دی ــی ک موضوع
مهــم  بســیار  اقتصاددانــان  از 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد ب ــی ش ارزیاب
رییــس  اقتصــادی  مشــاور 
ــن  ــی ضم ــعود نیل ــور، مس جمه
تاکیــد بــر ضــرورت خــروج بانــك 
شــراط  در  بنگاهــداری  از  هــا 
وضعیــت  اقتصــادی،  فعلــی 
ــی در مقایســه  ــك هــای دولت بان
بــا بانــك هــای خصوصــی در 
زمینــه بنگاهــداری را مناســب 
تــر دانســت و گفــت: رابطــه بیــن 

لزوم خروج بانكها از روش بنگاهداري

ــك  ــادی و بان ــای اقتص ــگاه ه بن
خــود  مطلــوب  شــکل  از  هــا 

ــت. ــده اس ــارج ش خ
تدریجــی  خــروج  لــزوم  وی، 
بانــك هــا از بنگاهــداری و صــرف 
ــوان  ــا بعن ــك ه ــن بان ــع ای مناب
افزایــش ســرمایه را از توقعــات و 
نتایــج نهایــی بحــث هــای مطرح 
شــده بیــن اقتصاددانــان شــرکت 
ــادی  ــس اقتص ــده در کنفران کنن

ــران ذکــر کــرد. ای
ــاد  ــه اعتق ــه ب ــه البت ــی ک توقع
رییــس کل بانــك مرکــزی در 
ــروج  ــری خ ــدف گی ــتای ه راس
بــه  رکــود  از  اقتصــاد  بخــش 
ــن  ــه و ای ــکل گرفت ــتی ش درس
مقــام عالیرتبــه بانکــی در ادامــه 
ــم  خواســت ســایر مراجــع تصمی
گیــر کشــور، عــزم خــود را جــزم 
ــوم  ــك اولتیمات ــا ی ــا ب ــرده ت ک
ســه ســاله بــه بانــك هــا، حــدود 
ســرمایه گــذاری غــول هــای 

مالــی کشــور را بــه همان نســبت 
قانونــی 40 درصــد پایــه ســرمایه، 
ــا  ــك ه ــای ورود بان ــوان مبن بعن
ــد. ــش دهن ــداری کاه ــه بنگاه ب

ــد  ــن تاکی ــیف ، ضم ــی اهلل س ول
ــی  ــی نم ــچ بانک ــه هی ــر اینک ب
توانــد مالــك بیــش از 49 درصــد 
اقتصــادی  بنــگاه  ســهم یــك 
ــا  ــا تنه ــك ه ــت: بان ــد، گف باش
ــا  ــق افزایــش ســرمایه و ی از طری
واگــذاری بنــگاه هــای اقتصــادی 
مــی تواننــد در آینــده حجــم 
ســرمایه و زمینــه فعالیــت هــای 

ــد. ــاد کنن ــتر را ایج بیش
ــی از آن  ــر حاک ــواهد ام ــا ش ام
اســت کــه بســیاری از بانــك 
و  خصوصــی  دولتــی،  هــای 
منظــور  بــه  شــده  خصوصــی 
ــه  ــود ب ــای خ ــی ه ــظ دارای حف
ــای 1391  ــال ه ــوص در س خص
قانونــی 40  از ســقف  و 1392 
درصــدی ســرمایه گــذاری در 
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شــرکت هــای تابعــه عــدول کرده 
و ایــن ســقف را بــه100 و در 
ــد  ــا400 درص ــی ت ــواردی حت م
ــز افزایــش داده  ــه نی ســرمایه پای
ــی  ــای تخصص ــك ه ــا بان و تنه
ــا رعایــت ســقف مجــاز نســبت  ب
ــه ســایر گــروه هــای بانکــی از  ب
ــد. ــبی برخوردارن ــت مناس وضعی

ــك  ــه بان ــی اســت ک ــن درحال ای
هــای خاطــی بــه خصــوص بانــك 
هــای تــازه تاســیس در حالــی که 
ــد  ــی توانن ــا م ــون تنه ــق قان طب
30 درصــد پایــه ســرمایه خــود را 
در امــالک و مســتغالت ســرمایه 
گــذاری کننــد، متاســفانه تــا 
حــدود زیــادی از ایــن دامنــه 

ــد. تجــاوز کــرده ان
البتــه معــاون نظارتــی بانــك 
مرکــزی، پیش از ایــن در واکنش 
بــه انتقــادات مطــرح شــده از 
ســوی کارشناســان اقتصــادی در 
ــش  ــداری و افزای خصــوص بنگاه
ــا در  ــك ه ــذاری بان ــرمایه گ س
ایــن  تابعــه،  هــای  شــرکت 
موضــوع را بــا توجــه بــه تصویــب 
شــورای پــول و اعتبــار بــه طــور 
کامــل قانونــی عنــوان کــرده بود.

ــال  ــن ح ــر در عی ــد تهرانف حمی
ــان  ــا در پای ــت، تنه ــد اس معتق
ــل  ــی مث ــه دالیل ــال 1392 ب س
ــات  ــا و موسس ــك ه ــش بان پوش
جدیــد، ســقف قانونــی 40 درصد 
ــه  ــا ب ــك ه ــذاری بان ــرمایه گ س
51 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

امــا طبل مخالفــت بــا بنگاهداری 
ــدگان  ــوی نماین ــا از س ــك ه بان
مجلــس نهــم نواختــه شــد و 
نماینــدگان در ادامــه بررســی 
الیحــه رفــع موانــع تولیــد رقابــت 

پذیــر و ارتقــا نظــام مالــی کشــور 
در جلســه علنــی خــود، یــك گام 
ــت  ــت فعالی ــتای ممنوعی در راس
بنگاهــداری بانــك هــا برداشــتند.

ــازات  ــال مج ــا اعم ــدگان ب نماین
هــای  فعالیــت  ســود  هایــی، 
غیرمــادی بانــك هــا و موسســاتی 
بنگاهــداری  بــه  اصــرار  کــه 
را  دارنــد  ســهام  نگهــداری  و 
مشــمول نــرخ مالیــات 28 درصد 
اعــالم کردنــد کــه ایــن رقــم هــر 
ــه  ســال ســه واحــد درصــد اضاف

ــد. ــد ش خواه
بــا ایــن حــال ایــن اقــدام تنبیهی 

از  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
ــران  ــیاری از صاحبنظ ــوی بس س
اقتصــادی غیرمنتظــره و غیرقابــل 
توجیــه تعبیــر شــد، چــرا کــه بــه 
زعــم آنــان بنگاهــداری بانــك هــا 
ــی خالصــه نشــده  ــه دوران فعل ب
و عقــد مشــارکت حقوقــی بانــك 
هــا در دنیــا از ســابقه یکصــد 

ســاله برخــوردار اســت.
بــه اعتقــاد کارشناســان اقتصــادی 
ــر  ــازات اخی ــون مج ــب قان ، تصوی
مجلــس علیــه بنگاهــداری بانــك 
و  بازدارنــده  عامــل  تنهــا  هــا، 
ــه  ــت ب ــتای حرک ــرب در راس مخ
ســمت رشــد اقتصــادی و توســعه 

پایــدار کشــور خواهــد بــود و منجر 
بــه عقــب نشــینی هرچــه بیشــتر 
ــذاری در  ــرمایه گ ــا از س ــك ه بان
طــرح هــای اقتصــادی و در ادامــه 

اشــتغالزایی خواهــد شــد.
امــا نقدهــای صــورت گرفتــه 
نماینــدگان  دولــت،  رایزنــی  و 
ــر  ــورای اســالمي را ب ــس ش مجل
آن داشــت کــه درجریان بررســی 
الیحــه رفــع موانــع تولیــد رقابــت 
پذیــر و ارتقــا نظــام مالــی کشــور 
ــاده 13  ــه م ــی ب ــاق متن ــا الح ب
ایــن الیحــه بــا 125 رأی موافــق، 
هــزار  یکصــد  اختصــاص  بــا 
ــع  ــل مناب ــال از مح ــارد ری میلی
ــا  ــنواتی ب ــی در بودجــه س عموم
افزایــش ســرمایه بانــك هــای 

ــد. ــت کن ــل موافق عام
ــای  ــه ج ــرح ک ــن ط ــاس ای براس
بــرای  را  ای  بهانــه  هیچگونــه 
معــدود مخالفــان واگــذاری امــوال 
مــازاد بانــك هــا نخواهد گذاشــت، 
ــال از  ــارد ری ــزار میلی ــد ه یکص
محــل منابــع عمومــی در قوانیــن 
بودجــه ســنواتی تــا 10 ســال بــه 
افزایــش ســرمایه بانــك هــای 
عامــل اختصــاص خواهــد یافــت.

بانــك هــای مذکــور موظــف 
 3 معــادل  حداقــل  هســتند 
برابــر مبلــغ افزایــش ســرمایه 
ــداران  ــه خری ــل را ب ــن مح از ای
یــا  خصوصــی  غیردولتــی، 
تملــك  هــای  طــرح  تعاونــی 
ــی  ــرمایه ای مل ــای س ــی ه دارای
ــا اقســاط  و اســتانی تســهیالت ب
ســاله   7 حداقــل  بازپرداخــت 

نماینــد. پرداخــت 
البتــه بــه نظــر مــی رســد اینگونــه 
صحیــح  و  شایســته  اقدامــات 

نمايندگان با اعمال 
مجازات هايی، سود فعاليت 

های غيرمادی بانک ها 
و موسساتی که اصرار به 

بنگاهداری و نگهداری سهام 
دارند را مشمول نرخ ماليات 
28 درصد اعالم کردند که 
اين رقم هر سال سه واحد 

درصد اضافه خواهد شد.
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در  اســالمی  شــورای  مجلــس 
ــا بانــك هــا و اســتفاده  برخــورد ب
از راهکارهــای تشــویقی همــراه 
ــای  ــه ج ــی ب ــت اجرای ــا ضمان ب
اســتفاده از سیاســت تنبیهــی، 
خللــی در توســعه ســرمایه گذاری 
بانــك هــا کــه البتــه از ســهم 
باالیــی نیــز در اقتصــاد کشــور 
برخوردارنــد، ایجــاد نخواهــد کــرد.

امــا نایــب رییــس کمیســیون 
ضمــن  مجلــس،  اقتصــادی 
ــر  ــا ب ــك ه ــش بان ــر نق ــد ب تاکی
واســطه گــری مالــی، گفــت: 
متاســفانه درحــال حاضــر نقــش 
بانــك هــا بــه کارفرمایــی تغییــر 
پیــدا کــرده و ایــن یــك واقعیــت 
کــه  باشــد  مــی  انکارناپذیــر 
دولــت نیــز همــواره بــه ایــن 
ــت. ــوده اس ــرض ب ــئله معت مس

ــه،  ــان اینک ــا بی ــی ب ــرج ندیم ای
ــرمایه  ــت س ــداری و هدای بنگاه
ــت  ــمت فعالی ــه س ــا ب ــك ه بان
ــه طــور  هــای صــرف ســودآور، ب
حتــم صدماتــی را بــه بخــش 
اقتصــادی کشــور از جملــه تولیــد 
و اشــتغال وارد ســاخته اســت، 
در  متاســفانه  داشــت:  اظهــار 
طــول ســال هــای اخیــر بیشــتر 
تســهیالت اعطایــی بانــك هــا 
ــدی و  ــور غیرتولی ــمت ام ــه س ب
بنــگاه هــای تابعــه اختصــاص 

ــت. ــرده اس ــدا ک پی
ــت  ــر اولوی ــد ب ــن تاکی وی، ضم
بــه  کشــور  تولیــد  بخــش 
منظــور اعطــا تســهیالت بانکــی، 
بــر بازگشــت ســریع ســرمایه 
گــذاری بانــك هــا در پــروژه 

هــای مختلــف را بســیار ضــروری 
متاســفانه  گفــت:  و  دانســت 
بســیاری از بخــش هــای تولیــدی 
بــا کمبــود  تعاونــی کشــور  و 
و  هســتند  مواجــه  نقدینگــی 
ــرکت  ــظ ش ــر حف ــا ب ــك ه بان
هــای ســرمایه گــذاری خــود 

اصــرار دارنــد.
و  الهیجــان  مــردم  نماینــده 
ــرد  ــس، عملک ــیاهکل در مجل س
ــه  ــی و نیم ــای خصوص ــك ه بان
ــك  ــه بان ــبت ب ــی را نس خصوص
تــر  نامناســب  دولتــی  هــای 
ــس  ــرد و گفــت: مجل توصیــف ک
ــك  ــن بان ــی بی ــه تفاوت هیچگون
هــای کشــور قائــل نیســت و 
ــزی زیرنظــر شــورای  ــك مرک بان
ــرمایه  ــد از س ــار بای ــول و اعتب پ
ــون  ــق قان ــت و طب ــردم صیان م
ســرمایه بنــگاه هــای مالــی را بــه 
ســمت امــور مولــد هدایــت کنــد.

ــه  ــیون بودج ــو کمیس ــك عض ب
ــت از  ــز ، ضمــن حمای مجلــس نی
ــازات  ــال مج ــون اعم ــب قان تصوی
ــه منظــور جلوگیــری  بانــك هــا ب
از فعالیــت هــای بنگاهــداری از 
ســوی مجلــس، گفــت: بانــك هــا 
ــی  ــی توجه ــایه ب ــفانه در س متاس
نهادهــای نظارتــی از محل واســطه 
ــه شــرکت  ــی خــود را ب گــری مال
ــودآور  ــذاری س ــرمایه گ ــای س ه

ــد. ــرده ان ــل ک تبدی
ــه  ــان اینک ــا بی ــادری ب ــر ق جعف
بانــك هــا از حــدود قانونــی خــود 
بــه منظــور ســرمایه گــذاری خارج 
شــده انــد، گفــت: بــا تصویــب این 
ــا از فرصــت الزم  ــك ه ــون، بان قان

واگــذاری ســاالنه  منظــور  بــه 
حداقــل 33 درصــد از امــوال مــازاد 
خــود بــه تشــخیص شــورای پــول 
ــول،  ــوال منق ــر ام ــار نظی و اعتب
غیرمنقــول و همچنیــن ســرقفلی 
تابعــه  هــای  شــرکت  هــای 

ــود. ــد ب ــوردار خواهن برخ
ــا  ــك ه ــر بان ــاد وی، اگ ــه اعتق ب
بخواهنــد هماننــد شــرایط فعلــی 
بــه بنگاهــداری محــض بپردازنــد، 
از افرایــش ســرمایه غافــل شــده و 
ــار  ــگاه و اعتب ــال جای ــن ح در عی
خــود را در مبــادالت بیــن المللــی 

ــد داد. ــت خواهن از دس
ــن عضــو کمیســیون اقتصــادی  ای
مجلــس یکــی از معضــالت فعلــی 
اقتصــاد کشــور را رشــد ناهمگــون 
ــه  ــی و نیم ــای خصوص ــك ه بان
ــرد  ــر ک ــور ذک ــی در کش خصوص
و گفــت: متاســفانه در شــرایط 
فعلــی برخــی بانــك هــا بــه نوعــی 
بــا اقدامــات ســودجویانه خــود 
بخصــوص در بخــش های تجــاری، 
ــتم  ــاط سیس ــم و انضب ــل نظ مخ

ــد. ــی شــده ان بانک
وی اظهــار داشــت: بانــك مرکزی 
ابزارهــای  از  حاضــر  حــال  در 
ــا  ــورد ب ــرای برخ ــدی ب قدرتمن
ــوردار  ــف برخ ــای متخل ــك ه بان
ــار  ــول و اعتب ــورای پ ــت و ش اس
ایــن اختیــار را از ســال 1390 
کــه  داده  مرکــزی  بانــك  بــه 
ــات  ــد عملی ــورد بتوان ــب م حس
ــا توجــه  برخــی از بانــك هــا را ب
بــه سیاســت هــای خــود محــدود 

ــد. کن
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امـروزه جغـد گرانـي در آسـمان 
کوتاهـي هـا و نبـود نظـارت هـا 
اوج گرفتـه اسـت. کمتـر محفـل 
و مجلسـي اسـت کـه برپـا شـود 
پیـش  آن  در  گرانـي  موضـوع  و 
کشـیده نشـود.در محافل عمومي 
معمـوالً بحـث داغ گرانـي، پـاي 
ثابـت بحـث هـا وگفـت وگوهـاي 

سـرپایي و فوریتـي اسـت.
بحـث  کـه  حالـي  در  متأسـفانه 
گرانـي کاالها و اقـالم ضروري در 
میـان عمـوم مردم فراگیر شـده و 
ایـن حاکـي از فشـار و اضطرابـي 
اسـت کـه مردم شـریف بـر گرده 
خـود تحمـل مـي کننـد گـردن 
گرانـي هـر روز کلفـت تر شـده و 
گویـا شـرایط بـه گونـه اي اسـت 
کـه ایـن زورگویـي خاتمـه نمـي 

 ! بد یا
از همـان زمـان آغـاز اجـراي فـاز 
یارانه هـا  هدفمنـدي  نخسـت 
پیش بینـي مي شـد کـه پرداخـت 
یارانـه نقـدي   از محـل اصـالح 
قیمـت حامل هـاي انـرژي، تبعات 

سایه شوم گراني بردوش فقرا
تورمـي دارد و حـال ایـن اثـرات 
در  را  خـود  سـریع  بسـیار  گاه 
جامعـه نشـان مي دهـد و گاه بـا 
قیمتـي  نوسـانات  منشـأ  تاخیـر 
مي شـود. بایـد در نظر داشـت که 
بسـیار بیش تـر از 70درصـدي که 
قـرار بـود بـه بخش هـاي مصرفي 
تخصیـص یابد، میـان مردم توزیع 
شـد و گذشـته از آن نیـز بخـش 
درصـدي   20 سـهم  از  اعظمـي 
توجهـي  قابـل  قسـمت  و  دولـت 
یارانه هـاي  از سـهم 30درصـدي 
تولیـدي بـه »مصـرف« اختصاص 
یافـت و تردیـدي نیسـت کـه این 
اقتصـاد  بـر  منفـی  اثـرات  همـه 

کشـور بـه جـاي مي گـذارد. 
بـه واقـع، اثـرات ناشـي از اجراي 
فـاز اول هدفمنـدي یارانه ها خود 
را بـا تاخیـر در جامعـه نشـان داد 
و نتیجـه ایـن امـر هـم افزایـش 
بهـار  در  قیمت هـا  جهش گونـه 
سـال 91 بـود. شـاید بـه جـرات 
بتـوان گفـت کـه هیـچ قلمـي از 
اقـالم مصرفـي از توفـان افزایـش 

چـرا  نمانـد؛  امـان  در  قیمت هـا 
کـه از لبنیـات و مـواد پروتئینـي 
گرفتـه تـا حبوبـات، قنـد و شـکر 
و میوه جـات یـا حتـي بـه عبارت 
سـاده تر »سـبد مصرفـي مـردم« 
دسـتخوش تغییرات قیمتي شـد. 
اکنـون دامنـه گرانـي ها تـا جایي 
پیش رفته اسـت کـه تولیدکننده 
و یـا فروشـنده مـي دانـد و بـاور 
دارد که مشـتري نمـي تواند فالن 
کاال را بـا فـالن قیمـت خریداري 
نمایـد؛ بنابرایـن در ایـن چرخـه 
بـه  نیـز  بـار  تأسـف  اتفـاق  یـك 
وقوع پیوسـته اسـت و آن کاستن 
یـا کمیـت کاالسـت!  از کیفیـت 
اخـذ 8 مالیـات ارزش افـزوده بـه 

ایـن گرانـي کمـك کرده اسـت.
اجنـاس  در  اگـر  معنـی؛  بدیـن 
مصرفـي قیمـت یـك کیلـوي آن 
فـالن قیمـت بـوده اسـت اکنـون 
پـس از اینکـه در چنـد مرحلـه، 
افزایش قیمت داشـته و به سـقف 
بسـته  در  اینـك  اسـت،  رسـیده 
بـدون  هـم  آن  گرمـي]![   900
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کاهـش قیمـت عرضـه مي شـود.
جالـب اینجاسـت کـه در برخـي 
پفـك  و  چیپـس  مثـل  اجنـاس 
کـه در بسـته بنـدي هـاي جذاب 
بـراي بچه هـا به بـازار فروش مي 
آیـد متأسـفانه در اثر همـان آفت 
درون  از  بخشـي  گرانـي،  هـاي 
بسـته را بـا بـاد پـر کـرده انـد و 
شـود  مـي  بـاز  بسـته  در  وقتـي 
کمتـر از مقـدار واقعـي پفـك یـا 
چیپس در قسـمت انتهایي بسـته 

مشـاهده مـي شـود.
سـبد  در  چنـد  هـر  مثـال  ایـن 
اقـالم  جـزو  خانوارهـا  مصرفـي 
ضـروري نیسـت ولـي آیـا گویاي 
خیلـي از واقعیـت هـا و کوتاهـي 
هـاي نهادهـاي مسـئول نیسـت؟

از سـوي دیگر؛ بنابـر گزارش هاي 
کمـاکان  غیررسـمي  و  رسـمي 
مـوج افزایـش قیمت هـا در اقالم 
ضـروري مثـل لبنیات، گوشـت و 
مـرغ، برنـج، قنـد و شـکر، چـاي، 
روغـن نباتـي، میوه و سـبزي نیز 
اتفـاق  یـك  تنهـا  و  دارد  ادامـه 
افتـاده و از جهاتـي مـي تـوان آن 
را بـه فـال نیـك گرفـت؛ »اذعان 
مسـئوالن و نهادهـاي مربوطـه به 
گرانـي و عبـور از مرحلـه انـکار«.

مقامـات  اخیـرا  هرحـال،  بـه 
اجرایـي و اقتصـادي پذیرفتـه انـد 
کـه مسـئله گرانـي وضعیـت قرمز 
پیـدا کـرده اسـت . اینکـه دولـت 
گرانـي هاي بي رویـه را پذیرفته و 
خواسـتار مقابلـه با معضـل گراني 
شـده یـك گام بـه جلو اسـت ولي 
سـؤال مهم این اسـت کـه آیا گره 

گرانـي هـا بـاز مي شـود؟

آنچـه بیـش از هر چیـزي اولویت 
مجموعـه  کـه  اسـت  ایـن  دارد 
زمینـه هـا و عوامـل ایـن گرانـي 
هاي بي سـابقه از سـوي نهادهاي 

مربوطـه شناسـایي شـود.
حضـور  گرانـي  مـوارد  از  یکـي 
هـا  واسـطه  اسـت.  هـا  واسـطه 
خـرد  معامـالت  از  سـادگی  بـه 
در بـازاری کوچـك بـدون صـرف 
هزینـه ی زیـاد و پرداخت مالیات 
کسـب  میلیونـی  درآمدهـای 

میکننـد. امـا کارمندانـی کـه بـا 
سـختی  بـه  دانشـگاهی  مـدارک 
توانسـته انـد بـه صـورت موقت و 
قـراردادی مشـغول به کار شـوند، 
طبـق مصوبـه ی دولـت ماهانه به 
طـور متوسـط 600 هـزار تومـان 
درآمـد دارنـد. در آشـفتگی بـازار 
دفاتـر  نیسـتند  کـم  نیـز  امـروز 
واسـطه  آنهـا  در  کـه  بازرگانـی 
قانونـی  صـورت  بـه  زبـده  هـای 
فعالیـت دارنـد و حسابشـان را از 
آنهایـی کـه صرفاً به سوءاسـتفاده 
از تالطـم هـای بـازار و بـه جیـب 
میپردازنـد،  کالن  ثروتهـای  زدن 

جـدا میداننـد. 
مسـئله  بـا  مقابلـه  در  همچنیـن 
پنهـان  بخاطـر  نبایـد  گرانـي 
بـه  تنهـا  مدیریـت  سـوء  کـردن 

بسـنده  گرانفروشـي  بـا  برخـورد 
شـود. بـي شـك میـان »گرانـي« 
بـا »گرانفروشـي« تفـاوت وجـود 
دارد و بایـد بـراي هر یـك تدابیر 

اندیشـید. ویـژه  و  جداگانـه 
اکنـون به نظـر مي رسـد بهترین 
راهـکار بـراي مقابلـه بـا مسـئله 
هـاي  قیمـت  افزایـش  و  گرانـي 
خـارج از ضابطـه، مجموعـه اي از 
اقدامـات ویـژه مناسـب و مطابـق 
پدیـده  هـاي  زمینـه  و  علـل  بـا 

گرانـي و بخصـوص گرانـي هـاي 
لجـام گسـیخته اخیـر اسـت.

بنابراین؛ دولـت وظیفه دارد فراتر 
از گفتـار و نصیحـت و هشـدار در 
عرصـه عمـل کنترل و نظـارت بر 
بـازار را اجرایـي نمایـد. در فضاي 
حسـاس کنونـي جاي هیـچ خطا 
و آزمونـي نیسـت و هـر تصمیـم 
مهـم و سرنوشـت سـاز بایـد بـر 
خـرد  و  کارشناسـي  کار  مبنـاي 

جمعـي اتخـاذ گردد.
گـره  گفـت؛  بایـد  باالخـره  و 
گرانـي هنگامـي باز مي شـود که 
مجموعـه قوا و نهادهـا در تعاملي 
غیرتشـریفاتي به میـدان بیایند و 
قـدر خدمـت به مـردم را دانسـته 
و خواسـته بحـق آنهـا را در بـاز 
کردن ایـن گره بر صدر بنشـانند.

آنچه بيش از هر چيزي اولويت 
دارد اين است که مجموعه 

زمينه ها و عوامل اين گراني 
هاي بي سابقه از سوي نهادهاي 

مربوطه شناسايي شود.
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قائـم  الحسـنه  قـرض  صنـدوق 
سـال  چندیـن  ریـز  نـی  )عـج( 
اسـت بـه خانـه امیـد گرفتـاران 
محله تبدیل شـده اسـت وسـاالنه 
میکنـد  اعطـا  تومـان  میلیاردهـا 
ایـن صندوقهـا بـا سـپرده هـای 
مـردم نیکـوکار اداره مـی شـود . 
ایـن صنـدوق درچارچـوب تفاهم 
نامـه منعقده بین سـازمان اقتصاد 
اسـالمی ایـران و بانـك مرکـزی 
مـی باشـد و شـرط نوبـت دهـی 
اعطـای  و  نـدارد  را  هـا طوالنـی 
وام بـدون سـود و بهـره از دالیـل 
اعتمـاد مـردم بـه ایـن صنـدوق 
حضـرت  ابتـدا  در   ، باشـد  مـی 

گزارشی از صندوق قرض الحسنه قائم )عج( نی ریز

سـیدمحمدفقیه  حـاج  اهلل  آیـت 
نیریـز  محتـرم  جمعـه  امـام   (
بـه   ) مدیـره  هیـات  ورئیـس 
هـای  صنـدوق  فعالیـت  اهمیـت 
قـرض الحسـنه ، اشـاره نمودنـد، 
تالش وکوشـش درراستای ترویج 
معـارف وزیبائیهـای دیـن اسـالم 
الهـي  سـنت  الخصـوص  علـی  و 
قـرض الحسـنه کـه بعنـوان نهـاد 
شـرعی ومردمـی مقبـول حضرت 
از  را  گرفتـاران   . میباشـد  حـق 
دسـت رباخـوران رهانیـده انـد و 
زدائـی  محرومیـت  راسـتای  در 
تالشـهای قابـل تقدیـری را انجام 
باتـالش  کـه  امیـدوارم  و  داده 

مدیـران سـازمان اقتصاد اسـالمی 
ایـن صندوقهـا گسـترش یابنـد و 
بتواننـد در تحقـق منویـات مقـام 
معظـم رهبـری و مراجـع عظـام 
تقلیـد کـه همـان حـذف ربـا در 
معامـالت اقتصادی اسـت ، موفق 
حصـل  مـا  زیـر  متـن   . باشـند 
گفـت وگـو خبرنگار نشـریه قرض 
الحسـنه بـا آقـای سـید حسـین 
فقیـه مدیـر عامل صنـدوق قرض 
الحسـنه قائم )عج(نی ریزمیباشد:
فقیـه  حسـین  سـید  آقـای 
سـابقه فعالیت صندوق و دست 
انـدرکاران آن و اقداماتی را که 
محرومیـت  بـه  کمـك  بـرای 
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زدایـی از طبقـه آسـیب پذیر 
بعمـل اورده انـد گفـت: 

صنـدوق اندوختـه قائـم بـا هدف 
گسـترش واجـب فرامـوش شـده 
)قـرض الحسـنه( و حـذف ربـا از 
فروردیـن 1357 فعالیـت خـود را 
آغـاز و در سـال 1359 نیـز ثبـت 
تاسـیس  بـدو  .از  شـد  رسـمی 
کـه  داشـتم  افتخـار   ، اینجانـب 
انجـام  عامـل  مدیـر  عنـوان  بـه 
وظیفـه نمایـم . حضـور چهرهای 
ارزشـمندی نظیـر حضـرت آیـت 
)امـام  فقیـه  محمـد  سـید  اهلل 
جمعـه محتـرم نـی ریـز( بعنـوان 
سـایر  و  مدیـره  هیـات  رئیـس 
از  کـه  معتمدینـی  و  بزرگـواران 
اعضـای  بعنـوان  تاسـیس  بـدو 
هیـات امنـاء و مدیره و بازرسـین 
مسـئولیت  حـوزه  در  هرکـدام  و 
هـای  فعالیـت  و  خدمـات  خـود 
متنوعـی در راسـتای محرومیـت 
زدائـی از چهـره شهرسـتان انجام 
اینکـه  .کمـا  دهنـد  مـی  و  داده 
 1392 سـال  در  صنـدوق  ایـن 
بـا پرداخـت 2259 فقـره وام بـه 
در  و  ریـال  میلیـارد   73 مبلـغ 
سـال جـاری تـا )پایـان دی مـاه( 
بـا پرداخـت 1962 فقـره وام بـه 
مبلـغ 66 میلیـارد ریال به اقشـار 
مختلـف و در زمینـه هائـی نظیـر 
کشـاورزی ، دامـداری ، اشـتغال 
تـالش   .... و  ازدواج   ، خانگـی 
زیـادی را در گره گشـائی از مردم 
انجـام داده اسـت ، که ایـن قبیل 
مـردم  اعتمـاد  مرهـون  اقدامـات 

مـی باشـد .
آیـا صنـدوق هایـی کـه در ایـن 
شـهر فعالیـت دارنـد بـر اسـاس 
و  کننـد  مـی  فعالیـت  مقـررات 
موازیـن  عملکردشـان  نحـوه  در 

میگیرنـد؟ نظـر  در  را  قانونـي 
خوشـبختانه تـا جائـی کـه اطالع 
خاصـی  مـورد  تاکنـون  داریـم 
مبنـي بـر انجام فعالیـت های غیر 
قانونی مشـاهده نگردیده اسـت  و 
اکثـر صنـدوق های شهرسـتان با 
ایـران  اقتصـاد اسـالمي  سـازمان 
همـکاری و تعامـل بسـیار خوبـي  
را دارنـد و حسابرسـان آن بطـور 
مرتـب در صندوقهـا حضـور مـي 
سـر  تنظیـم  نحـوه  در  و  یابنـد 
فصـل حسـابها راهنماییهاي الزم 

را ارائـه میدهنـد.
تامیـن  بـرای  الحسـنه  قـرض 
نیازهـای محرومین تأدیه میشـود 
اگـر برنامه ای برای گسـترش این 
سـنت الهـی داریـد، بیـان کنید؟

قائـم  الحسـنه  قـرض  صنـدوق 
)عـج( نـی ریـز از طریق اسـتفاده 

نظیـر  رسـمی  هـای  تربیـون  از 
دعـوت  را  خیریـن  جمعـه  نمـاز 
در صنـدوق  افتتـاح حسـاب  بـه 
را  اهمیـت موضـوع  و  مـی کنـد 
و  مـردم مـی رسـاند  اطـالع  بـه 
همچنیـن ارائـه خدمـات بـه روز 
بـه مراجعیـن در گسـترش ایـن 

مهـم موثـر اسـت .
البته سـازمان اقتصاد اسالمي هم 
مـی تواند بـا برگزاری جلسـات با 
هرمنطقـه  مسـئولین  و  خیریـن 
فعالیـت  جریـان  در  را  هـا  آن 
صنـدوق هـای همکار گذاشـته تا 
ایـن بزرگـواران چنانچـه ابهامـی 
بواسـطه فعالیـت صنـدوق هـای 
غیـر همـکار ایجـاد شـده رفـع و 
فعالیـت  ایـن  مروجـان  بعنـوان 

محسـوب شـوند .
همانطـور  کـه اسـتحضار داریـد 
شـرایط  از  برخـی  تعدیـل  بـرای 
قانـون  اجرایـی  دسـتورالعمل 
تنظیـم بازار غیر متشـکل پولی با 
مسـاعی مدیران سـازمان ، تفاهم 
و  مرکـزی  بانـك  بیـن  ای  نامـه 
سـازمان منعقد شـده اسـت ، این 
تفاهـم نامه چـه تاثیـری در روند 

فعالیـت صنـدوق هـا دارد ؟
حضـور سـازمان اقتصـاد اسـالمي 
بعنوان واسـطه بیـن صندوق های 
قـرض الحسـنه و بانـك مرکـزی 
امـری مبـارک می باشـد  و جای 
تقدیـر و تشـکر دارد .همانطورکه 
سـازمان  مدیـران  مسـتحضرید 
همگـی از چهـره هـای شـناخته 
قـرض  امـر  در  فعـال  و  شـده  

صندوق قرض الحسنه 
قائم )عج( نی ريز از 

طريق استفاده از تربيون 
های رسمی نظير نماز 

جمعه خيرين را دعوت به 
افتتاح حساب در صندوق 

می کند و اهميت 
موضوع را به اطالع مردم 

می رساند
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بـا  کامـل  آشـنائی  و  الحسـنه 
وضعیـت اداره صنـدوق هـا دارند 
بـروز  صـورت  در  تواننـد  مـی  و 
مشـکل در رفع آن تـالش نمایند 
و حسابرسـان سـازمان  بازرسـان 
و  صنـدوق  بـا  همـکاری  بـرای 
ارائـه مشـاوره در تنظیم حسـابها 
مراجعـه مـی کننـد آیا نسـبت به 
ایـن مـوارد نظـری داریـد ، بیـان 

؟ کنید
و  حسابرسـان  مرتـب  حضـور 
بازرسـان سـازمان اقتصـاد موجب 
تسـریع در رونـد اداره امـور مـی 
شـود . این عزیزان بدلیل آشـنائی 
بـا قوانیـن،  تذکـرات و راهنمائی 
هـای الزم را انجـام مـی دهنـد  و 
باتوجـه به تجربیاتشـان مـواردی 
کـه در بازرسـی هـا متوجـه  مـی 
هـای  جـزوه  بصـورت  شـوند 
آموزشـی و یـا در نشـریه جهـت 
مدیـران صندوقهـا  سـایر  اطـالع 

درج شـود مناسـب اسـت .
سـازمان  همـکار  هـای  صنـدوق 
از  شـرع  مقـررات  اسـاس  بـر 

تأدیـه وامهای جدولی و مشـروط 
ممنـوع هسـتند آیـا ایـن مقررات 

بدرسـتی اجـرا مـی شـود؟
صندوق قرض الحسـنه قائم )عج( 
نی ریز از بدو تاسـیس و بواسـطه 
حضـور روحانیـت معظـم ، تمـام 
مـوارد را بـا نظـر ایـن بزرگـواران 
در  را  دقـت  نهایـت  و  تنظیـم 
میگیرنـد  بـکار  مقـررات  اجـرای 
.کمـا اینکـه این صنـدوق با هدف 
آشـنائی مراجعین با مفهوم قرض 
الحسـنه اقـدام بـه تهیـه برشـور 
و تراکـت بـا موضوعـات مختلـف 
و همچنیـن اهـداء کتـاب )ربـا و 
بانکـداری اسـالمی ( اثـر مرجـع 
العظمـی  آیتـاهلل  عالیقدرحضـرت 
مـکارم شـیرازی نمـوده اسـت تـا 
عـالوه بـر آشـنائی مراجعیـن بـا 
ایـن قبیـل مفاهیـم دینـی ، ایـن 

هـدف دنبـال شـود .
صـدای  الحسـنه  قـرض  نشـریه 
را  آنهـا  نظـرات  و  صندوقهاسـت 
منعکس مـی کند برخی همکاران 
و  نظـرات  ارسـال  در  صندوقـی 

رویدادهـای منطقـه عالقه نشـان 
نمـی دهنـد نظر خـود را در مورد 
همـکاری صنـدوق هـا بـا نشـریه 

بفرمائیـد؟
از تـالش عزیزان در نشـریه قرض 
مدیرمسـئول  باالخـص  الحسـنه 
محترم آن نشـریه کـه در انعکاس 
هـای  صنـدوق  هـای  فعالیـت 
قـرض الحسـنه فعالیـت میکننـد 
تشـکر مـی کنیـم و ایـن صندوق 
آمادگـی دارد در پربـار تـر شـدن 
را  الزم  همـکاری  نشـریه  ایـن 

مبـذول نمایـد .
هـر پیش نهـادی برای بـاال بردن 
هـای  صنـدوق  اگاهـی  سـطح 
قـرض الحسـنه و ارائـه ای کمك 
بـه محرومیـن داریـد بفرمائیـد ؟

امیدواریـم کـه سـازمان اقتصاد و 
صندوقهـای همـکار بـا تعامـل و 
همـکاری هرچـه بیشـتر بتواننـد 
الهـي  سـنت  ایـن  گسـترش  در 
مویـد  و  موفـق  الحسـنه  قـرض 

باشـند .

صندوق قرض الحسنه 
قائم )عج( نی ريز از 
بدو تاسيس و بواسطه 

حضور روحانيت معظم 
، تمام موارد را با نظر 
اين بزرگواران تنظيم 
و نهايت دقت را در 
اجرای مقررات بكار 

ميگيرند 
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ای  گونــه  بــه  ایــران  اقتصــاد 
ــای  ــه ارز و درآمده ــه ب ــت ک اس
نقــش  و  اســت  وابســته  ارزی 
ایــران،  اقتصــاد  تعــادل  ارز در 
نقــش کامــال کلیــدی اســت؛ 
ایــن واقعیــت موجــود اســت؛ لــذا 
قیمــت ارز، مقــدار آن و چگونگــی 
برخــورد بــا مبــادالت ارزی در 
اقتصــاد ایــران نقــش آفریــن 
اســت؛ بنابرایــن اگــر ایــن نقــش 
را در تعــادل اقتصــادی قبــول 
کنیــم، عرضــه، تقاضــا، قیمــت و 
مقــدار ارز را مشــخص مــی کنــد. 
ــاق  ــس ات ــحاق رئی ــی آل اس یحی
بازرگانــی و صنایــع و معــادن 
تهــران گفــت: در ایــن میــان اگــر 
بخواهیــم نوســانات را کنتــرل 
کنیــم، بایــد بتــوان شــاخه عرضه 
ــن  ــرد. ای ــت ک و تقاضــا را مدیری
در حالــی اســت کــه هــم اکنــون 
کشــور در یــك محیــط متالطــم 
نســبت بــه ارز قــرار دارد کــه 
ــل  ــه دالی ــط، ب ــن محی ــه ای البت
ایجــاد  اقتصــادی  و  سیاســی 
ــت  ــن مدیری شــده اســت، بنابرای
عرضــه و تقاضــای ارز، کار مهمــی 
در حــوزه تعــادل اقتصادی کشــور 
به شــمار مــی رود؛ اما مســئولیت 
ــك  ــا بان ــتان ب ــن داس ــی ای اصل
ــر  ــد ب ــه بتوان ــت ک ــزی اس مرک
ــن  ــود، ای ــتهای خ ــاس سیاس اس

ــد. ــرل کن ــط را کنت محی

نقش کلیدي مدیریت ارز در اقتصاد کشور

وی تصریــح کــرد: نظــام مدیریتی 
حــوزه  در  کلیــدی  نقــش  ارز 
اقتصــاد ایــران دارد و بایــد جایــی 
ایــن  مســئولیت  کشــور،  در 
مدیریــت را قبــول کنــد؛ امــا باید 
ــت  ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ب
کــه بانــك مرکــزی ایــران بــدون 
تمامــی  و هماهنگــی  انســجام 
ــن کار را  ــد ای ــران نمی توان بازیگ
بــه ثمــر رســاند، امــا اگــر بانــك 
ــه و  ــد عرض ــی خواه ــزی م مرک
ــد  ــد، بای ــت کن ــا را مدیری تقاض
بازیگــران عرضــه کننــده ارز را 
بــا تقاضاکننــدگان آن، هماهنــگ 

ــد. ــت کن ــوده و مدیری نم
آل اســحاق، عرضــه کننــدگان 
ــل  ــد حاص ــران را درآم ارز در ای
صادرکننــدگان،  نفــت،  از 
ــرمایه  ــف و س ــای مختل درآمده

هــای ایرانــی خــارج از کشــور 
ــار داشــت: بحــث  دانســت و اظه
ــك  ــه بان ــت ک ــن اس ــر ای ــر س ب
مرکــزی چقــدر بــر مدیریــت این 
عرضــه کننــدگان توانمنــد بــوده 
اســت، در قســمت هایــی کــه 
ــد  ــت، بای ــت اس ــه دول ــوط ب مرب
هماهنگــی الزم وجــود داشــته 
هایــی  بخــش  در  امــا  باشــد، 
کاال  صادرکننــدگان  همچــون 
کــه عمدتــا بخــش خصوصــی 
هســتند، اگــر بشــود سیاســتهای 
کــردن  بیشــتر  بــا  متناســب 
ارز یعنــی توســعه صــادرات را 
مدیریــت  کار  کــرد؛  عملیاتــی 
بــازار ارز ایــران بــه خوبــی پیــش 

ــت. ــد رف خواه
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع 
خاطرنشــان  تهــران  معــادن  و 
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بتــوان  اگــر  همچنیــن  کــرد: 
مجموعــه علــل و عواملــی را کــه 
سیاســتهای مرتبــط بــا صــادرات 
را تســهیل کــرده و قوانیــن و 
ــری و  ــی کــه ریســك پذی مقررات
جــرات پذیــری صادرکننــدگان را 
ــرار دادن ارز  ــه ق ــرای در چرخ ب
حاصــل از صــادرات بیشــتر کنــد، 
مدیریــت کــرد، آنــگاه عرضــه 
ارز نیــز بیشــتر خواهــد شــد، 
ــن کار را  ــد ای ــت بای ــه دول البت
بــا مکانیــزم هــای تشــویقی و نــه 
ــن  ــد؛ بنابرای ــورت ده ــار ص اجب
بایــد  را  ارز  درآمــدی  شــاخه 

ــرد. ــتر ک بیش
هــای  شــاخه  تشــریح  در  وی 
ــازی  ــز گفــت: نی ــی ارز نی تقاضای
کــه تجــار بــرای واردات، بیمــاران 
دانشــجویان  و  درمــان  بــرای 
بایــد  دارنــد،  تحصیــل  بــرای 
آن شــکی  در  و  تامیــن شــود 
ــر روی آن  ــد ب ــا بای ــت، ام نیس
نکتــه  البتــه  کــرد؛  مدیریــت 
ارز  مدیریــت  روی  بــر  اصلــی 

ــداز  ــس ان ــل پ ــوان عام ــه عن ب
عــده ای از مــردم اســت؛ هــم 
ــه  ــی ک ــل فضای ــه دلی ــون ب اکن
در اقتصــاد ایــران وجــود دارد، 
عامــل حفــظ  عنــوان  بــه  ارز 
ارز،  بــر  ســوداگری  و  ارزشــها 
بــرای عــده ای تلقــی مــی شــود؛ 
ــازی  ــا اعتمادس ــد ب ــن بای بنابرای
ــداری  ــاله نگه ــازی، مس و فضاس
درآمدهــا را مدیریــت کــرده و 
حفــظ ارزشــها را بــا دالر صــورت 
ــفته  ــه س ــوی ک ــه نح ــم، ب ندهی
را کنتــرل  ارز  بــازار  در  بــازی 
ــه و  ــا عرض ــه ب ــرده و در رابط ک
تقاضــای ارز از نظامــات کنترلــی 

ــرد. ــتفاده ک ــه اس بهین
آل اســحاق معتقــد اســت، بــه 
واقــع ذخایــر ارزی ایــران هــم 
اکنــون بــد نیســت و حــدود 100 
میلیــارد دالر پــول منجمــد شــده 
ارزی بــرای کشــور وجــود دارد کــه 
بــه دلیــل شــرایط بیــن المللــی از 
آن اســتفاده بهینــه نمــی شــود و 
ــیال  ــی س ــت، یعن ــد اس منجمن

نیســت و نتوانســته ایــم آن را 
ــن  خــوب مدیریــت کنیــم؛ بنابرای
مدیریــت آن نیــاز بــه روابــط بیــن 
ــتم  ــام سیس ــواع اقس ــی و ان الملل

ــاری دارد. ــای تج ه
وی اظهــار داشــت: مــا کشــور را 
با نفــت ده دالری هــم اداره کرده 
ایــم و فقــط بایــد مســاله مدیریت 
ــه  ــم ک ــرار دهی ــر ق ارز را مدنظ
ــی اســت کــه  ایــن یکــی از ارکان
همــه بــه عنــوان منافــع ملــی بــا 
سیاســتگذار یعنــی بانــك مرکزی 
همراهــی داشــته باشــند. بنابراین 
بایــد بــه ایــن قضیــه بــه عنــوان 
منافــع ملــی فکــر کــرد و منافعی 
ــام  ــل نظ ــه اص ــت ک ــی اس حیات
بــه خطــر افتــد، تهدیدهایــی 
ــادی  ــگ اقتص ــن جن ــه در ای ک
ــا  ــردن ب ــازی ک مطــرح اســت، ب
ــك  ــوان ی ــه عن ــا ب ارز اســت و م
عامــل تهدیــد کــه ممکــن اســت 
ــم  ــه ه ــا را ب ــی م ــع حیات مناف
ــاله ارز را  ــت در مس ــد، مدیری زن

ــم. ــرار دهی ــد مدنظــر ق بای

پيامبر صلى  اهلل  عليه  و  آله :

ن َظَلَمنى و اُْعطَى َمن َحَرَمنى و  رِّ َو الَْعالنَيِة َو اَن اَْعُفَو َعمَّ اَوصانى َربّى بَِسبٍع: اَوصانى بِااِلْخالِص ِفى السِّ

اَِصَل َمْن َقَطَعنى و اَن َيكوَن َصْمتى ِفْكرا َو نََظرى ِعَبرا؛

پروردگارم هفت چيز را به من سفارش فرمود: اخالص در نهان و آشكار، گذشت از كسى كه به من ظلم 

نموده، بخشش به كسى كه مرا محروم كرده، رابطه با كسى كه با من قطع رابطه كرده، و سكوتم همراه با 

تفّكر و نگاهم براى عبرت باشد.

]كنزالفوائد،ج۲،ص۱۱[
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اعمال  از  یکی  درختکاری 
دین  در  که  است  پسندیده ای 
اسالم به انجام آن سفارش ویژه ای 
شده است و با گذری بر احادیث و 
روایات از ائمه  اطهار )ع( می توان به 
اهمیت این عمل پی برد به طوری 
در حدیثی  اکرم )ص(  پیامبر  که 

کاهش آلودگی هوا با درختكاری

می فرماید هر فردی درختی بکارد 
آن  از  که  میوه ای  اندازه  به  خدا 
او  برای  پاداش  می شود،  برداشت 

ثبت می کند.
پیامبر  و همچنین در جای دیگر 
درختی  هرکه  فرموده  بزرگوار 
بکارد هر بار که انسانی یا یکی از 
بخورد  آن  میوه  از  خدا  مخلوقات 
می شود  محسوب  صدقه  او  برای 
بیانگر  احادیث  این  بیان  که 
اهمیت آثار معنوی کاشت درخت 

در زمین است.

بی شماری  برکات  درختکاری 
زیست  محیط  حفظ  ارتقای  در 
حفظ  که  دارد  انسانی  سالمت  و 
از  جلوگیری  زیست،  محیط 
سیل، تصفیه هوا، کاهش آلودگی 
اقتصادی  استفاده  همچنین  و 
زمینه های  در  درخت  چوب  از 

مختلف مانند ساخت کاغذ و لوازم 
ساختماني و زندگي از جمله این 
برکات است که باید آحاد جامعه 

این مهم را جدی بگیرند.
اهمیت  به  توجه  با  متاسفانه  اما 
و  اسالم  دین  در  درختکاری 
این  به  که  ویژه ای  سفارش های 
عمل شده است هستند افرادی که 
به این مهم توجه ندارند و با هدف 
کسب منافع اقتصادی اقدام به قطع 
درختان و از بین بردن آنها می کند.

عملی که در دین اسالم بیان شده 

هر کس بدون دلیل اقدام به قطع 
است  کسی  همانند  کند  درختی 
که یك نفر را به قتل رسانده است 
این  واضح  نشاندهنده  سخن  این 
عمل  این  چقدر  که  است  مطلب 
با  و  است  ناپسند  نزد خداوند  در 

سنت های اسالمی مغایرت دارد.
باید گفت جامعه سنتی که  البته 
به  آن  مردم  بیشتر  گذشته  در 
و  کشاورزی  مختلف  حرفه های 
به  اکنون  بودند  مشغول  دامداری 

مرور زمان به جامعه صنعتی تبدیل 
به  کمتر  مردم  تا  شده  موجب  و 
درخت و فضای سبز اهمیت بدهند 
واحدهای  راه اندازی  به  بیشتر  و 
از  برخی  که  کنند  توجه  صنعتی 
آنها با فعالیت خود موجب افزایش 

آلودگی هوا می شوند.
برخی  در  که  هوایی  آلودگی 
می آورد  ستوه  به  را  مردم  مواقع 
می کند  مجبور  را  مسئوالن  و 
اعالم  ناپاک  را  روز  ان  هوای  تا 
کنند و از شهروندان بخواهند که 
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منزل  از  ضرورت  عدم  در صورت 
افرادی  بسا  چه  نیایند،و  بیرون 
هستند که به بیماری های قلبی و 
ریه ای مبتال هستند و حضور آنها 
در جامعه سمی است که منجر به 

مرگ آنها می شود.
که  است  این  توجه  قابل  مطلب 
همه مردم و مسئوالن می دانند که 
فضای سبز در شهر نقش بسزایی 
به طوری  دارد  انسان  در سالمت 
از  می توان  آلودگی  کاهش  با  که 

در  بیماری ها  از  بی شماری  بروز 
جامعه جلوگیری کرد.

ولی هنوز فرهنگ درختکاری و حفظ 
و نگهداری از آن در جامعه نهادینه 
نشده و به آن اهمیت نمی دهند و 
برخی افراد نیز با بي مهری تمام نه 
تنها درختی نمی کارند بلکه اقدام به 

قطع آنها می کنند.
گل  نهال،  کاشت  فرهنگ  ترویج 
و گیاه در محیط زیست می تواند 
آلودگی هوا را کاهش دهد بر این 
اساس باید این فرهنگ را در بین 

ویژه  به  جامعه  مختلف  قشرهای 
معضالت  تا  داد  ترویج  جوانان 
زیست  محیط  در  هوا  آالیندگی 

کاهش یابد.
معنای  به  سبز  کمربند  طرح 
و  شهرها  اطراف  در  درختکاری 
ورودی های شهرهای بزرگ است 
اجرا  ها  شهرداری  کمك  با  که 
می شود.در بیشتر کشورهایی که 
حالت بیابانی دارند، شنهای روان 
را قیر پاشی می کنند، سپس به 

بدین  تا  پردازند  می  درختکاری 
کاسته  ها  بیابان  حجم  از  ترتیب 
فیلتری  نقش  کمربندها  شود.این 
را دارد که آلودگی هوا را کاهش 
درختی  گونه  دهد.بیشترین  می 
مورد  سبز  کمربند  طرح  در  که 
درخت  گیرد،  می  قرار  استفاده 
کمتری  آب  به  زیرا  ؛  است  کاج 
نیاز دارد.این نوع درخت بیشتر در 
که  هایی  ورودی  و  شهرها  حومه 
به مراکز شلوغ و آلوده منتهی می 
شود، به چشم میخورد.کشورهای 

سالهاست  غربی  یافته  توسعه 
از  و  کرده  پیاده  را  طرح  این  که 
اند. برده  بهره  آن  مطلوب  نتایج 

حومه  سرسبزی  و  درختکاری 
زیباتر  و  تر  خنك  باعث  شهرها 
شدن چشم انداز شهرها و کاهش 
آلودگی هوا می شود؛ زیرا آلودگی 
هوا خود منشاء بسیاری از بیماری 
با  امروز  مدرن  صنعت   . هاست 
معلق  آلوده  ذرات  و  گازها  تولید 
در هوا فضایی برای نفس کشیدن 
باقی نمی گذارد و استشمام هوای 
مایه شادمانی  همواره  که  را  پاک 
زندگی بشر بوده، به آرزویی دست 

نیافتنی تبدیل می کند.
شرایط  در  همواره  هوا  آلودگی 
بحرانی منجر به مرگ و میر انسانها 
انجام شده  محاسبات  است.  شده 
نشان می دهد با توجه به جمعیت 
آلودگی  بحران  شرایط  در  تهران، 
ساالنه  میر  و  مرگ  احتمال  هوا 

پنج هزار نفر وجود دارد.
مشکل آلودگی هوای کالن شهرها 
وسایل  حرکت  از  ناشی  عمدتا 
نقلیه و کارخانجات صنعتی است 
ناشی  آالینده های  از  اینها  که 
شمار  به  انسانها  فعالیتهای  از 
پیشرفته  و  صنعتی  با  می روند. 
داشتن  به  نیاز  شهرها،  شدن  تر 
محیط زیستی پاک و سالم بیش 
از پیش احساس میشود. پس باید 
شهرداران و شهرداری ها با کمك 
بیشتر  طرح  این  احیای  در  مردم 

بکوشند.
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از مرحوم شیخ محمد عبده خاطره ای 
گوناگون

تیرماه 1226  بروز پنجم  در حاشیه تقویم معتمدالدوله فرهاد میرزا 
شمسي و هشتم رجب 1263 قمري نوشته شده است:

))شب سه شنبه بارش آمد و هوا خیلي سرد شد بکوه شمیران برف 
زیادي آمده بود تا کمر کوه، پس از اینکه در کوه هیچ برف نمانده بود 

االقلیلي...((
این یادداشت روزي استخراج شده است که از آن تاریخ 127 سال مي 
گذرد و روز هشتم تیرماه 1353 شمسي است که سه شب است باران 
شدید مي آید که با طوفان توام است، آیا در مناطق مرکزي ایران بعد 

از یك قرن این تغییرات جوي محتمل بنظر میرسد؟

تابستان 167 سال پیش در  بارش برف 

از شــخصیت هایــی کــه جانشــین نداشــتند یکــی 
ــس دادگاه  ــده رئی ــیخ محمدعب ــوم ش ــم مرح ه
عالــی انتظامــی قضــات بــود کــه هنــوز هــم پــس 
از ســالهای زیــادی کــه از درگذشــت او مــی گــذرد 
نظــرات ابتــکاری و صائــب او در دســتگاه قضایــی 

ــان زد قضــات و وکالی دادگســتری اســت. زب
مردانــی را کــه در ابتــدای تشــکیالت دادگســتری 
ــی  ــب عال ــی بمناص ــارات قانون ــب اختی ــر حس ب
قضایــی گماشــته شــده انــد عمومــاً درس خوانــده 
و مــال و اهــل تقــوی بودنــد کــه مرحــوم عبــده هم 
یکــی از آنهــا بــود لکــن خصوصیتــی داشــت کــه 
شایســته ای ریاســت دادگاه انتظامــی قضــات بــود 
الحــق شایســته تــر از عبــده بــرای مقــام مزبــور در 
آن زمــان کســی نبــود و بعــداً هــم پیــدا نشــد و آن 
خصیصــه کــه واقعــاً یــك امنیــت شــغلی و مقامــی 
ــوت  ــود  ق ــرده ب ــن ک ــوم قضــات تامی ــت عم جه
اراده و عدالــت خواهــی و شــهامت او در قضایــا 
بــود کــه امــکان نداشــت قاضــی ای بســفارش ایــن 
و آن یــا مالحظــه فــالن و بهمــان بــدون قصوریــا 
تقصیــر محکــوم و یــا بالعکــس بــا وجــود خطــا و 
ــات  ــن صف ــاً اورا بای ــد و عموم ــه نمای اشــتباه تبرئ
ــا  ــتند باره ــم نداش ــی ه ــناختند و توقع ــی ش م
اتفــاق افتــاده بــود کــه وزرا دادگســتری سفارشــی 
کــرده بودنــد بــرای ترفیــع یــا تعقیــب قضــات کــه 
بــی مــورد بــوده و مرحــوم عبــده زیــر بــار نرفتــه 

بــود.

روایــت شــده کــه ســه نفــر از قضــات دادگســتری 
کــه یکــی بازپــرس و یکــی دادســتان و یکــی 
ــس دادگاه شهرســتان در یکــی از شهرســتانها  رئی
بودنــد یــك نفــر قاضــی دادگســتری را بــه اتهامــی 
بازداشــت مــی کننــد بــدون آنکــه قــرار تعلیــق او 
ــس از  ــد و پ ــده باش ــادر ش ــی ص از دادگاه انتظام
پایــان کار آن قاضــی بازداشــت شــده شــکایت بــه 
ــن  ــر م ــه اگ ــد ک ــی کن ــی م ــی انتظام دادگاه عال
مرتکــب قتــل عمــد هــم میشــدم قبــل از صــدور 
اجــازه از دادگاه انتظامــی تعقیــب و بازداشــت 
ــی  ــه اتهام ــد ب ــه رس ــت چ ــوده اس ــز نب ــن جائ م
کــه بدســتاویز آن مــرا بازداشــت کــرده انــد؟ 
ــه در  ــد ک ــاع میکنن ــکایت دف ــرف ش ــات ط قض
قوانیــن مملکــی مــاده ای کــه بموجــب آن قضــات 
دادگســتری مصونیــت داشــته باشــند و نتــوان آنهــا 
را تعقیــب کــرد ندیــده ایــم و تقاضــای رد شــکایت 
ــی  ــس از بررس ــده پ ــوم عب ــم مرح ــاکی را داری ش
مدافعــات مزبــور رای داد بایــن کــه ) قضاتــی 
ــی  ــی ب ــن حــد از اصــول مســلمه قضائ ــا ای ــه ت ک
اطــالع باشــند کــه نفهمنــد و نداننــد کــه صاحبــان 
مشــاغل قضائــی را قبــل از صــدور اجــازه از دادگاه 
عالــی انتظامــی و صــدور قــرار تعلیــق از خدمــات 
قضائــی بــه هیــچ عنــوان نمیتــوان تعقیــب و 
بازداشــت کــرد اساســاً صالحیــت تصــدی مشــاغل 
قضایــی را ندارنــد و هــر ســه نفــر بانفضــال ابــد از 

ــوند(. ــوم میش ــی محک ــات قضائ خدم

در قدیم بنام پادشاهان و حکام مهر مي 
ساختند و در آن کلمات و عبارات رمز 
و  ها  فرمان  تا  بردند  مي  کار  به  گونه 
گویند سجع  گردد  ممهور  آن  با  اسناد 
مهر امیر تیمور )) راستي رستي(( بوده 
معني  به  میر((  ))امیر،  وي  اسم  است. 
امیر آهنین بوده که بعدها بر اثر کثرت 
استعمال به امیر تیمور بدل گشته است.

نقش مهر
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روزي در منزل یکي از قدما نامه اي بخط زیباي مرحوم محتشم السلطنه دیده شد که بدوستش نوشته و 
آرزوي دیدار او را نموده است، آنهم با انتخاب شعر بجائي از فردوسي علیه الرحمه نه از شاعران غزل سرا. 

حساسیت مطلب در انتخاب شعر است و سوگند عجیب فردوسي:
بدلــهاي آگه بجانهاي پـاک                به سوزنده آتـش بــه خـاموش خاک  
همه آرزو دیدن چهر تو است                که ما را دل و جان پر از مهر تو است  

یك نامه

بن آب گویند.  پیر  را  اقطع  شیخ 
مزارش   ، محمد  سید  اسمش 
به  شیراز  غربی  جنوب  سمت  در 
در  تقریباً  فرسنگ  دو  مسافت 
غاری  در  او  است.  کوهی  دامنه 
از وفات در  مسکن داشته و پس 
و  شده  سپرده  خاک  به  همانجا 
بنا  او  آرامگاه  روي  کوچکی  بقعه 
محدعلیخان  روزی  است.  شده 
گذشت  آنجا  از  قشقائی  ایلخانی 
که  سختی  گرفتاری  سبب  به  و 
داشت به قبر شیخ مذکور ملتجی 

شیخ اقطع
نجات  مهلکه  آن  از  اتفاقاً  شد، 
مرمت  را  آنجا  سبب  بدین  یافت، 
و وصیت کرد که چون اجلش فرا 
رسد در جوار آرامگاه شیخ دفنش 

کنند.
شیخ اقطع مجاهدی است صاحب 
خصال،  حمیده  سالکی  و  حال 
است،  شیخ  فقط  گویند  بعضی 
داشته  سیادت  اند  نوشته  برخی 
بقعه  به دیوار آن  لوحی که  و در 
اند.  او را سید خوانده  نصب شده 
یك دست شیخ قطع بوده گویند 
پرسیدند  را  دستش  قطع  سبب 
گفت خرسندم به قطع این دست 

زیرا شاید وقتی گناه کرده ام این 
سخن تداعی کننده گفته ای شیخ 
شیخ  کاتب  که  اقطع  یعقوب  ابو 
جنید بوده و عمری رادر مکه مي 
گذرانیده و با حق تعالی عهد بسته 
به  دست  وضو  بی  که  است  بوده 
قرآن نگذارد. وقتی به غفلت عهد 
اتفاقاً جمعی از دزدان  را شکست 
را دستگیر کرده به قطع دستشان 
حکم دادند، شیخ پا پیش نهاد و 
گفت اول دست مرا ببرید، چنان 
کردند، مریدانش سبب را پرسیدند 
گفت دست گنه کار بریدنش اولی 

است.

رفت   نزد   پزشـك    دندانسـاز
به   اداي   چـهـل  ریـال   نیـاز
نقض نرخ  پزشك  نیست  مجـاز
در    ازا   کـرد   حیـله اي   آغاز
جاي  فـاسد   نشـان   دندانسـاز
مردک  آسوده ني ز سوز و  گداز
ریـشه اي  کرم  زاي  نیز   بگـاز
این سزایش؟که مي نکاست ز آز
من دو دنـدان نمودم  از  سرباز؟
واي  گر  بـرپـرد  بــراه    دراز؟

ابلهـي  مـبتـال  به  دنـدان   درد
دیــد  دارد  کشـیـدن  دنــدان
خـواست تخفیفي و طبیبش گفت
پـول را بـود مضطـر و  پرداخـت
داد  دنــدان   سـالـم   خـود  را

دکتـر آنـرا  کشیـد و  دید  هنـوز
چیره شد بیش و از دهانش کشید

شب  بذوقـي بجفت خود مي گفت
بـا  همـان دستمـزد  یك  دنـدان
فـکـر کـوتـاه  ابلـهـان   )صهبـا(

)حیله ابله(
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مســووالن  همــه  اذعــان  بــه 
اشــتغال  سیاســت گذاران،  و 
مهم تریــن چالشــی اســت کــه 
در پیــش روی دولــت فعلــی و 
ــدی  ــت بع ــی دول ــق اول ــه طری ب
 8 از  صحبــت  بــود.  خواهــد 
ــدم  ــورت ع ــکار در ص ــون بی میلی
رشــد حجــم اشــتغال و 6 میلیــون 
ــال حاضــر  ــکار در ح ــت بی جمعی
آن هــم در یــك اقتصــاد بــا 21/5 
میلیــون شــاغل، یقینــا پشــت هــر 
تصمیم گیرنــده  و  سیاســت گذار 
در جامعــه را خواهــد لرزانــد. لــزوم 
ــا  ــه ب برنامه ریــزی در جهــت مقابل
ایــن معضــل اجتماعــی بــر کســی 
ــه  ــن مقال ــت. در ای ــیده نیس پوش
ــا برخــی جنبه هــای  کوشــیده ام ت
ایــن تصمیم گیــری را بشــکافم. 
الزم  بحــث  بــه  ورود  از  پیــش 
می دانــم در بــاب تعریــف بیــکاری 
ــم. ــح بده ــه ای توضی ــد جمل چن

ــت  ــا نیس ــن معن ــه ای ــکاری ب بی
خدماتــی،  بخــش  هیــچ  کــه 
ــه  ــا کشــاورزی نیــاز ب صنعتــی ی
نیــروی کار نــدارد یــا اینکــه 
ــا  ــکار ت ــراد بی ــك از اف ــچ ی هی
بــه حــال بــا یــك موقعیــت کاری 
ــده اند،  ــه نش ــتخدام مواج ــا اس ی
بلکــه بــه ایــن معنــی اســت 
کــه در دســتمزدهای تعادلــی 
ــرد  ــه ف ــتمزدی ک ــط دس )متوس
ــا آن مواجــه اســت(  در جامعــه ب
ایــن فــرد شــغل دلخــواه خــود را 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــه اس نیافت
مجمــوع شــرایط شــغلی کــه 
ــرد پیشــنهاد  ــه ف ــه حــال ب ــا ب ت
شــده، اعــم از شــرایط مربــوط بــه 
ــی،  ــرارداد )رســمی، پیمان ــوع ق ن
کار معیــن و ...(، بیمــه، دســتمزد 

اشتغال مهم ترین چالش پیش روی دولت
ــط کاری،  ــرایط محی ــایر ش و س
ــغل  ــوان ش ــرد به عن ــه ف ــا آنچ ب
مــورد انتظــار خــود در نظــر دارد، 
همخوانــی الزم را نداشــته و فــرد 
حاضــر بــه تغییــر وضعیــت از 
ــول آن  ــا قب ــاغل ب ــه ش ــکار ب بی
ــوه  ــن نح ــت؛ بنابرای ــغل نیس ش
تشــکیل انتظــارات نیــروی کار 
کــه اغلــب در اثــر تحصیــالت 
اهمیــت  از  می گیــرد  شــکل 

ــت. ــوردار اس ــی برخ باالی
ــاله  ــاد مس ــه ابع ــه اینک اول از هم
بایــد به طــور دقیــق مشــخص 
باشــد. ایــن میــزان بیــکار در چــه 
زمانــی و بــا چه مشــخصات مکانی، 
تحصیالتــی و ســنی بــه بــازار 
درخواســت  می شــوند؟  وارد  کار 
ــن نیــروی کار چیســت؟  دقیــق ای
ــه  ــغل هایی ک ــر ش ــان دیگ ــه بی ب

بایــد بــرای ایــن نیــروی کار بالقــوه 
ایجــاد شــود، بایــد دارای چــه 
ــرای درک  ــند. ب ــی باش ویژگی های
ــا  ــا ت ــوع، آی ــن موض ــر ای عینی ت
ــرخ  ــن ن ــاوت بی ــه تف ــال ب ــه ح ب
مشــارکت اقتصــادی، نرخ بیــکاری، 
ــر از  ــان و مهم ت ــرخ مشــارکت زن ن
ــر بخــش  همــه ســهم اشــتغال ه
اســتان های  در  اشــتغال،  کل  از 
ــرای  ــد؟ ب ــه کرده ای ــاوت توج متف
سیاســت گذاری در حــوزه بــازار 
ــد  کار، سیاســت های اقتصــادی بای
بــه همیــن انــدازه دقیــق و بــا توجه 
بــه ویژگی هــای تقاضاکننــدگان 

ــود. ــم ش ــده تنظی ــغل در آین ش
ــتاب در  ــدی ش ــم بع ــاله مه مس
ــروی کار در  ــای نی ــم تقاض حج
اثــر تغییــر در نــرخ مشــارکت 
اقتصــادی اســت. آنچــه در آینــده 
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ــم  ــه خواهی ــا آن مواج ــك ب نزدی
بــود، افزایــش نــرخ مشــارکت 
ــش در  ــی از افزای ــادی ناش اقتص
رشــد اقتصــادی و افزایــش امیــد 
ــه یافتــن شــغل در نیــروی کار  ب
ــراد از  ــال اف ــع انتق اســت. در واق
ــت  ــه جمعی ــل ب ــت عاط جمعی
جســت وجوکنندگان  و  فعــال 
کار، جریــان بعــدی افزایــش افراد 
ــکاری  ــرخ بی ــش ن ــکار و افزای بی
ــن  ــانه های ای ــن نش ــت. اولی اس
از  مشــارکت  نــرخ  در  تغییــر 
مقایســه بیــن نــرخ مشــارکت 
ــز  ــز 1393 و پایی ــادی پایی اقتص
1392 قابــل مشــاهده اســت کــه 
ــك  ــا ی ــش تقریب ــان از افزای نش
ــود  ــه بهب ــخ ب ــدی در پاس درص
ــای اقتصــادی  ــت فعالیت ه وضعی
ــد  ــر دارد. رون در یــك ســاله اخی
نــرخ مشــارکت اقتصــادی در طی 
ســالیان اخیــر بــه دلیــل وضعیت 
ــانات  ــر از نوس ــه غی اقتصــادی، ب
در  متوســط  به طــور  فصلــی، 
حــال کاهــش بــوده اســت. امــا با 
ــد آن از گذشــته  ــه رون نگاهــی ب
ــود  ــا بهب ــه ب ــت ک ــهود اس مش
وضعیــت اقتصــادی، دور از ذهــن 
نخواهــد بــود کــه نــرخ مشــارکت 
حتــی از بیشــترین میــزان خــود 
نیــز  گذشــته)42/6درصد(  در 
ــه  ــوص ک ــه خص ــرود. ب ــر ب فرات
جمعیــت در ســن کار بیشــتر 
ــت  ــز اس ــنی متمرک ــروه س در گ
کــه نــرخ مشــارکت اقتصــادی بــا 
تحــول قابــل توجــه در آن گــروه 

ــت. ــد گرف ــتاب خواه ــنی ش س
نکتــه ســوم و شــاید مهم تریــن 
ــد  ــه آن تاکی ــد ب ــه بای ــه ای ک نکت
کــرد، اســتراتژی جــذب نیــروی کار 
در اقتصــاد اســت. ســوال اصلــی ایــن 
اســت کــه بــا رشــد کــدام بخــش از 

ــکاران  ــرای بی ــوان ب ــاد، می ت اقتص
ــم  ــغل فراه ــازار کار ش ــود در ب موج
ــد  ــان می ده ــات نش ــرد؟ مطالع ک
کــه بخــش صنعــت در اقتصــاد 
ــای متخصــص  ــده نیروه جذب کنن
دانشــگاه ها  در  شــده  تربیــت 
ــروی  ــد نی ــتر نیازمن ــت و بیش نیس
ــع  ــت. در واق ــر اس ــاده و ماه کار س
ــت کشــور  ــه صنع ــل فاصل ــه دلی ب
از تکنولوژی هــای روز و همچنیــن 
ســرمایه بر بــودن صنعــت بــه دلیــل 
ــور  ــرمایه در کش ــبی س ــی نس ارزان
بــه مــدد نــرخ بهــره حقیقــی منفی، 
رشــد صنعت کشــور موجــب جذب 
میــزان زیــاد نیــروی کار در بــازار کار 
نمی شــود. به خصــوص اینکــه ســهم 
بخش صنعت کشــور نســبت به کل 
اقتصــاد آنقــدر هــم بــاال نیســت کــه 
بتوانــد جذب کننــده نیــروی کاری با 
این حجــم باشــد. همچنیــن نیروی 
کار شــاغل در بخــش کشــاورزی نیز 
بــا عــدم بهــره وری روبــه رو بــوده یا با 
مکانیزاســیون روزافــزون این بخش و 
همچنین خشکســالی های پیایی در 
ــر  طــول ســالیان گذشــته، ضعیف ت
از آن اســت کــه از آن بتــوان انتظــار 
جــذب نیــروی کار داشــت. آیــا 
بخــش خدمــات در اقتصــاد می تواند 
ایــن بــار گــران را بــه دوش بکشــد؟ 

پاســخ نامعلــوم اســت.
متاســفانه مــا داده هــای کافــی 
ــاغل  ــغل و ش ــن ش ــاط بی از ارتب
ــم  ــال نمی دانی ــرای مث ــم. ب نداری
دانشــگاه ها  در  کــه  کســانی 
ــد، االن در  ــرب خوانده ان ــات ع ادبی
ــغول  ــادی مش ــش اقتص ــدام بخ ک
هســتند. آیــا کارمنــد اداره آمــوزش 
و پــرورش هســتند و ادبیــات عــرب 
ــا توانســته اند  تدریــس می کننــد ی
شــغل بهتــری در بخش هــای اداری 
وزارت اقتصــاد بگیرنــد یا در امتحان 

ورودی وزارت نیــرو قبــول شــده اند. 
اگــر بــه انــدازه کافی خوش شــانس 
ــت  ــند، االن در وزارت نف ــوده باش ب
هســتند. تحصیل کرده هــای گــروه 
ــه  ــور؟ هم ــی چط ــات نمایش ادبی
ــدن  ــاده ش ــال آم ــا االن در ح آنه
بــرای ســفر بــه »کــن« و راه رفتــن 
روی فــرش قرمــز هســتند یــا 
ــتخدامی  ــای اس ــد در آزمون ه دارن
مختلــف شــانس خــود را امتحــان 
می کننــد؟ دوســتان مــن در رشــته 
ــا  ــه آنه ــا هم ــور؟ آی ــاد چط اقتص
ــای  ــتفاده از تئوری ه ــال اس در ح
اقتصــادی در صنعــت، خدمــات 
ــد  ــا دارن ــا کشــاورزی هســتند ی ی
ــاری  ــه تج ــای چرخ ــا تئوری ه ب
ــرای  ــودن خــود را ب علــت بیــکار ب

ــد. ــه می کنن ــان توجی بستگانش
ســوال اینجاســت کــه ویژگی هــای 
چیســت  بیــکاران  تحصیالتــی 
همــه  ایــن  بــرای  دولــت  و 
ــه  ــن هم ــه ای ــرده چگون تحصیلک
ــای  ــت در جای ج ــا کیفی ــغل ب ش
ایــن کشــور پهنــاور فراهــم کنــد. 
متاســفانه برخــالف دو مســاله اول 
کــه داده هــا تــا انــدازه زیــادی 
ــران تولیــد  توســط مرکــز آمــار ای
ــی  ــای دقیق ــده و پیش بینی ه ش
بــر اســاس ایــن داده هــا قابــل 
انجــام اســت، مــا هنــوز داده هــای 
رشــته های  از  منســجمی 
همچنیــن  و  افــراد  تحصیلــی 
تخمیــن درســتی از انتظــارات آنها 
نداریــم. همچنیــن نمی دانیــم کــه 
ــد  ــدی می توانن ــت مول ــه خدم چ
بیــن  کننــد. گسســت  تولیــد 
ــت و  ــوزش توســط دول عرضــه آم
ــازار کار در  ــوزش در ب تقاضــای آم
ــای  ــن معم ــالیان دراز ای طــول س
ــت. ــرده اس ــرح ک ــده را ط پیچی
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امــروزه تلفیــق هنــر و صنعــت به 
ــی  ــای زندگ ــه ج ــوح در هم وض
بــه  مــی شــود،  دیــده  بشــر 
ــت  ــا دق ــاختمان ه ــاری س معم
کنیــد، مبلمــان و دکوراســیون 
ــزه ای  ــا و... همگــی آمی ــه ه خان
از هنــر و صنعــت هســتند، آمیــزه 
ــر  ــه در ظاه ــوم ک ای از دو مفه
ــع  ــد. صنای ــی مختلفــی دارن معان
دســتی نیــز محصــول تلفیــق 

هنر و صنعت است. 
از  دســتی  صنایــع  ســاخت 
وجــود  دور  هــای  گذشــته 
داشــته، بنابرایــن نمــی تــوان 
آن را هنــری امــروزی بــه شــمار 
ــدون  آورد، در آن زمــان مــردم ب
باشــند،  آگاه  و  بداننــد  اینکــه 
ــود را  ــان خ ــت زم ــر و صنع هن
درمــی آمیختنــد، چنــان کــه 
ــع دســتی  اشــیاء زینتــی و صنای
بــه دســت آمــده از اکتشــاف 

صنایع دستی، آمیزه ای از هنر و صنعت

ــواه  ــان، گ ــتان شناس ــای باس ه
صنایــع  کــه  ادعاســت  ایــن 
دســتی در ابتــدا بــرای رفــع 
ــا  ــان ه ــره انس ــات روزم احتیاج
ــج  ــه تدری ــد و ب ــود آم ــه وج ب
ــروزه  ــت و ام رشــد و تکامــل یاف
صنایــع دســتی هــر منطقــه، 
ــر  ــگ و هن ــده فرهن ــان دهن نش
آن منطقــه اســت؛ طــوری کــه از 
ــه دســت  ــع دســتی ب روی صنای
آمــده از اکتشــافات های باســتان 
ــه تمــدن  ــوان ب ــی ت شناســان م
همچنیــن  و  دوره  آن  مــردم 
ــرفته  ــزان پیش ــان و می فرهنگش
ــاص  ــت آن دوره خ ــودن صنع ب
ــع  ــی صنای ــا بررس ــرد. ب ــی ب پ
دســتی در هــر کشــور یــا منطقــه 
مــی تــوان بــا فرهنــگ و صنعــت 
مــردم، اســتعدادها، مهــارت هــا و 
خالقیــت افــراد آشــنا شــد، ایــن 
هنــر بــه عنــوان نمــاد فرهنگی و 

تاریخــی هرکشــور نیــز شــناخته 
مــی شــود و از ایــن لحــاظ دارای 
اهمیــت اســت.صنایع دســتی هر 
ــز  ــژه ای نی ــت وی ــور، اهمی کش
در نظــام اقتصــادی آن کشــور 
ــر در  ــن هن ــق ای ــه رون دارد. البت
ــت و  ــی آن اس ــی بازاریاب چگونگ
بایــد روش هــای ســنتی معرفــی 
صنایــع دســتی را فرامــوش کــرد 
امــروزی در  از شــیوه هــای  و 
بازاریابــی اســتفاده کــرد. صنایــع 
ــذب  ــور در ج ــر کش ــتی ه دس
توریســت نقــش عمــده ای دارد، 
شــناخت  بــرای  جهانگــردان 
ــور و  ــر کش ــگ ه ــخ و فرهن تاری
هــر منطقــه بــه شــناخت صنایــع 
دســتی آن منطقــه مــی پردازنــد، 
البتــه بیشــتر ســعی مــی کننــد 
هنرهــای ســنتی یــك کشــور 
ایــن  از  و  کننــد  بررســی  را 
گذشــته  تمــدن  بــه  طریــق 
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ــی  ــف پ ــردم کشــورهای مختل م
ــد و تاریــخ باســتانی آنهــا را  ببرن
مطالعــه کننــد، غیــر از ایــن مــی 
تواننــد از ایــن طریــق از عالیــق 
و گرایــش هــای مــردم ســرزمین 
هــای مختلــف نیــز آگاه شــوند و 
از ایــن موضــوع در تجــارت خــود 
ــن موضــوع هــم  ــد. ای بهــره ببرن
بــه ســود مــردم آن کشــور اســت 
و هــم توریســت هــا و نتیجــه آن 
پیشــرفت اقتصــادی هــر دو گروه 
از ایــن طریــق است.بررســی آثــار 
صنایــع دســتی نقــاط مختلــف از 
جهــات گوناگــون بــرای محققــان 
و مورخــان دارای اهمیــت اســت. 
غیــر از شــناخت ریشــه تاریخــی 
مناطــق  باســتانی  تمــدن  و 
آثــار  ایــن  بررســی  مختلــف، 
بــرای پژوهشــگران از ایــن جهت 
ــی  ــه م ــت ک ــت اس دارای اهمی
ــن  ــا و همچنی ــه هنره ــد ب توانن
صنایــع موجــود در دوره هــای 
ــا اینکــه  ــد و ی گذشــته پــی ببرن
نقــاط  امــروزی  صنایــع  یــا 
مختلــف جهــان آشــنا شــوند.

در مقایســه ای کــه محققــان 
میــان کشــورها رو بــه رشــد 
و کشــورهای پیشــرفته انجــام 
داده انــد، ایــن نتیجــه بــه دســت 
ــه در کشــورهای  ــده اســت ک آم
دســتی،  صنایــع  پیشــرفته، 
ســاخت آن و پرداختــن بــه ایــن 
ــه  ــان رفت ــج از می ــه تدری ــر ب هن
ــده  ــن امــر نادی اســت و علــت ای
ــادی  ــای اقتص ــه ه ــن جنب گرفت
اســت.  هنــر  ایــن  تجــاری  و 
ایــن کشــورها بــه دلیــل اتکائــی 
کــه بــه تکنولــوژی پیشــرفته 
ــت  ــه دس ــه ب ــن نتیج ــد، ای دارن
ــه در کشــورهای  ــده اســت ک آم

دســتی،  صنایــع  پیشــرفته، 
ســاخت آن و پرداختــن بــه ایــن 
ــه  ــان رفت ــج از می ــه تدری ــر ب هن
ــده  ــن امــر نادی اســت و علــت ای
گرفتــن جنبــه هــای اقتصــادی و 
ــن  ــت. ای ــر اس ــن هن ــاری ای تج
ــی کــه  ــه دلیــل اتکائ کشــورها ب
ــد،  ــوژی پیشــرفته دارن ــه تکنول ب
ــه  از پرداختــن و اهمیــت دادن ب
ــد و  ــی کنن ــر دوری م ــن هن ای
ــورها  ــن کش ــتی ای ــع دس صنای
از  هائــی  بازمانــده  بــه  تنهــا 
ــود  ــی ش ــه م ــتگان خالص گذش
کــه امــروزه آنهــا را در مــوزه هــا 
نگهــداری مــی کنند. در بررســی 
ــورها  ــه در دورن کش ــری ک دیگ
صــورت گرفتــه، ایــن نتیجــه 
ــا حــدودی برعکــس اســت. در  ت

کشــورهای مختلــف بــه طــور 
از  دور  کــه  نقاطــی  در  کلــی 
ــزرگ اســت،  ــاالت ب شــهرها و ای
ــی  ــع و هنرهائ ــته صنای در گذش
وجــود داشــته کــه اکنــون دیگــر 
نشــانی از آنهــا نیســت. در حالــی 
کــه در شــهرهای بــزرگ بیشــتر 
ــه ایــن هنــر توجــه مــی شــود  ب
ــادی  ــت اقتص ــر اهمی ــه خاط و ب
بهــای  مــردم  آن،  تجــاری  و 
بیشــتری بــه آن مــی دهنــد. 

صنایــع دســتی، هنــر ملــی یــك 
کشــور نیــز محســوب مــی شــود، 
چــون بــه واســطه آن، مــی تــوان 
مهــارت  تاریــخ،  هــا،  ســنت 
ــرز  ــی ط ــتعدادها و حت ــا، اس ه
ــز شــناخت. ــردم را نی زندگــی م

ــد  ــن باورن ــر ای ــز ب ــده ای نی ع
کــه جنبــه اقتصــادی صنایــع 
ــه  ــر از جنب دســتی بســیار مهمت
فرهنگــی آن اســت، ایــن دســته 
دیدگاهشــان را اینگونــه بیــان 
ــع دســتی  ــد کــه صنای مــی کنن
از ایــن جهــت از نظــر اقتصــادی 
ــرای  ــه ب ــت ک ــر اس ــت ت بااهمی
ــت.  ــودآور اس ــور س ــرد و کش ف
چــون بــرای معرفــی و همچنیــن 
ــی  ــرمایه کالن ــوه، س ــد انب تولی
ــدارد، صنایــع دســتی هــر  الزم ن
کشــور در خــارج از آن کشــور 
در  دارد،  زیــادی  طرفــداران 
نتیجــه صــادرات خوبــی خواهــد 
ــوان  ــی ت ــن راه م ــت و از ای داش
ارز  و  داشــت  باالئــی  درآمــد 
کــرد. کشــور  وارد  را  فراوانــی 

ــه  ــور ب ــر کش ــتی ه ــع دس صنای
انــدازه تمــدن آن کشــور قدمــت 
دارد، امــا اغلــب مورخــان منشــأ 
پیدایــش اولیــه ایــن هنــر را 
دوره پالئولیتیــك مــی داننــد. 
بــه گفتــه مورخــان در ایــن دوره 
بــرای اولیــن بــار انســان ضرورت 
زندگــی  در  هنــر  پیدایــش 
ــرد و  ــاس ک ــره اش را احس روزم
ــش  ــتعدادهای هنری توانســت اس
را نمایــش دهــد، ایــن حــس 
ــه صــورت نظــری  ــه ب ــری ک هن
در انســان وجــود داشــت در ابتدا 
بــه صــورت طراحــی خطــوط 
ــه  ــم ب ــم ک ــاده و ک ــی س هندس
صــورت حکاکــی روی ســنگ هــا 

صنايع دستی هر کشور 
در جذب توريست 

نقش عمده ای دارد، 
جهانگردان برای شناخت 
تاريخ و فرهنگ هر کشور 

و هر منطقه به شناخت 
صنايع دستی آن منطقه 

می پردازند 
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ــتخوان  ــوب و اس ــیدن چ و تراش
نمایــان شــد. در آن زمــان هنــوز 
هنرهــا بــه شــکل امــروزی از هم 
ــر  ــد و اکث ــده بودن ــك نش تفکی
هنرهــا مثــل نقاشــی و مجســمه 
ســازی نیــز جــزء صنایــع دســتی 
بــه حســاب مــی آمدنــد، علتــش 
ایــن بــود کــه هــر هنــری کــه بــا 
دســت بشــر بــه وجــود مــی آمــد 
و نشــانگر ذوق هنــری و اســتعداد 
درونــی بشــر بــود صنایــع دســتی 
خوانــده مــی شــد.وقتی بــه تدریج 

ــروزی  ــی ام ــاً معن ــگ تقریب فرهن
ــر و  ــق هن ــت، تلفی ــود را گرف خ
صنعــت از جنبــه هــای مهــم هــر 
فرهنگ محســوب شــد و شکوفائی 
ــم و  ــار ه ــت در کن ــر و صنع هن
تکثیــر و گســترش آن باعــث بــاال 
رفتــن ارزش هــای یــك فرهنــگ 
ــوآوری در  ــت و ن ــاد خالقی و ایج
ــن امــر موجــب افزایــش ارزش  ای
هــای فرهنگــی یــك ملــت شــد. 
اوریســا اولیــن منطقــه ای اســت 

ــه شــكل  ــع دســتی ب ــه صنای ک
امــروزی در آنجــا بــه وجــود 
آمــد. مورخــان زمــان دقیقــی را 
ــرای ایــن پدیــده ثبــت نکــرده  ب
ــام  ــا ن ــاب ه ــا در کت ــد، تنه ان
ــت.  ــده اس ــت ش ــکان ثب ــن م ای
در  ای  منطقــه  نــام  اوریســا 
ــن  ــرای اولی ــه ب ــت ک ــد اس هن
ــه  ــتی ب ــع دس ــد صنای ــار تولی ب
عنــوان یــك شــغل از ســوی 
ــن  ــد و ای ــه ش ــردم آن پذیرفت م
ــه هنــر  ــود کــه ب ــی ب تنهــا مکان

ــی  ــرام م ــتی احت ــع دس و صنای
ــه نحواحســن  گذاشــتند، از آن ب
ــرای  ــد و ب ــی کردن ــتفاده م اس
ــظ آن  ــا و حف ــری پوی ــق هن خل
مــی کوشــیدند.طرح هــای اولیــه 
ــا  ــه در اوریس ــتی ک ــع دس صنای
تهیــه مــی شــد، الهــام گرفتــه از 
اســطوره هــای جهــان و افســانه 
هــای فرهنــگ و تمــدن هنــد بود 
ــه صــورت نقاشــی  کــه بیشــتر ب
و مجســمه ســازی ارائــه مــی 

شــد. البتــه تصویــر ایــن افســانه 
هــا بــه تدریــج از حالــت نقاشــی 
ــه  ــوار فاصل ــر روی ســنگ و دی ب
گرفــت و بــه صورت نقاشــی روی 
ــی و شیشــه  ســفال، اشــیاء زینت
تبدیــل شــد، مــردم ایــن منطقــه 
ســعی مــی کردند بیشــتر افســانه 
ــه صــورت  ــای کشورشــان را ب ه
حماســی بــه تصویــر بکشــند. 
ــفال و  ــی روی س ــاز نقاش ــا آغ ب
اشــیاء زینتــی، کــم کــم هنــر آن 
دوره بــه صنایــع دســتی امــروزی 
ــا  ــر شــد.صنایع دســتی ب نزدیکت
مفهــوم امــروزی، وفــاداری قابــل 
ــگ  ــخ و فرهن ــه تاری ــی ب توجه
گذشــته دارد و ایــن مــورد را 
ــه  ــوح در کلی ــه وض ــوان ب ــی ت م
طراحــی هــا، ســبك ســاختار، 
در  کــه  هائــی  رنــگ  و  فــرم 
ــه کار  ــتی ب ــع دس ــاخت صنای س
بــرده مــی شــوند، مشــاهده کــرد. 
کلیــه ایــن طــرح هــا و روش هــا 
همگــی بومــی و طبیعــی هســتند 
ــرده  ــعی ک ــا س ــازندگان آنه و س
انــد در آثارشــان تاریــخ کشــور را 

ــر بکشــند.  ــه تصوی ب
هــر چنــد کــه صنایــع دســتی در 
ــود  ــه وج ــورهائی ب ــدا در کش ابت
آمــده اســت کــه تمــدن قدیمــی 
تــری دارنــد، امــا چــون در اکثــر 
ــورد  ــر م ــن هن ــورها ای ــن کش ای
بــی توجهــی افــراد قــرار گرفتــه، 
کــم کــم ارزش خــود را از دســت 
مناطــق  از  خیلــی  در  و  داده 
صنایــع دســتی بــه کلــی از بیــن 
رفتــه اســت و شــاید امــروزه تنها 
چنــد نمونــه از آنهــا در مــوزه هــا 

نگهــداری شــود.
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نوروز جشن کهن ايرانی

کهن تریــن  از  یکــی  نــوروز 
جشــن های بــه جــا مانــده از دوران 
ــوروز  ــتگاه ن ــت. خاس ــتان اس باس
ــوز  ــت و هن ــتان اس ــران باس در ای
مــردم مناطــق مختلف فــالت ایران 
ــد. زمــان  ــوروز را جشــن می گیرن ن
ــل  ــاز فص ــوروز، در آغ ــزاری ن برگ
بهــار اســت. نــوروز در ایــران و 
افغانســتان آغــاز ســال نو محســوب 
از  می شــود و در برخــی دیگــر 
ــت. ــمی اس ــل رس ــورها تعطی کش

ــاری  ــدال به ــه اعت ــوروز از لحظ ن
دانــش  در  می شــود.  آغــاز 
بهــاری  اعتــدال  ستاره شناســی، 
در نیم کــره شــمالی زمیــن بــه 
لحظــه ای گفتــه می شــود کــه 
خورشــید از صفحــه اســتوای زمین 
ــمال  ــوی ش ــه س ــذرد و ب ــی گ م
آســمان مــی رود. ایــن لحظــه، 
ــده  ــل نامی ــرج حم ــه اول ب لحظ
تقویــم هجــری  می شــود، و در 
خورشــیدی بــا نخســتین روز از 
ــوروز  ــر اســت. ن مــاه فروردیــن براب
ــا 22  ــا 21 ی ــالدی ب ــم می در تقوی

مــارس مطابقــت دارد.
منشــا و زمــان پیدایــش نــوروز، به 
درســتی معلــوم نیســت. در برخــی 
از متن هــای کهــن ایــران ازجملــه 
تاریــخ  و  فردوســی  شــاهنامه 
طبــری، جمشــید و در برخــی 
دیگــر از متــن هــا، کیومــرث 
نــوروز  پایه گــذار  به عنــوان 

ــت.  ــده اس ــی ش معرف
ــه دســتور  در دوران ســلجوقیان، ب
ــلجوقی  ــاه س ــن ملك ش جالل الدی
تعــدادی از ســتاره شناســان ایرانی 
از جملــه خیــام بــرای بهترســازی 
هــم  گــرد  ایرانــی  گاهشــمار 
ــوروز را در  ــروه، ن ــن گ ــد. ای آمدن
ــد و جایــگاه  یکــم بهــار قــرار دادن
ــاس  ــر اس ــد. ب ــت نمودن آن را ثاب
ــم  ــه تقوی ــه ب ــمار ک ــن گاهش ای
جاللــی معــروف شــد، بــرای ثابــت 
مانــدن نــوروز در آغــاز بهــار، مقــرر 
شــد کــه هــر چهــار ســال یك بــار، 
تعــداد روزهــای ســال را )به جــای 
365 روز(، برابــر بــا 366 روز در 
نظــر بگیرنــد. طبــق ایــن قاعــده، 
ــن  ــام ای ــس از انج ــت پ می بایس
کار در 7 دوره، در دوره هشــتم، 
بــه جــای ســال چهــارم، بــر ســال 
ــن  ــد. ای ــك روز بیفزاین ــم ی پنج
ــری  ــال 392 هج ــمار از س گاهش

آغــاز شــد.
ــراث  ــك می ــوان ی ــه عن ــوروز ب ن
فرهنگــی در دوران معاصــر همواره 
مــورد توجــه مــردم قــرار داشــته و 
هــر ســاله برگــزار می شــود. البتــه 

برگــزاری جشــن نــوروز بــه صورت 
کشــورها  از  برخــی  در  آشــکار 
ــرای  ــا ب توســط برخــی حکومت ه
مــدت زمانــی ممنــوع بــوده اســت. 
حکومــت شــوروی برگزاری جشــن 
ــورهای  ــی از کش ــوروز را در برخ ن
آســیای میانــه مانند ترکمنســتان، 
قرقیزســتان و تاجیکســتان ممنوع 
کــرده بــود. بــا ایــن وجــود، مــردم 
ــه  ــه گون ــوروز را ب ــق ن ــن مناط ای
ــا در روســتاها جشــن  ــی و ی پنهان
ــی  ــن برخ ــد. همچنی می گرفته ان
بــرای  مناطــق  ایــن  مــردم  از 
ــی  ــات محل ــت مقام ــب موافق جل
نــوروز  روی  بــر  دیگــری  نــام 
مثــال  به طــور  می گذاشــتند؛ 
ــالق  ــا ات ــردم ب در تاجیکســتان، م
جشــن اللــه یــا جشــن 8 مــارس 
ــای  ــه آیین ه ــد ک ــعی می کردن س
ــات  ــت مقام ــی مخالف ــوروز را ب ن
دولتــی بــه جــای آورنــد. همچنین 
در افغانســتان، در دوران حکومــت 
ــوروز  ــزاری جشــن ن ــان، برگ طالب
ممنــوع بــود و ایــن حکومــت 
تنهــا تقویــم هجــری قمــری را بــه 

رســمیت می شــناخت.
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ــش از  ــدی پی ــزی چن ــك مرک بان
ــت  ــادی مثب ــد اقتص ــن رش دومی
پــس از هشــت فصــل رکــود خبــر 
داد و رشــد اقتصــادی کشــور را در 
ــد و  ــاری 7.3 درص ــال ج ــار س به
در نیمــه نخســت ســال جــاری 4 

درصــد اعــالم کــرد.
مطابــق ایــن آمارهــا، در تابســتان 
ــه بخــش  ســال جــاری رشــد هم
ــت  ــده مثب ــای عم ــروه ه ــا و گ ه
بــوده؛ امــا رشــد بخــش هــای 
اکثــر  و  خدمــات  کشــاورزی، 
اجــزای »صنایــع و معادن« نســبتا 

ــت. ــده اس ــر ش کمت
ــت و  ــش نف ــد بخ ــل، رش در مقاب
گــروه ســاختمان بــا افزایــش قابــل 
توجهــی روبــه رو بــوده اســت. 
بخــش نفــت، بیشــترین ســهم 
را در رشــد اقتصــادی تابســتان 
ــل توجــه  داشــته اســت. نکتــه قاب
در رشــد بــاالی بخــش ســاختمان 
چشــمگیر  افزایــش  معلــول 
ــن  ــی در ای ــذاری دولت ــرمایه گ س
بخــش )بــا وجــود کاهش ســرمایه 
گــذاری بخــش خصوصــی( اســت 
کــه تحــت تاثیــر بودجــه عمرانــی 

ــت. ــته اس ــرار داش ــت ق دول
مصرفــی  مخــارج  همچنیــن 
دولتــی کــه نمایــی از بودجــه 
مــی  نشــان  را  دولــت  جــاری 

جهش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

ــا  ــار ب ــل به ــالف فص ــد، برخ ده
کاهــش مواجــه بــوده کــه بــه 
دلیــل کاهــش رشــد هزینــه هــای 
ایــن بخــش در مقابــل تــورم بــوده 
اســت. نکتــه مثبــت گــزارش بانك 
مرکــزی، رشــد 3.26 درصــدی 
ســرمایه  واقعــی  هــای  هزینــه 
گــذاری در ایــن مقطــع اســت 
کــه در صــورت تــداوم، مــی توانــد 
بــه بهبــود رشــد فصــول بعــد نیــز 
کمــك کنــد. هرچنــد همــان طــور 
کــه اجــزای ســرمایه گذاری نشــان 
ــری  ــن ام ــداوم چنی ــد، ت ــی ده م
ــه چگونگــی تامیــن و تخصیــص  ب
بودجــه دولتــی و عملکــرد بخــش 

ــت. ــد داش ــتگی خواه ــت بس نف
بانــك  اخیــر  گــزارش  مطابــق 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــزی، تولی مرک
در نیمــه نخســت ســال جــاری )بــه 
ــال 1383(  ــت س ــای ثاب ــت ه قیم
ــارد  ــزار و 281 میلی حــدود 102 ه
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ــان ب توم
رقــم مشــابه ســال قبــل )98 هــزار 
ــدود 4  ــان(، ح ــارد توم و 325 میلی

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش درص
هرچنــد رشــد اقتصــادی در دو 
فصــل اول و دوم ســال مثبــت شــد 
ــرکل  ــی مدی ــا مقتدای ــا علیرض ام
آمارهــای اقتصــادی بانــك مرکــزی 
پیــش بینــی کــرد ایــن رونــد 

ــز  ــاری نی ــال ج ــوم س درفصــل س
ادامــه یابــد و ایــن امــر نشــان مــی 
ــم. ــده ای ــارج ش ــود خ ــد از رک ده

چرا رشد اقتصادی محسوس 
نیست؟

ــد  ــرخ رش ــالم ن ــود اع ــا وج ــا ب ام
اقتصــادی بــرای فصــول بهــار و 
تابســتان و پیــش بینــی ادامــه ایــن 
رونــد بــرای فصــل ســوم ســال 
ــد کــه ایــن رشــد  بســیاری معتقدن
مشــکالت  و  نیســت  محســوس 
اقتصــادی بــرای خانوارهــا همچنــان 

وجــود دارد.
مشــاور رئیــس جمهــور در امــور 
اقتصــادی معتقــد اســت: اگــر رشــد 
اقتصــادی قابــل مشــاهده بــود، دیگر 
ــود  ــد و الزم نب ــی ش ــبه نم محاس
بــرای محاســبه آن صدها هــزار برگ 
اطالعــات را بــا یکدیگــر تلفیــق کرد 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــدد تولی ــا ع ت

ــد. بدســت آی
مســعود نیلــی افــزود: وقتــی رشــد 
دوره  یــك  از  پــس  اقتصــادی 
منفــی، مثبــت مــی شــود ایــن امــر 
ــام  ــه تم ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ب
ــت  ــادی مثب ــای اقتص ــت ه فعالی
شــده بلکــه ایــن بــه آن معناســت 
کــه تعــدادی از فعالیــت هــا مثبــت 
ــتند  ــی هس ــر منف ــدادی دیگ و تع
کــه برآینــد آنهــا بــه صــورت 

ــت. ــده اس ــی ش ــت ارزیاب مثب
وی ادامــه داد: هــم اکنــون فصــول 
اول و دوم ســال جــاری را بــا رشــد 
ــرده  ــپری ک ــم س ــادی مالی اقتص
ــات  ــل تبع ــن دلی ــه همی ــم و ب ای
مثبــت آن هنــوز در بــازار ملمــوس 
نیســت زیــرا مشــاهده تاثیــر آن در 
ــت و  ــر اس ــان ب ــا زم ــازار طبیعت ب
مفهــوم ایــن رشــد ایــن اســت کــه 
ــه  ــد اقتصــاد کشــور نســبت ب رون
ــر  ــم ت ــی گذشــته مالی ــد نزول رون
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شــده اســت.
ــم مقــام بانــك  ــی قائ اکبــر کمیجان
مرکــزی نیــز در ایــن خصــوص 
معتقــد اســت: مشــاهده تبعــات 
مثبــت نــرخ چهــار درصــدی رشــد 
ــان  ــردم زم ــی م اقتصــادی در زندگ
بــر اســت و اگــر ایــن رونــد تــا پایــان 
ســال ادامــه یابد، از ســال 94 شــاهد 
ــردم  ــی م ــرایط زندگ ــود در ش بهب
و فعــاالن عرصــه هــای مختلــف 

ــود. ــم ب ــادی خواهی اقتص
ــادی  ــد اقتص ــس رش ــزود: لم وی اف
زمــان بــر اســت و مــردم بــرای 
ــر  ــد صب ــوع بای ــن موض ــس ای لم

ــند. ــته باش داش
ــت:  ــد اس ــاددان معتق ــك اقتص ی
اگــر رشــد اقتصــادی اخیــر را 
ــن  ــه ای ــد ب ــس نکردن ــردم لم م
دلیــل اســت کــه رشــد اقتصــادی 
در بخشــهایی صــورت گرفتــه کــه 
بــا زندگــی مــردم ارتباط مســتقیم 
همیــن  بــه  اســت،  نداشــته 
ــن رشــد را  دلیــل اســت مــردم ای

احســاس نمــی کننــد.
ــا تشــریح دو  علیرضــا شــکیبایی، ب
ــوازن  ــوازن و نامت ــد مت ــوری رش تئ
ــت:  ــادی، گف ــد اقتص ــث رش در بح
اســت  رشــدی  متــوازن؛  رشــد 
کــه همــه بخــش هــا بــا یــك 
ــد.  ــگاه حرکــت و رشــد مــی کنن ن
تغییراتــی کــه در ایــن رشــد اتفــاق 
مــی افتــد، ملمــوس و همــه مــردم 
ــا در رشــد  ــد. ام ــی کنن درکــش م
نامتــوازن، یــك حــوزه ای از اقتصــاد 
ــد و انتظــار  ــه حرکــت در مــی آی ب
ــای  ــش ه ــده، بخ ــی رود، در آین م
دیگــر را بطــور غیرمســتقیم بــه 
حرکــت درآورد و رونــق ایجــاد کند.

وی بــا بیــان اینکــه هنــوز زود و 
ســخت اســت در زمینــه رشــد 
ــوی  ــده از س ــاد ش ــادی ایج اقتص
گفــت:  کــرد،  قضــاوت  دولــت 
رشــد  بــرای  گذشــته؛  دولــت 
اقتصــادی، دســت بــه یکســری 
اصــالح ســاختارها زد. چــون اصالح 

ســاختاری بــود، آن تغییــرات در 
ــی  ــاس م ــا احس ــش ه ــه بخ هم
شــد و همــه مــردم آن را درک 
ــد؛  ــت جدی ــا دول ــد. ام ــی کردن م
ــل  ــزرگ مث ــع ب ــتر روی صنای بیش
پتروشــیمی هــا و خودروســازی هــا 
تمرکــز کــرده و از طریــق آنهــا مــی 
خواهــد رشــد اقتصــادی را به ســایر 
بخــش هــا ســرایت دهــد، پــس از 
ــتقیم  ــور غیرمس ــه ط ــه ب ــا ک آنج
خواســتار تاثیرگــذاری ایــن بخــش 
بــر دیگــر بخــش هــا هســتیم، 
خیلــی زود ایــن تغییــرات احســاس 

ــد. ــد ش نخواه
وی ادامــه داد: دولــت تدبیــر و 
امیــد معتقــد اســت بایــد در بخش 
مســکن تجدیدنظــر کــرد و همیــن 
امــر ســبب شــد بطــور طبیعی یك 
رکــودی را بــه بخــش مســکن وارد 
کنــد. از طرفــی چــون ایــن بخــش 
بــا ســایر بخــش هــا ارتبــاط دارد، 
ــه هــزار فعالیــت  ــك ب شــاید نزدی
ــرد،  ــود ک ــر خ ــادی را درگی اقتص
ــود  ــداز رک ــم ان ــی چش ــس وقت پ
ــد  ــدار ش ــکن پدی ــش مس در بخ
ــا مســکن،  بخــش هــای مرتبــط ب
خــود بــه خــود وارد رکــود شــدند 
ــن  ــاید ای ــت، ش ــن عل ــه همی و ب
ــرای  ــادی، ب ــد اقتص ــرات رش تغیی

ــردم ملمــوس نیســت. م
شــکیبایی تصریــح کــرد: بخــش 
هایــی هســتند کــه تاثیــر اقتصــادی 
زیــادی دارند، ولی اشــتغالزا نیســتند 

امــا در مقابــل بخــش هایــی وجــود 
دارنــد کــه مــی توانند تاثیــر کمی در 
رشــد اقتصــادی داشــته باشــند، ولی 
اشــتغالزا هســتند. دولــت گذشــته و 
دولــت جدیــد، دو راهبــرد متفــاوت 
ــت  ــن عل ــه همی ــد. ب انتخــاب کردن
ــردم  ــرای م ــد اقتصــادی ب ــن رش ای
محســوس نیســت و مــردم آن را 

لمــس نمــی کننــد.
ــا بیــان اینکــه،  ایــن اقتصــاددان ب
ــوری وجــود دارد  ــن تئ ــا ای در دنی
اقتصــادی  رشــد  مشــکل  کــه 
طــرف عرضــه اقتصــاد نیســت، 
ــت  ــران ظرفی ــرد: در ای ــح ک تصری
هــای زیــادی در زمینــه اقتصــادی 
بوجــود آمــده کــه نشــان مــی 
عرضــه  طــرف  مشــکل،  دهــد 
اقتصــاد نیســت بلکــه مشــکل، 
طــرف تقاضــای اقتصــاد اســت. 
ــش  ــا کاه ــوری، تقاض ــر کش در ه
ــز  ــق نی ــد و رون ــد، رش ــدا کن پی

ــد. ــی کن ــدا م ــش پی کاه
ــگاه  ــه، ن ــان اینک ــا بی ــکیبایی ب ش
گذشــته  نــگاه  همــان  دولــت 
اســت و مشــکل را طــرف عرضــه 
مــی دانــد، اظهــار داشــت: بــه 
نظــر دولــت اگــر چــرخ تولیــد راه 
ــی  ــدا م ــق پی ــد، اقتصــاد رون بیفت
ــه  ــرف قضی ــك ط ــن ی ــد. ای کن
بــه طــرف  بایــد  اســت، ولــی 

ــد. ــه کن ــز توج ــا نی تقاض
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می دانیـم کـه مـرگ دسـت رد به 
سـینه احـدی نمی زنـد ، انسـانها 
در هـر سـطح و درجـه و شـأنی 
کـه باشـند روزی بدنیـا آمـده و 
روزی از دنیـا میرونـد. امـا آنچـه 
مهـم اسـت برخـی با مـرگ خود 
برای همیشـه می میرنـد و عده ای 
محـدود هـم هسـتند که پـس از 
آغـاز  را  جدیـدی  حیـات  مـرگ 

. می کننـد 
آن  از  )س(  فاطمـه  حضـرت 
بـا  کـه  اسـت  هایـي  شـخصیت 
و  نمـرده  هرگـز  خـود  شـهادت 
نمی میـرد و بـا شـیوه زندگی قبل 
حیـات  پایه هـای  شـهادتش  از 
جاودانـه ای را برای حضـور مداوم 
در عرصـه حیـات تاریـخ خـود به 

اسـت. گذاشـته  یـادگار 
بدین سـان ذکر داسـتان شهادت 
دخـت پیامبـر بـرای گریسـتن و 
گریانـدن نیسـت آثـار پربرکـت و 
شـکوه آن در زندگی انسـانها دارد 
و  اشـکها  برانگیزاننـده  هرچنـد 
عواطف اسـت . آن بانوي شـهیده 
اثبـات  اسـالم اسـت، کـه در راه 
حـق و دفـاع از آن بـه شـهادت 

. سید ر
)س(  فاطمـه  حضـرت  شـهادت 
مسـأله مهمـی در تاریـخ اسـالم 
وسـیله  می آیـد،  بحسـاب 
افشـاگری عظیمـی بـرای معرفی 
فوق العـاده  آزمایـش  و  دشـمن 
دربـاره  مواضـع  اتخـاذ  بـرای 
حقایـق بـود. شـهادت او دشـمن 
آزمـون  معـرض  در  را  دوسـت  و 

. داد  قـرار  ومعرفـي 

بمناسبت شهادت جانسوز حضرت فاطمه )سالم اهلل عليها(

و  بصیـرت  داراي  حضرتـش 
آینـده نگـر اسـت و بـا ایـن چراغ 
روزی  ببینـد  را  آینـده   می توانـد 
تاریـخ وفـات خـود را بـه حضرت 
حضـرت  خبـرداد  )ع(  علـی 
علـي)ع( دریافت خبر را پرسـید؟ 
بخـواب  سـاعتی  فرمـود:  ایشـان 
رفتـم، حبیبم رسـول خـدا )ص( 
را در خـواب دیـدم هنگامـی کـه 
مـرا دیـد گفـت دختـرم، زود بـه 
سـویم بشـتاب زیـرا کـه مشـتاق 
دیـدار تـوام - گفتـم بخـدا قسـم 
شـوقم بـه دیدار تو بیشـتر اسـت 
مـن  نـزد  امشـب  تـو  فرمـود   -

خواهـي آمـد.
بـه  رو  )س(  فاطمـه  حضـرت 
حضـرت علـی )ع( کـرد و گفـت 
وصیتهائـی اسـت کـه مـن مدتها 
داشـتم  نهفتـه  دل  در  را  آن 
ای  فرمـود:  )ع(  علـی  -حضـرت 
دختـر پیامبـر خـدا آنچه دوسـت 

در  آنـگاه  و  کـن  وصیـت  داری 
باالی سـرش نشسـت، اطـاق را از 

اغیـار خالـی کـرد.
وصیـت اُم ابیهـا چنیـن بـود بعـد 
از وفـات پیکـر مبارکـش را شـب 
هنـگام غسـل دهد و کفـن کند و 
نمـاز گـزارد احدي از اغیار بر سـر 

جنـازه اش حاضر نشـوند.
در فاصلـه زمانـی شـهادت او بـا 
رسـول خـدا )ص( ایـن فاصله هـا 
ذکر شده: 40 روز، 45 روز، 2 ماه، 
6 روز، 72 روز، 75 روز نوشـته اند 
و ایـن فاصلـه اخیـر مـورد تأکیـد 
گروهـی  اسـت.  شـیعه  مورخـان 
اول در  روز، شـهید  روز، 90   83
کتـاب الـدروس 100 روز، صحیح 
بخـاری 6 ماه، و برخـی هم 8 ماه 

نوشـته اند.
برعمـوم  عظمـا  مصیبـت  ایـن 
عالـم  دو  بانـوي  آن  شـیعیان 

بـاد تسـلیت 


