ابراهيمي :
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بانکدارياسالمي
به عنوان زيربناي
اقتصاد مقاومتي است

واقعي اقتصاد ،کارآمدي و
بانکدارياسالمي به عنوان زيربناي اقتصادمقاومتي ،توسع ه ِ
بخش ِ
عدالت اجتماعي را مبتني بر تجهيز مشارکتي منابع ،تسهيم سود و زيان و خدمات کارمزدي
جستجو ميکند .هدف کليدي بانکدارياسالمي رونق اقتصادي در بستر عدالتاجتماعي و
اعتالي مادي -معنوي جامعه متکي به روحيه خداباوري است و براين اساس ،ترديدي نيست
که بانکدارياسالمي بدون فراهمشدن الزامات ،شرايط و شروط بسيار ،ميسر ومحقق نميشود.
دکتر ابراهيمي در بيست و نهمين همايش بانکداري اسالمي گفت:شايد بتوان يکي از الزامات
نيل به بانکدارياسالمي را اجراي کامل قانون عمليات بانکداري بدونربا در شبکه بانکي کشور
دانست ،زيرا اين قانون بسترهاي حقوقي ،مادي و فرهنگي موردنياز بانکداري اسالمي را به
عنوان سطحي عاليتر در مناسبات تجاري -مالي جامعه اسالمي فراهم ميکند .اين قانون که
در سال  1362به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده ،مشتمل بر بيست و هفت ماده و

اقتصادي

پولپاشي ،تاثيري بر رفع مشکالت اقتصادي ندارد

کامران ندري در گفتوگو با رسالت:

شفافيت در اقتصاد ،تعارض منافع را
از بين مي برد
يک اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
گفت :شفافيت در اقتصاد تعارض منافع را از بين مي برد و امکان سوءاستفاده
را در سيستم اقتصادي به حداقل ممکن مي رساند.
کامران ندري با اشاره به عدم افشاي ليست دانه درشت ها و دريافت کنندگان
ارز دولتي اظهار کرد :اينکه چرا ليست دانه درشت هاي ارز منتشر نمي شود را
بايد از مسئولين پرسيد ،بي ترديد آنها به اين ليست دسترسي داشته و مشخص
است که چه کساني ارز دولتي دريافت کرده اند.
وي ادامه داد :به احتمال زياد مالحظاتي باعث شده اين ليست به صورت کامل
و دقيق منتشر نشود ،البته يک بار اين ليست را بانک مرکزي منتشر کرده و در
اختيار مقامات مربوطه قرار داده و شايد انتشار عمومي آن را صالح ندانسته و
ترجيح مي دهند آن را در اختيار مقامات قضائي قرار دهند.
اين اقتصاددان تصريح کرد :گمانه زني ها در اين زمينه زياد است ،شايد در شرايط
فعلي انتشار آن را الزم نمي دانند ،اين را هم در نظر داشته باشيد که اطالعات
در همه کشورها طبقه بندي شده بوده و در زمان مناسب بايد افشا شود.
ندري با بيان اينکه بايد مسئولين امر شفاف توضيح بدهند به چه دليل اين
ليست را عمومي نمي کنند ،گفت :به هر حال در اقتصاد شفافيت هميشه
مي تواند باعث آزاد شدن ظرفيت هاي بالقوه اقتصاد شده و به رشد و بالندگي
کمک کند ،ضمن اينکه هيچ کس نمي تواند اين مسئله را انکار کند.
وي يادآور شد :در يک اقتصاد مبتني بر بازار که برپايه منافع شخصي اداره
مي شود ،بايد اين را در نظر داشت که اين منافع شخصي الزاما در جهت منافع
اجتماعي نيست و آن چيزي که کمک مي کند منفعت شخصي ما در راستاي
منافع اجتماعي قرار گيرد ،شفافيت است.
عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) عنوان کرد :اگر شفافيت در نظام
متکي بر بازار وجود نداشته باشد ،منفعت شخصي ممکن است در تعارض و در
تضاد با منفعت جمعي و اجتماعي باشد.
وي تاکيد کرد :اين شفافيت است که مشخص مي کند ،افرادي که دنبال کسب
سود بوده اند ،در مسير افزايش سطح رفاه جامعه حرکت کرده اند يا خير ،اين ها
منفعت شخصي را با لطمه زدن به حقوق و منافع ديگران بدست آورده اند
بنابراين شفافيت هميشه در اين راستا عمل کرده است.
اين اقتصاددان عنوان کرد :شفافيت تعارض منافع را از بين مي برد و امکان
سوءاستفاده را در سيستم اقتصادي به حداقل ممکن مي رساند و اهميت و
ضرورت اين مسئله غيرقابل انکار است.
ندري تاکيد کرد :اگر شفافيت را افشاي اطالعات بدانيم ،اطالعات هميشه در
همه جاي دنيا طبقه بندي شده است ،به اين معنا که اطالعات در دسترس
همگان قرار نمي گيرد و بعد از مدتي که متوجه مي شوند ،افشاي عمومي
اطالعات ضرري را ايجاد نمي کند ،آن را فاش مي کنند.

» خبر

مدير عامل يک بانک خصوصي با تاکيد بر اينکه،
بازار سرمايه در ايران به بلوغ نرسيده است گفت:
پولپاشي تاثيري بر رفع مشکالت اقتصادي کشور
ندارد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما،
مجيد قاسمي که در مراسم افتتاحيه بيست و نهمين
همايش بانکداري اسالمي ،سخن مي گفت تصريح
کرد :با توجه به وضعيت اقتصادي کشور يکي از
حساس ترين موضوعات موجود در کشور را بررسي
مي کنم که آن متغيرهاي کالن در منابع و مصارف

بانکها است و تاثيرات آن در سياستهاي پولي
مشهود است.وي افزود :متغيرهاي کالن در بخش
حقيقي وجود دارند از جمله رشد اقتصادي و تورم
اما بخش ديگري هم در بخش پولي و سياستهاي
پولي است که اگر اين موارد مي توانست موفق باشد
چرا ما با انجام پول پاشي نتوانستيم در زمينه صنعت
و توليد ملي موفق عمل کنيم و ساختاري براي آن
ايجاد نشد.مديرعامل بانک پاسارگاد خاطر نشان کرد:
با توجه به اينکه بازار سرمايه در ايران به بلوغ نرسيده
است ،بانکها در زمينه بحث پول تاثير بسيار زيادي
دارند و از نقش تعيين کنندهاي برخوردار هستند.
قاسمي تاکيد کرد :نرخ رشد اقتصادي در  ۹۱به
صورت وحشتناکي منفي بود و در سال  ۹۲اين رشد
منفي توسط دولت جديد با تدابير مناسب کنترل
ميشود و در سال  ۹۳به ۳و  2دهم درصد ميرسد
اما پس از آن رشد اقتصادي کند ميشود که داليل
آن پارامترهاي اقتصادي بسيار زيادي است.

نبود توازن ترازنامه بانکها
با رشد نقدينگي ،رابطه مستقيمي دارد
رئيس موسسه عالي بانکداري درباره عدم توازن در ترازنامه بانکها گفت:
عدم توازن در دو طرف ترازنامه بانکها رابطه مستقيمي با ورشکستگي
بانکها و افزايش نقدينگي دارد.به گزارش خبرگزاري صداو سيما
،محسن خوش طينت در بيست و نهمين همايش بانکداري اسالمي با
حضور رئيس کل بانک مرکزي گفت:همايش هاي بانکداري اسالمي
قدمتي بيست و هشت ساله دارد به گونه اي که هر سال ،مقارن با هفته
بانکداري اسالمي و همزمان با تصويب عمليات بانکداري بدون ربا در
سال  ۱۳۶۸اين همايش برگزار ميشود و فرصتي براي ارائه نظرات
خبرگان داراي فن در اين حوزه است.رئيس موسسه عالي بانکداري
ادامه داد:بيست و نهمين همايشي که پيش رو داريم با عنوان بانکداري
اسالمي ،چالشهاي حاکميت شرکتي و مديريت منابع و مصارف
است؛ واژه مديريت دارايي و بدهي يا همان مديريت منابع و مصارف
از مهم ترين مقولههاي مالي و بانکي است چرا که ارزش داراييها به
ريسکها ارتباط مستقيم دارد و اين مسئله آن را از ساير واحدهاي
تجاري متمايز ميکند.خوش طينت با بيان اينکه عدم توازن ترازنامه
بانکها با رشد نقدينگي رابطه مستقيمي دارد تاکيد کرد :عدم توان
در دو طرف ترازنامه بانکها رابطه مستقيمي با ورشکستگي بانکها
و افزايش نقدينگي دارد؛ تفاوت در سر رسيد داراييها بانکها را در
مواجهه با شوکهاي اقتصادي بسيار شکننده ميکند؛ البته از سويي
ديگر برخي از عدم توازنهاي بانکها اجتناب ناپذير است ،براي نمونه
بايد به سپردهگذاران مدت دار اشاره کنيم که اختيار برداشت زودتر از
زمان دارند اما بانک توان آن را ندارد تا زودتر پول آنها را بازپرداخت
کند.وي افزود :همزمان با رشد اختيارات بانکها و ابداع ابزارهاي نوين
مالي همين امر باعث تشديد عدم توازن در ترازنامه بانکها ميشود؛ در
صورتي که بانکها از ابزارهاي پيشرفته بهره نگيرند با کمبود نقدينگي
و عدم توازن در داراييها و بدهيها برخورد ميشوند.

برگزيدگان هشتمين جشنواره
فرش برتر کشور معرفي شدند
برترين هاي هشتمين جشنواره فرش برتر کشور در  2گروه کلي
فرش هاي معاصر و سنتي جوايز خود را دريافت کردند.به گزارش
ايرنا ،آيين اختتاميه هشتمين جشنواره فرش برتر کشور با معرفي
برترين ها به کار خود پايان داد.هشتمين جشنواره فرش برتر کشور
در حالي برگزار شد که بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي فرش
دستباف ايران تا نهم شهريورماه در محل دائمي نمايشگاه هاي
بين المللي تهران بر گزار شد.رئيس ستاد اجرايي جشنواره در اين مراسم
گفت :دبيرخانه هشتمين جشنواره فرش برتر از ابتداي مردادماه کار
خود را آغاز کرد و تا سي و يکم مردادماه ،آثار در  12بخش و  2گروه
فرش هاي معاصر و سنتي جمع آوري شد.ياسر حنيفي ادامه داد :از
مجموع  183اثري که به دبيرخانه جشنواره رسيد در مرحله نخست
 50اثر حائز شرايط ورود به نمايشگاه شناخته شد.معاون امور توليد
مرکز ملي فرش کشور اضافه کرد :گروه داوران متشکل از کارشناسان
و خبرگان فرش دستباف در داخل و خارج کشور در مرحله دوم آثار
برتر را در  6محور اصالت ،رنگبندي ،طرح و نقشه ،مواد اوليه ،بافت و
نوآوري و خالقيت بررسي کردند.رضا اله داد ،تورج ژوله ،علي ميرزازاده،
ابوالفضل رجبيان ،غالمحسين نيشابوري،محمدحسين شانه زن و صمد
منجم اعضاي هيئت داوران بودند.بيست و نهم مردادماه رئيس مرکز ملي
فرش ايران از صادرات  100ميليون دالر فرش دستباف در چهارماهه
نخست امسال خبر داد و گفت :اين ميزان نسبت به مدت مشابه پارسال
 21/7درصد رشد دارد.

تجهيز دو ميليون هکتار زمين
کشاورزي به آبياري تحت فشار

»

آل اسحاق:

دالر از مبادالت تجاري ايران و عراق حذف شد
رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق تاکيد کرد که
دالر از مبادالت تجاري ايران و عراق حذف شده و
تجارت با يورو ،ريال و دينار انجام مي شود.به گزارش
تسنيم،يحيي آل اسحاق درباره چگونگي مبادله پول
بين ايران و عراق گفت :معامالت دالري بين ايران و
عراق حذف شده و بيشتر مبادالت با ارزهاي يورو،
ريال و دينار عراق انجام مي شود.وي خاطرنشان
کرد :بخش ديگري از مبادالت بين صادرکنندگان
ايراني با تجار عراقي به شکل تهاتر کاال يا توافقي
است.عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني در پاسخ
به اين سوال که چه ميزان از مبادالت تجاري ايران
و عراق از طريق سيستم بانکي انجام مي شود ،اظهار
کرد :با وجود حجم  8ميليارد دالري تجارت بين
ايران و عراق ،انتقال پول بين دو کشور از طريق
بانک ها بسيار کم است.آل اسحاق به بيان موانع
هر دو طرف براي تاسيس بانک مشترک پرداخت
و گفت :حل مسائل بانکي بايد جزء اولويت هاي

اصلي اقتصاد ايران باشد زيرا در بدترين شرايط
 8ميليارد دالر تجارت با عراق داريم.وي ،عراق را
دومين کشور از نظر تجاري با ايران بعد از چين
عنوان کرد و توضيح داد :صادرات ايران به عراق
بسيار متفاوت از صادرات به چين است زيرا بيشتر
صادرات ايران به چين را محصوالت پتروشيمي تشکيل
مي دهد ولي تجار ايراني از رب گوجه فرنگي تا
مصالح ساختماني به عراق صادر مي کنند که
اشتغال زايي بااليي دارد.

ميثم موسايي در گفتوگو با رسالت:

يک اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
گفت :معموال کساني که ارز دولتي دريافت کرده و
در واقع دانه درشت هستند ،بده بستان داشته و از
رانت بااليي بهره مند هستند.
ميثم موسايي اظهار کرد :اگر ليست دريافت کنندگان
ارز دولتي و يا دانه درشت ها به اطالع عمومي برسد
به بهبود وضعيت بازار ارز کمک کند زيرا اين مسئله
بسيار تاثيرگذار بوده و شرط الزم براي مبارزه با فساد،
شفافيت و اطالع رساني است.
وي ادامه داد :معموال کساني که ارز دولتي دريافت
کرده اند از رانت بااليي بهره مند هستند و با بعضي
مسئوالن عالي رتبه کشور در ارتباطند و به نوعي
بده بستان دارند بنابراين براي انتشار اين ليست
هم کساني که در درون دستگاه هستند مقاومت
مي کنند و هم آنهايي که در بيرون هستند؛ فشارهايي
را تحميل مي کنند تا اين اتفاق نيفتد .اگر کساني
که متولي اين کار هستند ،منفعتي نداشتند ،تعلل
نمي کردند.
وي با اشاره به تغيير رئيس کل بانک مرکزي و تاثير
آن بر روي بازار ارز عنوان کرد :در دراز مدت اگر يک

بده بستان ها باعث سانسور دانه درشت هاي ارز شد

برنامه علمي و مدون مبتني بر نظريات اقتصاد پولي
باتوجه به شرايط کشور تدوين و به موقع اجرا شده و
از ابزارهاي پولي استفاده شود ،تاثيرگذار است.
موسايي افزود :در کوتاه مدت هم تا اندازه زيادي
نوسانات نرخ ارز کنترل شده و اين در واقع تاثير رواني
مسئله بوده است البته اين نکته را هم بايد مدنظر
قرار داد که نرخ ارز به همان رقم سابق برنمي گردد،

همتي:

خوش طينت:

اکبري خبر داد؛
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قاسمي:

» گفت و گو

چهار تبصره و هدف نخست آن ،استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل(با ضوابط
اسالمي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور
است.وي افزود:شهيد مطهري عدالت و حق را که در هدف نخست قانون عمليات بانکداري
بدون ربا آمده است ،به هم مربوط ميداند .او ميگويد:عدالت نقطه مقابل ظلم و تبعيض
است .افراد بشر در دنيا برحسب خلقت و فعاليتهايي که ميکنند و استعدادهايي که از
خود نشان ميدهند ،استحقاقهايي پيدا ميکنند.عدالت عبارت است از اينکه آن استحقاق
و آن حقي که هر بشري به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعاليت خودش به
دستآورده است به او داده شود .اين نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق
دارد به او ندهند و از او بگيرند و نقطه مقابل تبعيض است که دو فرد که در شرايط مساوي
قرار دارند ،يک موهبتي را از يکي دريغ بدارند و از ديگري دريغ ندارند.

نبايد خود را در تله سياست هاي
آمريکا قرار ميداديم
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه دفاع از نرخ واحد براي
ارز امکان پذير نبود و نبايد خود را در تله سياست هاي آمريکا
قرار مي داديم ،گفت :در بازار دخالت خواهيم کرد و اجازه نمي
دهيم بازار از جهتي که به نفع نظام است منحرف شود.به گزارش
تسنيم،عبدالناصر همتي در افتتاحيه بيست و نهمين همايش دو
روزه بانکداري اسالمي که در مرکز همايش هاي صدا وسيما ،به
ايراد سخناني درباره وضعيت بازار ارز پرداخت و در ابتدا گفت :به
شرطي در اين همايش شرکت کردم که اين نوع همايش ها کاهش
يابد ،بهتر است کمتر حرف بزنيم و بيشتر عمل کنيم.
وي اظهار داشت :ايران از جمله کشور هايي است که به حذف
ربا متعهد شده است و برگزاري اين همايش به صورت مستمر
نشان دهنده حداقل هايي در اين زمينه است البته اميدواريم
با ارتقا قانون عمليات بانکداري اسالمي به صورت بهتري اين
بانکداري را اجرايي کنيم.همتي به ديدار اخير هيئت دولت با
رهبر معظم انقالب اسالمي به مناسبت هفته دولت اشاره کرد و

اين موضوع نه ممکن است و نه مطلوب و تالش در
اين زمينه قرين با موفقيت نخواهد بود.
اين اقتصاددان با بيان اينکه راهکار تثبيت قيمت
ارز ،کنترل تورم داخلي است ،اظهار کرد :معموال اگر
نرخ قيمت هاي داخلي افزايش پيدا کرده و شاخص
قيمت هاي جهاني افزايش پيدا نکند ،نرخ ارز در
داخل کشور افزايش مي يابد.

گفت :باور عميق من اين است که اتفاقي که در بازار ارز افتاد،
محصول ناترازي سيستم بانکي و رشد وحشتناک نقدينگي و
اصرار ما به تداوم نقدينگي است.رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد:
هيچ اراده اي نمي بينم که بخواهد رشد نقدينگي را ُکند کنند يا
فکري براي جمع آوري آن داشته باشد؛ تا زماني که اين وضعيت
ادامه دارد ،شرايط در بازار ارز و ساير دارايي هاي قابل وصول
براي حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد.وي اظهار داشت:
دولت آمريکا براي محروم کردن ايران از درآمدهاي نفتي خود
تالش هاي فراواني مي کند و همزمان مي خواهد انتقال دارايي
هاي ايران را سخت و محدود کند؛ به همين دليل دفاع از نرخ
واحد براي ارز امکان پذير نبود و نبايد خود را در تله سياست
هاي آمريکا قرار مي داديم.همتي افزود :با هماهنگي سران سه
قوه بسته جديد سياست ارزي را اجرا کرديم و حداقل شاهد
تثبيت در بازار ارز بوديم و اميدوارم به تدريج نتايج اين سياست
را در بازار ارز ببينيم.وي تاکيد کرد :حفظ قدرت ارزي کشور
برابر با حفظ منابع ارزي ،کنترل تورم و اصالح ناترازي ترازنامه
بانک ها و کنترل نقدينگي وحشتناک در کشور است؛ در شرايط
تحريم مهم ترين متغير اقتصادي براي ما نرخ ارز است و مهم
ترين هدف جلوگيري از اتالف منابع ارزي است.
رئيس کل بانک مرکزي گفت :بازار ثانويه به سرعت در حال تعميق

وي تصريح کرد :از اواخر دوره احمدي نژاد که دالر
 3500تومان بود ،تاکنون سطح قيمت ها سه برابر
شده و به طور طبيعي نرخ ارز هم سه برابر شده است.
البته مي توانستند اين مسئله را کنترل کرده تا افزايش
نرخ ارز با تاخير اتفاق بيفتد و يا تعديلي صورت بگيرد
تا اين شوک به اقتصاد وارد نشود.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ادامه داد :مسئوالن
اقتصادي اين کار را نکردند و با سرکوب بازار آزاد و
تزريق ارز به بازار ،اين قيمت مصنوعي يعني 3500
تومان را نگه داشتند و بعد از اينکه قرار شد تحريم
اتفاق بيفتد ،به لحاظ رواني ،زودتر از اعمال تحريم ها
اين اتفاق افتاد.
وي يادآور شد :همان طور که گفتم ،اگر بخواهيم
نرخ ارز تثبيت شود بايد تورم داخلي نسبت به
شاخص هاي قيمتي در سطح جهان کنترل شود و
اين مسئله به کاهش کسري بودجه ،کوچک کردن دولت،
خصوصي سازي واقعي ،کوتاه کردن دست موسسات
اعتباري که چندان به بانک مرکزي وابسته نيستند و
در رشد نقدينگي نقش داشتند و تا اندازه زيادي به
استقالل بانک مرکزي هم ارتباط پيدا مي کند.

و شفافيت است و در نرخ دخالت نمي کنيم؛ اما در بازار دخالت
خواهيم کرد و اجازه نمي دهيم بازار از جهتي که به نفع نظام
است منحرف شود البته اکنون ٩٧درصد مبادالت از طريق حواله
است و فقط سه درصد اسکناس معامله مي شود و در بازار صرافي
عدد قابل توجهي نيست و اکنون نرخ حواله کامال نزديک به سنا
است.همتي در ادامه درباره حفظ ذخاير ارزي بانک مرکزي ،گفت:
ذخاير ارزي بانک مرکزي ،ناموس اين بانک است و همانطور که
در يک ماه گذشته در جهت تقويت اين ذخاير اقدام شد ،بايد از
هر وسيله اي استفاده کنيم تا اين روند ادامه داشته و اين ذخاير
حفظ شود.وي افزود :مقام معظم رهبري وظيفه شرعي بانک مرکزي
را روشن کرده اند و البته ايشان به صورت خصوصي هم به بنده
دستور فرمودند تا روند اضافه برداشت را اصالح کنيم.رئيس کل
بانک مرکزي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر
حفظ ذخاير بانک مرکزي ،افزود :سياست ما حفظ ذخاير بانک
مرکزي و استفاده از ساير منابع در کشور از جمله منابع حاصل
از صادرات غير نفتي هستيم.وي ادامه داد :با ورود ارز حاصل از
صادرات غير نفتي قدرت تنظيم بازار ايجاد مي شود و از ارز بانک
مرکزي مي توان در سرمايه گذاري هاي صنعت نفت و يا شرايط
خاص در بازار استفاده کرد که در حال حاضر ضرورتي براي اين
اقدام وجود ندارد.

سکوالريسم پنهان
ادامه از صفحه اول
فرد منافق نيز از معنويت کاذب به معناي دوم آن برخوردار است زيرا او
به رغم آن که به لحاظ رفتاري گرايش دنيوي دارد ،در بعد نظري رفتار
خود را براي ديگران توجيه معنوي ميکند .در فاسق بين رفتار با اعتقاد
فرد فاصله است و در منافق بين رفتار و انگيزه فرد با باور اعتقادي که
اظهار ميدارد اختالف است .بين رفتار و اعتقاد باطني منافق اختالفي
نيست .او در باطن خود باوري معنوي ندارد تا آن که آن معنويت از طريق
رفتارش تکذيب شود.
صدق و کذبي که از سنجش نظر و عمل يا از مقايسه ظاهر و باطن افراد
به دست ميآيد معنايي نسبي دارد .يعني هر کس که رفتار او مطابق باور
معنوياش باشد و به بيان ديگر در رفتار خود اخالص داشته باشد و يا آن
که باور و رفتارش با معنويتي که اظهار ميدارد هماهنگ باشد معنويتش
صادق است و هر کس با رفتار خود عقايد خويش را تکذيب نمايد و يا
انديشه و عملش برخالف تظاهر معنوي و دينياش باشد ،معنويتش کاذب
است .اين معناي از صدق و کذب ناظر به حقيقت اعتقاد فرد و مطابقت
آن با متن واقع و جهان خارج نيست.
سکوالريسم گاه به صورت يک تئوري نظري است و گاه در قالب يک
گرايشي عملي است ،گرايش عملي سکوالريزم فرايند سکوالريزاسيون و
دنيوي شدن را به دنبال ميآورد ،دو بعد نظري و عملي سکوالريزم گاه با
يکديگر همراهاند و گاه بين آنها فاصله ميافتد .گرايش عملي سکوالريزم،
هرگاه با اعتقاد و يا بيان و توجيه نظري معنوي قرين باشد ،نوعي معنويت
کاذب را به دنبال ميآورد.
چهره نظري سکوالريزم گاه عريان و آشکار است ،نظير فلسف ه هاي ماترياليستي
که به صراحت ،متافيزيک و حقايق معنوي را انکار ميکنند و گاه پنهان و
آرام است و آشکارا در مقام انکار و نفي معنويت قرار نميگيرد.
صورت آرام و پنهان سکوالريزم يا با سکوت از کنار گزارههاي معنوي
و ديني عبور ميکند ،مانند پوزيتويستهاي حلقه وين که به لحاظ
معرفت شناختي گزار ه هاي ديني را مهمل و بدون معنا دانسته و نفي و
يا اثبات آنها را جايز نميدانند ،اين گروه تبيين اين جهان را با صرف نظر
از عالم معنا انجام ميدهند ،بدون آن که به صراحت به نفي آن بپردازند،
و يا اين که با رويکردي دنيوي به توجيه ،تبيين و در عين حال دفاع از
گزارهها و پديدههاي معنوي ميپردازند ،مانند کساني که با روش هاي
پراگماتيستي و يا تفسيرهاي کارکردگرايانه از مفيد بودن و کارکردهاي
مثبت اجتماعي ديانت خبر ميدهند.
تفسير و توجيه سکوالر و دنيوي ديانت و معنويت از جهات مختلف صور
گوناگوني دارد؛ به لحاظ خاستگاه ،برخي از آنها دين و معنويت را حاصل

فعاليت ذهني آدمي براي تبيين نظري جهان در مرحلهاي از مراحل تکوين
معرفت بشري ميدانند و بعضي ديگر تفسيرهاي احساسي و روانکاوانه
از معنويت ارائه ميدهند .و برخي از تفاسير نيز رويکردي اجتماعي در
تبيين و توجيه معنويت دارند.
از جهت منطقه حضور و قلمرو برخي دين را محدود به قلمرو فردي و
دروني افراد دانسته و در حد پديدهاي شخصي و رواني آن را به رسميت
ميشناسند .و بعضي ديگر قلمرو دين را در امور اجتماعي و سياسي
جستجو کرده ،و آن را در قالب نوعي ايدئولوژي که به تفسير و توجيه
معيشت و رفتار و ساختار اجتماعي ،ميپردازد ،مينگرند.
تعينات اجتماعي ميبينند.
اين گروه تعينات مختلف ديني را در قالب ّ
رويکردهاي ايدئولوژيک به دين و معنويت نيز صورتهاي راديکال و
يا محافظهکارانه ،چپ و راست ،سوسياليستي و يا ليبراليستي و …
ميتواند داشته باشد.
تفسير روانکاوانه فرويد نوعي رويکرد رواني و بيشتر فردي به دين است ،و
تبيين دورکيم و يا مارکس از ديانت ،تبيين اجتماعي و ايدئولوژيک است.
کذب علمي اين نوع معنويت بر مبناي هستي شناسي ديني و تفسير
معنوي جهان در صورتي است که بيان فوائد و کارکردهاي دنيوي ديانت
با تقليل گرايي و تنزل حقيقت دين به همين افق محدود شود.
کساني که متافيزيک را ممتنع دانسته و يا گزارههاي متافيزيکي و معنوي
را به لحاظ معرفتي مهمل ميدانند ،در تفسيرهاي رواني و يا کارگرايانه
خود ناگزير به چنين تقليلي گرفتار ميشوند.
کذب عملي تفاسير سکوالر از ديانت بيشتر توسط ارباب سياست محقق
ميگردد ،آنان با نگرش سکوالر و دنيوي خود هنگامي که به کارکردهاي
اجتماعي و مفيد دين آشنا ميشوند ،براي تحقق بخشيدن به اغراض
سياسي و دنيوي خود ،از ديانت به عنوان يک پوشش مفيد و کارآمد
بهره ميبرند.
افراد براي پوشش ديني دادن به رفتار دنيوي خود گاه از تفاسير آرام و
پنهان سکوالر نسبت به دين استفاده مي کنند و گاه نيز از تفاسير معنوي
و ديني بهره ميبرند .استفاده از تبيينهاي معنوي و ديني براي توجيه
رفتار توسط کساني که به لحاظ نظري و عملي معتقد و عامل به نگاه و
آرمانهاي معنوي نيستند ،نوعي ديگر از معنويت کاذب است.
براي تفسير و توجيه سکوالر از دين و براي معنويت کاذب زمينهها و
انگيزههاي مختلفي وجود دارد .برخي از آنها فردي و بعضي اجتماعي و
بعضي علمي و برخي عملي است.
ديدگا ه هاي معرفت شناختي که با رويکرد پوزيتيويستي و يا شکاکانه
معرفت عقلي را تاب نياورده و ارزش جهان شناختي معرفت شهودي
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معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي گفت :امسال سال بسيار سختي
در بخش کشاورزي داشتيم چون ميزان بارندگي  ۱۶۸ميلي متر بوده است و
 ۳۱درصد کاهش بارندگي داشتهايم که طبيعتا ميزان روان اب ها کاهش يافته
است.به گزارش فارس ،عليمراد اکبري در نشست خبري که به مناسبت هفته
دولت برگزار شد ،به کاهش ميزان بارندگي در کشور اشاره کرد و گفت :امسال
سال بسيار سختي در بخش کشاورزي داشتيم ،چون ميزان بارندگي ۱۶۸
ميلي متر بوده است و  ۳۱درصد کاهش بارندگي داشتهايم که طبيعتا ميزان روان
اب ها کاهش يافته است .وي افزود :اما در استانهاي آذربايجان غربي.شرقي و
اردبيل ميزان بارش ها تا  ۲۵درصد افزايش داشته است و جالب تر اينکه ميزان
روان آبهاي ورودي به درياچه اروميه کمتر بوده است.وي در بخش ديگري
از سخنان خود به کاهش منابع آلي خاک در کشور اشاره کرد و گفت  :کمتر
از يک درصد خاک کشور داراي مواد آلي مناسب است و در طرحي به دنبال
اصالح اين وضعيت هستيم ،چرا که در اين حالت خاک قدرت نگهداري آب را
ندارد و در بودجه سال  ۹۸در خواست کرده ايم تا دولت بودجهاي اختصاص
دهد.وي همچنين در مورد برخورد با حفر چاه هاي غير مجاز گفت :بيشتربن
حجم مصرف اب در کشور مربوط به آبهاي زير زمبني است و  ۴۰۰هزار
حلقه چاه غيرمجاز داريم که تا کنون وزارت نيرو با  ۲۰هزار حلقه آن برخورد
شده است.وي به صراحت گفت :با آنکه  ۳۷ميليون هکتار زمين داراي استعداد
کشاورزي در کشور داريم ،ولي به علت منابع محدو د آب تنها  ۱۸/۵ميليون
هکتار مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد که  ۸.۵ميليون هکتار آن آبي است که
بهطور ثابت زيرکشت قرار نميگيرد و ممکن است در سال زراعي جديد اين
رقم در کشت پاييزه کاهش يافته و به  ۸ميليون هکتار هم برسد و در سال
گذشته نيز به عنوان مثال  ۶۰هزار هکتار زمين زراعي در شرق استان اصفهان
به دليل نبود آب کشت نشد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:

بدون بورس کاال امکان
تنظيم بازارها نيست

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه بورس کاال به عنوان
يکي از ارکان بازار سرمايه ،نماد شفافيت است و از برخي اعمال فشارها
با سوء نيت هاي مختلف به اين بازار قرار داريم به ايرنا گفت :فعاليت
بورس کاال طي سال هاي گذشته در بازارهاي صنعتي ،پتروشيمي و
کشاورزي ،باعث پديدار شدن شفافيت در شيوه کارکرد فعاالن اين حوزه ها
بوده و به عبارتي اين بورس ،مولد شفافيت در اقتصاد بوده است.به
گزارش کاالخبر؛ محمدرضا پورابراهيمي افزود :عده اي هنوز از کارکرد
بورس کاال به عنوان يک بستر معامالتي شفاف و قانونمند که به منظور
ايجاد عدالت و شفافيت به وجود آمده و منعکس کننده بخش واقعي
اقتصاد است ،اطالعي ندارند .براي مثال عامل عرضه کم يا متقاضيان
زياد در بازار يک محصول را بورس کاال عنوان مي کنند؛ در شرايطي
که ويژگي بورس در اين زمينه ،اعالم هشدار و انعکاس واقعيت هاي
بازار به مسئوالن است تا آنها با تصميم گيري مناسب نسبت به تنظيم
بازار اقدام کنند .نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي
اظهار داشت :فکر کنيد معامالت پتروشيمي و فوالد خارج از بورس
کاال انجام شود ،به هيچ عنوان شفافيت کنوني در آمارهاي عرضه و
تقاضا و قيمت ها مشخص نبود و دولت و متوليان امر براي تنظيم
بازار و قيمت ها ابزاري نداشتند؛ از طرفي قيمت هاي سليقه اي و در
مجموع رابطه جاي ضابطه را مي گرفت .وي در ادامه به تعيين قيمت
کاالها براساس دالر  ۴۲۰۰توماني اشاره کرد و افزود :عرضه محصوالت
با قيمت دستوري سياست درستي نيست و هرگونه قيمت گذاري که
براساس واقعيت هاي بازار نباشد ،اشتباه است.

فتح يپور:

وصول مطالبات بانک را از طريق تمامي
ظرفيتهاي قانوني کشور دنبال مي کنيم
عضو هيئتمديره بانک صادرات ايران گفت :مطالبات بانک صادرات
ايران را با استفاده از امکانات ،ظرفيتها و مجاري قانوني قواي سهگانه
و ساير نهادهاي اجرايي و نظارتي کشور با سرعت بيشتري پيگيري
خواهيم کرد.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،ارسالن
فتحيپور با اعالم اين خبر گفت :وصول مطالبات در نظام بانکي کشور
براي برونرفت از تنگناهاي مالي بانکها و تزريق بيشتر منابع به
بخشهاي توليدي کشور ،يک چالش مهم در اقتصاد ملي است.وي
افزود :در تالش هستيم مطالبات را از طريق مجلس شوراي اسالمي،
سازمان برنامه و بودجه و ساير نهادها پيگيري و وصول کنيم و در
اين راستا از تمامي ظرفيتهاي قواي مختلف و بخشهاي اجرايي
کشور استفاده خواهيم کرد.وي گفت :اصالحات ساختاري خوبي در
بانک صادرات ايران در حال شکلگيري است .با وجود محدوديتهاي
بينالمللي و نوسانات بازار داخل ،شاهد سياستگذاريهاي مناسبي
در بانک هستيم که اميد است با حمايتهاي ديگر نهادها ،به زودي
شاهد موفقيتهاي بزرگتري براي بانک صادرات ايران باشيم.

با حضور معاون رئيس جمهوري صورت گرفت:

و وحياني را نميپذيرند .به داليل منطقي اگر هم به صورت عريان در
تقابل با نگاه معنوي و ديني قرار نگيرند چارهاي جز ارائه تفسير سکوالر
از معنويت و دين ندارند.
افرادي که به لحاظ شخصي تربيت و علقه معنوي و ديني دارند .هنگامي که
به لحاظ معرفت شناختي از دفاع عقالني دين باز ميمانند به انگيز ه هاي
رواني – فردي به سوي تفسيرهاي سکوالر از دين گرايش خواهند داشت
که به لحاظ نظري صورتي عريان و آشکار ندارد ،و تفاسيري را دنبال
ميکنند که با توجيه دنيوي از حضور ديانت دفاع ميکند.
در شرايطي که معنويت و ديانت در حوزه فرهنگ عمومي فعال و پرتحرک
باشد زمينه بسط معنويت کاذب به معناي تفسير و توجيه رفتارهاي دنيوي
بر اساس آرمان ها و يا منطق ديني ،از ناحيه کساني پديد ميآيد که به
لحاظ عملي رويکرد دنيوي و سکوالر دارند ،اعم از اين که به لحاظ نظري
باور ديني داشته و يا در بعد نظري نيز سکوالر باشند.
مقدم بر نگاه دنيوي
به لحاظ تاريخي اعتقاد و نگاه معنوي به عالم و آدم ّ
و سکوالر است ،مقطعي از تاريخ گذشته بشر را نميتوان يافت که نگاه
ديني و معنوي بر حوزه فرهنگ و زندگي او غلبه نداشته باشد ،حضور نگاه
معنوي را در تاريخ گذشته بشري در ادبيات و همچنين در آثار تمدني
به جاي مانده از آنها ميتوان ديد.
نگاه سکوالر به عالم و آدم گرچه در گذشته تاريخ نيز حضور داشته است و
لکن در هيچ يک از دور ه هاي پيشين از بعد فرهنگي و تمدني غلبه نيافته
رسميت اين نگاه مختص به دنياي مدرن است.
است ،غلبه و
ّ
باور ،اعتقاد و گرايش دنيوي در يک فرايند تدريجي که از آن با عنوان
سکوالريزاسيون ياد ميشود ،در فرهنگ و تمدن غرب از رنسانس به بعد
گسترش يافت و به تدريج با تسخير سازمانها و نهادهاي اجتماعي تا مرحله
تدوين اعالميه جهاني حقوق بشر استمرار يافت .اين نگاه اينک از طريق
امکانات و ظرفيت هاي موجود در تمدن غرب داعيه جهاني دارد.
غلبه سکوالريزم در دوران مدرن به موازات حذف اصل نگاه معنوي و ديني
از قلمرو فرهنگ عمومي و علمي ،زمينه توجيهات معنوي کاذب و دروغين
را نيز خشکاند ،و از اين پس به جاي تفسير ديني رفتارهاي سکوالر تفسير
دنيوي و سکوالر انديش ه هاي ديني بسط و گسترش يافت.
مقاومت سکوالريزم در برابر حرکتهاي معنوي و ديني صورتهاي مختلف
عملي و نظري خواهد داشت ،اقتدار و سياست غرب با همه اهرمهاي
اقتصادي ،نظامي و ابزارها و امکانات در اين ميدان عمل خواهد کرد ،و
در اين مسير از فعاليتهاي نظري که در حوزه علوم انساني سکوالر شکل
ميگيرد استفاده کرده و به نوبه خود با استفاده از صنعت و فرهنگ در
ن گونه علوم و نظريات عمل ميکند.
جهت تقويت اي 

افتتاح اولين باشگاه کسب و کارهاي دانش بنيان
با حمايت شرکت به پرداخت ملت
باشگاه کسب وکارهاي دانش بنيان با نام اختصاري باکس با حمايت مالي
شرکت به پرداخت ملت و با حضور معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري
به صورت رسمي گشايش يافت.به گزارش روابط عمومي بانک ملت ،سورنا
ستاري معاون رئيس جمهوري در مراسم آغاز به کار اين باشگاه که با مشارکت
دانشگاه صنعتي شريف راه اندازي شده است ،با قدرداني از شرکت به پرداخت
ملت بابت کمک به راه اندازي اين مرکز علمي ،اظهار داشت :اين مرکز،
مرکزي براي تزريق نوآوري به کشور است و بخش خصوصي را به صورت
جدي ،وارد کار علمي مي کند.وي با بيان اين نکته که تشويق کارآفرينان
به انجام سرمايه گذاري در اين مراکز باعث افزايش رشد اقتصادي خواهد
شد ،اضافه کرد :باشگاه کسب و کارهاي دانش بنيان با سرمايه گذاري
بخش خصوصي ايجاد شده است و اميدواريم به محيطي تبديل شود که
دانشجويان دانشگاه هاي مختلف در آن حضور يافته و ايده هاي خود را
تجاري سازي کنند.معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري اظهار اميدواري
کرد که با حمايت بخش خصوصي ،تعداد اين مراکز افزايش يابد و بخش
غيردولتي مشارکت جدي در اين مراکز داشته باشد.

احياي گــروه ملي صنعتي فوالد
ايران با کمک بانک م ّلي ايران
مديرعامل گــروه ملي صنعتي فوالد ايران با تاکيد بر اين که توليد محصوالت
اين بنگاه با دريافت مواد اوليه آغاز شده است ،گفت :با از سرگيري توليد
محصوالت ،گروه ملي صنعتي فوالد به روزهاي اوج خود برمي گردد.کسري
غفوري در گفتوگو با روابط عمومي بانک ملي ايران با بيان اين که اين
بنگاه اقتصادي پس از واگذاري به بانک ملي ايران به عنوان مطالبات ناشي
از بدهي هاي گروه امير منصور آريا با مشکالت متعددي مواجه شده بود،
گفت :در دوره جديد مديريت اين بنگاه ،با دستور مديرعامل بانک ملي
ايران نقاط بحراني و چالش هاي اساسي فعاليت آن شناسايي شد.وي با
تاکيد بر اين که بانک ملي ايران در دوره مديريت دکتر حسين زاده با
دقت مسائل گروه ملي صنعتي فوالد را رصد و به حل مشکالت آن اهتمام
کرده است ،اظهار کرد :پس از رايزني هاي انجام شده با وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،مشکل تامين مواد اوليه گروه ملي صنعتي فوالد از طريق
فوالد خوزستان حل شده است.

