سخنگوي کميسيون کشاورزي مجلس گفت :طي چند وقت گذشته براساس جلسات برگزار
شده در کميسيون کشاورزي ،تاکيد شد که بورس کاال يکي از بهترين روش ها در حمايت از
کشاورزان و تسهيل امور تجارت محسوب مي شود و بهتر است تا بيشتر معامالت از طريق
فرآيند بورس کاال صورت گيرد.به گزارش ميزان،نورمحمد تربتي نژاد گفت :بررسي هاي
انجام شده نشانگر آن است که بورس کاال باعث تسهيل در امور معامالت مي شود و همچنين
آمارهاي موجود نشان مي دهد که عملکرد بورس کاال در ايجاد شفافيت در معامالت و رشد
توليد در بخش هاي فلزي و پتروشيمي از ابتداي راه اندازي تاکنون با موفقيت همراه بوده
که طي چند سال اخير نيز شاهد افزايش حجم معامالت کشاورزي در اين بورس هستيم.
سخنگوي کميسيون کشاورزي مجلس بر عرضه عمده محصوالت کشاورزي در بورس کاال
تاکيد کرد و افزود :به طور طبيعي تغيير روند معامالت و فرآيند عرضه محصوالت کشاورزي

ت ربتي نژاد:
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بورس کاال
بهترين مکانيزم
براي حمايت از
کشاورزان است

اقتصادي

توگو
» گف 

امير مزيني در گفتوگو با رسالت:

» خبر

آذري جهرمي:

انقالب صنعتي چهارم بدون مديريت
فايده اي ندارد
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت :انقالب صنعتي چهارم بدون
مديريت فايده اي ندارد.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات آذري جهرمي پس از بازديد از
دانشکده پست و مخابرات در جلسه با مديران و اعضاي هيئت علمي،
با تبريک سال جديد تحصيلي ،گفت :وضعيت دانشکده پر فراز و نشيب
بوده اما در بخش ساختار علمي گام هاي خوبي برداشته شده است.وي
در ادامه سخنان خود با تاکيد بر حفظ ساختار جديد دانشکده افزود:
دانشکده پست و مخابرات بايد به پژوهشگاهي در حوزه اقتصاد ديجيتال
و فناوري اطالعات تبديل شود و مدل هاي تامين اين تحول و ساختار
را تامين کند.آذري جهرمي تاکيد کرد :اين پروسه نيازمند برنامه ريزي
دقيق و منظم است و الزمه اين بحث بايد خود مجموعه دانشکده باشد
و با نهايت قدرت به اين امر اهتمام ورزد.وي گفت :با توجه به تحوالت در
عرصه ديجيتال اين دانشکده و مجموعه وزارت ارتباطات بايد گام به گام
توسعه پيدا کند .همگام اين تحوالت که از آن به عنوان انقالب صنعتي
چهارم نام برده مي شود جهت گيري ها بايد در عرصه مديريت عوض
شود چراکه انقالب صنعتي چهارم بدون مديريت فايده اي ندارد.

حمزه زاده:

مشکالت ،صنعت هتلداري را
مجبور به تعديل نيرو كرده است

»
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وزير صنعت:

شرکتهاي زيرمجموعه دو خودروساز بايد واگذار شوند

عملکرد دولت در حوزه هاي پولي
و ارزي قابل دفاع نيست
توگو با رسالت گفت:عملکرد دولت در حوزه هاي پولي و
امير مزيني در گف 
ارزي قابل دفاع نيست.
دکتراميرمزينيعضوهيئتعلميدانشگاهتربيتمدرسبااشارهبهسياستگذاريهاي
دولت هاي آقاي هاشمي رفسنجاني و موضوع بازسازي هاي پس از جنگ گفت:
با نگاهي به روال اقتصادي دولت ها بعد از پايان جنگ تحميلي مي توان گفت
دولت پنجم و ششم طبيعتا دوره خود را در شرايط خاصي آغاز کرد که دوران
سازندگي بعد از جنگ بود ،بنابراين يکي از مهمترين اولويت هاي کشور بازسازي
خرابي هاي ناشي از جنگ بود.
وي در ادامه تاکيد کرد :نکته اي که مي توان دراين دوره مورد تاکيد قرار داد،
آن است که ما بعد از پيروزي انقالب تا آن زمان تجربه توسعه و سياست گذاري
اقتصادي نداشتيم .بنابراين در آن دوره در بسياري از موضوعات آزمون و خطا
صورت گرفت که از جمله آنها مي توان به سياست يکسان سازي نرخ ارز اشار
کرد که ابعاد و اهداف آن محقق نشد به گونه اي که به يک بحران ارزي تبديل
شد .يکسان سازي نرخ ارز که در سال  72آغاز شد در اوايل سال  74ملغي شد
اين موضوع به عنوان يک مسئله کالن در اجراي سياست کالن کشور تاثيرات
سوئي به جا گذاشت چرا که لغو آن تبعات زيادي بر اقتصاد کشور وارد کرد.
تورم و رکودي که در آن دوره ديده شد ماحصل چنين سياست هايي بود که بار
اقتصادي زيادي را به جامعه تحميل نمود ،ضمن اينکه در دوره مرحوم هاشمي
رفسنجاني نرخ رشد بااليي را تجربه کرديم شايد يکي از داليل اين موضوع آن
است که ما قبل از آن تجربه نرخ رشد با ساير دولتها را نداشتيم از اين رو احساس
کرديم که نرخ رشد اقتصادي کشور افزايش داشته است.
دکتر مزيني سياست هاي دولت هاي بعدي را در حوزه اقتصادي را اينگونه بر
مي شمرد :آنچه در دولتهاي هفتم و هشتم آقاي خاتمي اتفاق افتاد در مقايسه
با چهار دوره اخير شايد بتوان گفت که ثبات نسبي در فضاي کسب و کار ايجاد
شد چرا که دولت در آن دوره توانست فضاي کسب و کار و نرخ تورم را تثبيت
کند و دولت در سياست گذاري هدف گذاري نرخ تورم عملکرد نسبتا موفق تري
نسبت به ساير دولتها داشت ،ضمن اينکه يکسان سازي نرخ ارز دوم از اوايل
دهه هشتاد با موفقيت بيشتري انجام شد.
وي ادامه داد :در دولت نهم ودهم با مديريت آقاي احمدي نژاد نکته اي که جلب
توجه مي کند آن است که هر چه قدر در دولت هاي قبلي ثبات و کاهش تنش هاي
بين المللي را داشتيم در اين دوره ميزان تنش ها به شدت افزايش يافت بنابراين
به تبع آن هزينه هاي آن را پرداخت کرديم .افزايش فشارهاي بين المللي
به ايران در کنار درآمد تاريخي نفتي ايران که تا آن زمان بي سابقه بود و انتظار
نمي رود ديگر چنين درآمدي را تجربه کنيم! از جمله فرصت هاي استثنايي
رشد بود که متاسفانه از دست رفت و سياست هاي حمايتي درستي از کسب
و کار صورت نگرفت.
وي با بيان اينکه تنها نقطه مثبت کارنامه دولت آقاي احمدي نژاد اجراي هدفمندي
يارانه ها بود خاطر نشان کرد :با آنکه دولت آقاي احمدي نژاد اين موضوع را عملياتي
کرد اما در ادامه نتوانست سياست هاي آن را خوب اجرا کند ,اما اينکه اين سياست
را خوب شروع کرد به عنوان يک نقطه مثبت بايد در کارنامه اين دولت عنوان
شود چرا که در راستاي اجراي سياست برخي از شاخص ها مثل وضعيت رفاهي
مطلوب شد که دليل آن تزريق منابع يارانه ها به اقتصاد کشوربود.
عملکرد دولت آقاي روحاني از ديدگاه اين اقتصاد دان اينگونه عنوان شد :دراين
شرايط اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم روي کار آمد در حالي که دولت در
اوج تحريم هاي بين المللي قرار داشت .در اوايل دهه نود با بحران ارزي مواجه
بوديم .به نظر مي رسد آن زمان آقاي روحاني يک فرصت تاريخي داشت يعني
به دليل برخورداري از سرمايه اجتماعي به وجود آمده مي توانست منشأ اثر
باشد اما اهداف خود را در دوره اول به تثبيت قيمت ها اختصاص داد و تورم را
کنترل کرد که تورم و تثبيت وضعيت ارزي کشوردر آغاز خوب بود اما در ادامه
خوبي ها از دست رفت در نتيجه تقريبا رشد اقتصادي چشمگيري نداشتيم.
بهتر است بگوييم آنگونه که آقاي روحاني در دوره اول با اراده وارد شد؛ در دوره
دوم اين اراده ديده نشد به همين دليل دولت بي توجه تر به نتايج شد .افزايش
تنش هاي بين المللي نيز بر بسياري از امور تاثير گذاشت علي رغم اينکه دولت
مي توانست در شرايط تعامل بهتر برجام را با محيط بين المللي نهايي کند اما
واقعيت اين است که برجام بخشي از کار بود که متاسفانه دولتمردان برجام را
پايان کار مي دانستند و نتوانستند از ثمرات برجام به نحو احسن استفاده کنند
به اين دليل است که با خروج آقاي ترامپ از برجام انتشار اين خبر به اقتصاد
کشورضربات فراواني وارد کرد؛ ضمن اينکه در سالهاي اخير عملکرد دولت در
حوزه هاي پولي و ارزي قابل دفاع نيست.
دکتر مزيني تصريح نمود :متاسفانه دولت ها همواره دچار نوساناتي بوده اند،
اينکه دولتها برخاسته از يک حزب نيستند و هيچ کدام از دکترين اقتصادي يا
سياسي خاصي برخوردار نيستند يک آفت براي اقتصاد کشور است .احساس مي
شود فردي که به عنوان رئيس جمهور کانديدا مي شود بدون برنامه آمده که
فقط رئيس جمهور شود! در حالي که در ساير کشورها رئيس جمهور برخاسته
از حزبي مشخص و با برنامه مشخص خود است در حالي که در ايران چنين
رويه اي وجود ندارد و دولتهاي ما هيچ کدام برنامه و استراتژي خاصي در حوزه
اقتصادي نداشته اند و تنها ويژگي بارز آنها صحبت کردن است.
وي در پايان با فاجعه آميز خواندن تصميمات اقتصادي در کشور گفت :به نظر مي رسد
دولت در حال حاضر برنامه خاصي براي اقتصاد کشور ندارد .بي شک نمي توان از
عملکرد دولت ها و به ويژه دولت يازدهم و دوازدهم دفاع کرد .متاسفانه سخنان
روساي جمهور در اول دولت و آخردولت بيانگر آن است که ما هيچ نظام فکري
اقتصادي نداشتيم و برآيند آن در چالشهايي مشخص مي شود که در فضاي کسب
و کار و اقتصاد ايران خود را نشان داده است.

در بورس کاال در ابتداي کار با دشواري ها و حتي مقاومت هايي مواجه است اما اين اتفاق
به نفع صنعت کشاورزي و کشاورزان خواهد بود و با اين کار ،سود واقعي حاصل از توليد
محصوالت به دست کشاورزان مي رسد .او در خصوص عرضه محصوالتي که تاکنون در
بورس کاال عرضه نشده است ،اظهار داشت :کشاورزان در ابتدا بايد محصوالت خود را از طريق
تعاوني ها در بورس کاال عرضه کنند البته در مرحله نخست بايد محصوالت از استاندارد الزم
براي عرضه در بورس برخوردار باشد که در اين زمينه محصوالت در کيفيت هاي مختلف
و مشخص روي تابلوي بورس کاال قرار مي گيرد .عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت:
کشاورزان از اين طريق فرصت الزم را پيدا مي کنند تا از طريق تعاوني ،محصوالت خود
را در بورس عرضه کنند که اين اقدام باعث مي شود تا کشاورزان ديگر مجبور به فروش
محصوالت خود با قيمت هاي ارزان به دالالن نباشند.

وزير صنعت با اشاره به اينکه شرکتهاي زيرمجموعه
دو خودروساز بايد واگذار شوند گفت:يکي از مشکالت
کنوني و ساختاري دو خودروساز بزرگ کشور؛ هزينه
سرانه باال و حجم وسيعي از شرکت هاي زيرمجموعه
است.بسياري از صاحب نظران بر اين اعتقادند که يکي
از راه هاي اساسي کاهش قيمت در بازار خودرو ،کاهش
هزينه خودروسازان است.به گزارش اقتصادخودرو،محمد
شريعتمداري در همين باره ضمن بيان اينکه وجود

شرکت هاي زير مجموعه خودروسازان بزرگ ،به منظور
تکميل زنجيره ارزش و افزايش بهره وري بوده گفت:
اينکه خودروسازان شرکت هاي زبرمجموعه غبرمرتبط
داشته باشند يا اينکه برخي شرکت ها به ناکارامدي
خودروسازان منجر شود ،درست نيست.وي تصريح کرد:
يکي از اولويت خودروسازان بايد چابک سازي و واگذاري
شرکت هاي ناکارآمد زيرمجموعه باشد.شريعتمداري
همچنين در خصوص قيمت خودرو عنوان کرد :قيمت
کنوني در بازار داراي حباب است.وي افزود :يکي از نظريات
براي کاهش قيمت ،فروش خودرو توسط خودروسازان
درصدي کمتراز قيمت بازار است.وزير صنعت با اشاره
به تجربه موفق دهه  ۸۰در اين زمينه تاکيد کرد :اين
نظريه بايد توسط صاحب نظران و نهادهاي مرتبط مورد
بررسي همه جانبه قرار گيرد ولي قطعا در صورت تاييد
آن زمينه دالل بازي و رانت خواري از بين مي رود و
قيمت ها کاهش مي يابد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس:

قصد دارند با گران کردن دالر اف اي تي اف را به نظام تحميل کنند
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ،اف اي تي اف را جام
زهري از سوي دولت دانست و گفت :دولت با گران
کردن دالر ،مجلس و نظام را تحت فشار قرار مي دهد
براي پذيرش تصميماتي که باب ميل ما نيست.به گزارش
تسنيم ،محمد حسن نژاد در مصاحبه با راديو با انتقاد از
عملکرد دولت گفت:در اين شرايط بازار در انحصار کامل
است و دولت قيمت دالر را انحصاري تعيين مي کند.وي
ادامه داد:دوستان کاري کردند که جام زهر اف اي تي اف
را بنوشيم .بحث اين است که دولت قيمت دالر را باال مي
برد و نبايد با تحليل هاي مختلف مردم را سردرگم کنيم.
حسن نژاد گفت:دولت با گران کردن دالر ،مجلس و نظام
را تحت فشار قرار مي دهد براي پذيرش تصميماتي که
باب ميل ما نيست.اين نماينده مجلس با بيان اينکه اف
اي تي اف هنوز به صحن نيامده است ،به سوءتدبيرها
در راستاي عدم واردات الستيک و گراني روزافزون و نياز
کاميونداران به اين کاال اشاره کرد و ادامه داد:آيا دولت

عقل ندارد بايد الستيک را در زمان خود وارد کند.حسن
نژاد تصريح کرد:بي تدبيري و بر هم زدن اقتصاد در دولت
بيداد مي کند و ما هم نمي دانيم اين اقدامات با چه هدفي
صورت مي گيرد.شقاقي در توضيح اين مطلب افزود:حقوق
و دستمزد حدود  2ميليون تومان است که دالر  8هزار
توماني را تحمل نمي کند و هم اينک نيز با دالر  7هزار
تومان زندگي را مي گذرانيم؛ يعني کاالهاي در دسترس
با دالر  7هزار توماني در اختيار مردم قرار دارد.

گلپايگاني:

تالش براي بومي سازي فناوري هاي مورد نياز صنعت حفاري كشور است

مديرعامل شرکت حفاري شمال ازتالش براي بومي سازي
فناوري هاي مورد نياز صنعت حفاري كشور خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني بنياد
مستضعفان ،حميدرضا گلپايگاني گفت :فعاليتهاي
صورت گرفته در حوزههاي مختلف عملياتي ،ضمن
تحسين اين دستاوردها خصوصا در حوزه باالدستي
ابراز اميدواري نمود که بتوان از توانمنديهاي اين مرکز
علمي و تحقيقاتي در حل مشکالت صنعت حفاري کشور
هرچه بيشتر استفاده نمود.گلپايگاني عنوان کرد :شرايط
پژوهشگاه صنعت نفت را با حضور آقاي دکترتوفيقي
بسيار متفاوتتر از گذشته ميبينم و مشخص است که
مديران و کارشناسان اين مجموعه در شرايط تحريم و
تهديدي که صورت گرفته يک فرصت طاليي را رقم زده اند
و در بخش باالدستي بخصوص بخش حفاري و
علي الخصوص سياالت حفاري قدرت نمايي کنند که اين
امر در آينده باعث کاهش هزينههاي حفاري و افزايش
راندمان حفاري خواهد بود به شرط اينکه وزارت نفت
و کارفرمايان بخواهند اين اتفاق مهم رقم بخورد و ما
بتوانيم از مواد داخلي استفاده نماييم.وي در ادامه عنوان
کرد :با مقامات مسئول در پژوهشگاه صنعت نفت توافق

نموديم طي عقد تفاهمنامهاي مشترک و تشکيل کارگروه
تخصصي ميان شرکت حفاري شمال و پژوهشگاه صنعت
نفت در زمينههاي مختلف چه در زمينه بخش سياالت
حفاري و چه در بخش ازدياد برداشت به منظور مناقصاتي
که وزارت نفت در خصوص توسعه ميادين خواهد داشت
همکاري بيشتر عملياتي و اجرايي داشته باشيم.مديرعامل
شرکت حفاري شمال اظهار داشت :تحوالت ارزشمندي

در خصوص سيمان وگل حفاري (سيمان و گل سبک)
در بخش باالدستي پژوهشگاه صنعت نفت صورت گرفته
به صورتي که اين دو بخش باعث هزينههاي هنگفت
در امر حفاري ميباشد به کمک اين مهم از هدر رفت
هزينهها جلوگيري نماييم و صد البته باعث درآمد زايي
بيشتر در بخش حفاري کشور ميشود ،و در ادامه تاکيد
داشت :سيمان مهمترين بخش چاه محسوب ميشود که

يک سيمان خوب ميتواند يک چاه نفت را تا  ۵۰سال
بيمه نمايد و باعث باال رفتن توليد و کاهش هزينهها با
قدرت فني پژوهشگاه اين امر محقق شده است.وي در
خاتمه گفت :در بخش پايين دستي نفت ،محيط زيست
به دليل الزاماتي که براي همه پيمانکاران و کارفرمايان
وجود دارد نيز از توانمنديهاي پژوهشگاه صنعت نفت
که در اين زمينه نيز بسيار موفق بوده اند ،استفاده
نماييم.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني
بنياد مستضعفان  ،به دعوت پژوهشگاه صنعت نفت
حميدرضا گلپايگاني مديرعامل شرکت حفاري شمال و
جمعي از مديران و کارشناسان اين شرکت از پژوهشگاه
صنعت نفت بازديد کردند.مديرعامل شرکت حفاري
شمال ضمن تقدير و تشکر به جهت ميزباني پژوهشگاه
صنعت نفت ،شرکت حفاري شمال را بزرگترين شرکت
حفاري در بخش خصوصي ايران دانست و به تشريح و
تبيين فعاليتها و قابليتهاي خدمات فني و مهندسي،
انتقال تجربيات حفار مردان و متخصصان شرکت حفاري
شمال پرداختند و همچنين در زمينه همکاريهاي
مشترک في مابين اين دو مجموعه نيز بحث و تبادل
نظر صورت پذيرفت.

چه خواهيم کرد؟
ادامه از صفحه اول
خدا کشتي آن جا که خواهد برد

وگر ناخدا جامه بر تن درد

(سعدي)
يا
آن چه سعي است من اندر طلبت بنمايم
اين قدر هست که تغيير قضا نتوان کرد
(حافظ)
يا
اکنون که مرا کار شد از دست ،چه تدبير
تقدير چنين بود و قضا نيست به دستم»
(عطار)
حجاريان باز از اينکه منظورش از تاريخ چندين هزاره سال کدام بخش از
تاريخ است طفره ميرود ،اما آنچه اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد روش
بحث ايشان است .آيا ميتوان از چند شعر عارفانه که با صبغه وحدت
وجود و همراه با آرايههاي ادبي نوشته شده است و اليهها و مراتب باالي
جهان خلقت را مورد اشاره قرار ميدهند ،نتيجه اجتماعي و تاريخي آن
هم براي امروز جامعه ،اخذ کرد؟ روش و زبان عرفان به خصوص هنگامي
که با ذوق شعري ميآميزد با روشهاي جامعهشناسي و مردمشناسي و
شناخت تاريخي کامال متفاوت است و هر کدام بايد در بافت خود مورد
بررسي و مداقه قرار گيرند .بعيد است آقاي حجاريان به اين نکته مهم روش
شناختي التفات نداشته باشد! منتها گويا ايشان براي رسيدن به مطلوب
خود به هر دستاويزي چنگ زده است و در ادامه نوشتار خود از عرفان و
ادب فاصله ميگيرد و مباحث فلسفي و کالمي و بعضا سياسي را به پيش
ميکشد تا از اين شورباي کلمات مطلوب خود را طبخ نمايد!
ايشان در ادامه مينويسد« :اما در همين ادبيات گاهي با اشعاري مواجه
ميشويم که گويا شاعر در عالم هپروت سير ميکند .يعني بدون آنکه
نقشه مشخصي داشته باشد ،طرحهايي در مياندازد که امکان وقوعشان
از عهده هيچکس بر نميآيد .براي مثال به ابيات زير بنگريد:
آدمي در عالم خاکي نميآيد به دست
عالمي از نو ببايد ساخت و از نو آدمي»
جداي از اهانتي که نويسنده به شعراي بزرگ ايران مانند حافظ و عطار
کرده است ،گويا ايشان شناختي از صنعت شعر ندارد و نميداند اغراق
و مبالغه از آرايههاي مهم و زيباي شعر هستند! ضمن آنکه همين ابيات
ادعاي پيشين حجاريان را نقض ميکند و اگر قرار باشد طبق روش
ايشان اشعار در تحليل اجتماعي داراي صالحيت باشند ،اين بيت نشان
ميدهد ملت ايران تا چه حد بلند پرواز بوده و خود را در روند تغييرات
عالم موثر ميدانستهاند!! اين چه نوع روش متناقضي است که آنجا که
براي استدالل خود مفيد است حرف را مصادره کرده و هر جا با نظر
مطلوب شما فاصله داشت آن را هپروتي بناميد؟
بعد از اين مقدمات مخدوش ،سپس جناب حجاريان اين گونه نتيجه
ميگيرد:
«واقع اين است که اين قبيل نسخهها هيچ دردي را دوا نميکنند چرا
که انسان عاقل ،رفتار عقالني معطوف به هدف دارد و نه رفتار عاطفي
معطوف به ارزش و آرمان».
اوال؛ ايشان در گزاره از مغالطه «مسموم کردن چاه» بهره جسته است و با
تعبير «انسان عاقل کذا»...گويا هر نظر مخالف را عاقالنه نميداند!
ثانيا از مغالطه «طرد شقوق ديگر» استفاده کرده است در حاليکه ميتوان
گزاره سومي مانند «رفتار عقالني معطوف به ارزش و آرمان» نيز عنوان
داشت و چنين امري هم قابل تصور و هم قابل وقوع است .چنانچه مردم
ايران بارها بر همين مبنا و معطوف به آرمانها به طور عاقالنه به اهداف
واالي خود رسيده اند که پيروزي انقالب نمونه روشن آن است.
اما يکي از داليلي که نويسندهاي ،اين طور به تحقير و اهانت تاريخ و
بزرگان و ملت خويش ميپردازد ،شايد شيفتگي عجيب او به غرب باشد
تا جايي که خوبي هاي خود را نفي و پليديهاي آنان را بزک مينمايد…
آقاي حجاريان در همين راستا نوشته است:
«در مغرب زمين و در عصر روشنگري ايدههايي مطرح شد که به انسان

جرأت تفکر داد و وي را از صغارت خويش به در آورد .انسان مادامي که
صغير است ،بازيچه دست سرنوشت است و تنها هنگامي که رشيد شد
ميتواند با تدبير ،زندگي آينده خود را بسازد».
بخش دوم اين پاراگراف قابل قبول است و به نظر ميرسد يکي از مشکالتي
که در ايران سد تفکر شده است دلدادگي جمعي از روشنفکران به مغرب
زمين است ..و اين شدت محبت ،موجبات صغارت فکري آنان را رقم زده
است و معموال با زبان و قلم خويش اين حقارت و عدم اعتماد به نفس را
به بخشهايي از جامعه تزريق ميکنند! ضمن آنکه بايد مشخص کرد آيا
بزرگي کردن با تحقير و تصغير ديگران امري مثبت تلقي ميشود؟
اين امر را ميتوان در ادامه يادداشت حجاريان به کرات مشاهده کرد..
او در حالي با آب و تاب از پيشرفت غرب پس از انقالب صنعتي سخن
ميگويد که فراموش ميکند ،عنصر اخالق را در اين بحث وارد نمايد .براي
او فقط اراده اهميت دارد و در مغالطهاي آشکار با بزرگنمايي بخشهاي
مثبت و کوچکنمايي نقاط سياه اين برهه تاريخي سعي دارد آن نسخه
را نسخه موفق و الگوي کارآمد جا بزند .او مينويسد:
«انقالب صنعتي باعث شد که غرب بتواند به تسخير جهان و رام کردن
نيروهاي سرکش آن بپردازد؛ فيالمثل با کشتي بخار دريانوردي را گسترش
داد و از سرزمينهاي دور هر آنچه را ميخواست به سمت خود جذب
کرد ».البته صحيحتر و به واقعيت نزديکتر آن است که گفته شود؛ غرب
با وحشيگري هر آنچه را ميخواست از ملل ديگر غارت کرد و آنها را با
زور و چماق ضعيف نگه داشت!
وي ادامه مي دهد« :با انقالب بهداشتي از مرگ و مي ر جلوگيري کرد
و اسرار طبيعت را دريافت و خود را از چنبره بتهاي ذهني و عيني
آزاد کرد».
بخشهاي نهفته اين قسمت از نوشته حجاريان حاکي از درک نادرست
او از دين و خداشناسي است و گويا تابع کساني است که منشأ دين و
خداباوري را ترس و جهل ميداند يا به خداي رخنهپوش اعتقاد دارند.
البته او به اين امر تصريح نکرده است اما از چنين گزارهاي آن چنان
نظري استشمام ميشود که حجاريان باز با ابهام از آن گذشته است .اما
آنچه روشن است در اين باره نظرات و نقدهاي فراواني مطرح است که
در جاي مناسب خود بايد مورد بررسي قرار گيرد.
جناب حجاريان نوشته است« :اين انسان بهحدي اراده داشت که ميتوانست
به هر کاري دست بزند؛ انواع تجهيزات و وسايل را در جهت راحتي
زندگياش بسازد ،انقالب کند ،رژيمهاي ستمگر را براندازد و حاکميت
خود را در نظام سياسي تأمين کند».
کاش حجاريان مشخص ميکرد در کجاي تاريخ غرب مدرن براي براندازي
ستمگران تالش شده است؟ آيا منظور او دو جنگ جهاني با کشتار دهها
ميليوني است که همين غرب پيشرفته در تاريخ عليه مردم بيگناه و ستمديده
ثبت کرده است!؟ آيا بمباران اتمي ژاپن منظور اوست؟ غرب مدرن و مورد
عالقه آقاي حجاريان جز خشونت و جنگ و خونريزي و غارت براي مستضعفان
و حمايت از ديکتاتوران و مستبدين چه دستاور روشني داشته است و چرا
ايشان اين بخشها را مکتوم ميگذارد؟ غرب مدرن چنان چهره کريهي دارد
که با «تدليس ماشطه» هم قبح آن پنهان نخواهد شد!
آقاي حجاريان با فروکاهش تمام اين جنايات و غارتها و تخريبها و
بياخالقيهاي ضد بشريت با بياني خفيف مينگارد:
«البته تجدد در کنار منافعاش ،عوارض جانبي مانند مصرفزدگي ،هدر
دادن منابع ،تخريب محيطزيست و جنگهاي خانمانسوزي که ب ه وسيله
جنگافزارهاي نوين بهوجود آمدند ،به همراه داشت ولي به هر حال هر
چه بود ،ناشي از اراده بود».
کاش ايشان روشن ميکرد اراده منهاي اخالق منافع بيشتري براي بشريت
داشته يا صدمات و مضرات فراوانتر؟ افزون بر اين آيا اين اراده را ميتوان
اراده بشر ناميد يا بايد آن را ،اراده اربابان قدرت و ثروت دانست؟
اگر قرار است چنين مواردي مظهر اراده تلقي شود ،جا دارد براي آقاي
حجاريان ،نمونههاي ديگري در تاريخ عنوان شود که گويا از خاطر ايشان
رفته است .براي نمونه فراعنه و نمرودها نيز چنين بودند و حتي در ايران
پادشاهان هخامنشيان و جلوتر از آنها به خصوص صفويان مصداق پيشرفت
و تسخير و اراده و علم بودهاند! حتي در عصر ما داعش نمونه موفق يک

خبر »

اراده قوي است که کشت و غارت کرد و بزرگ شد!
گويا در نگاه امثال حجاريان مبدا تاريخ شروع مدرنيته است! از اين رو
به غلط اين گونه مينويسد:
«کشورهايي همچون ايران که نه رنسانسي داشت ه و نه عصر روشنگري را
ب ه خود ديد ه و نه در تجدد و تجهيز دنياي مدرن سهمي داشتهاند طبعاً
آن اراده الزم را براي تغيير جهان يا حداقل زيستْجهان خود ندارند .در
غرب بهخصوص پس از نهضت اصالحات پروتستاني ،ارادهاي در ميان
مردم پديد آمد که قادرند به خود نظم دهند ،برنامهريزي کنند و رفتار
عقالني معطوف به هدف داشته باشند».
تمام اين مقدمات و مغالطات که در ميان اصطالحات فلسفي و خوش آب
و رنگ جاي گرفته است ،چشم پوشي از تاريخ و تمدن ايراني و مشرق
زمين است ضمن آنکه واقعا بايد روشن شود آيا امروز در غرب نظم و
رفتار عقالني معطوف به هدف ديده ميشود؟ آيا هر هدفي اصالت دارد؟
آيا به خاک و خون کشيدن انسانها براي دستيابي به نفت و انرژي رفتار
عاقالنه است؟ آيا استثمار و استصغار انسانها رفتاري عاقالنه تلقي ميشود
که آقاي حجاريان آن جنم و توانمندي مينامد؟
حجاريان در جمعبندي اين قسمت از ادعاهايش مينويسد« :در غرب
شکوفايي «من» که از آن عمل آگاهانه و خالقانه مستفاد ميشود ،بهلحاظ
فلسفي چند مرحله را پشت سر گذاشته است»؛
«جرأت شک کردن داشته باش» .اولين مرحلهاي است که حجاريان با شوق
از آن ياد ميکند .اين در حالي است که متفکرين مسلمان ،پيشتر از دکارت
در مورد شک و يقين سخن گفتهاند خوب است آقاي حجاريان در اين مورد
فقط به نظرات جناب محمد غزالي مراجعه نمايد همچنين امام فخر رازي که
او را به علت اشکاالت متعدد بر مسائل علمي امام المشککين ناميدهاند! به
نظر ميرسد جرات شک کردن چندين قرن قبل از اروپاي مدرن در جهان
اسالم وجود داشته است ،اما جناب حجاريان که گويا جرات شک کردن در
تاريخ و محسنات غرب را ندارد اين موضوع را نديد گرفته است!
«جرأت فکر کردن داشته باش» .مرحله دومي است آقاي حجاريان بر
ميشمرد که همچون مطلب پيش گفته به نظر براي مسلمين به خصوص
ايرانيان حرف تازهاي نيست! آن قدر در قرآن و روايات از تفکر و تعقل
سخن به ميان آمده است که هر کس کمترين آشنايي با قران داشته
باشد ميداند ،فکر کردن در اسالم نوعي عبادت تلقي ميشود!
«جرأت خروج از صغارت را داشته باش ».سومين راه نويسنده است که به
عقيده او «در اين مرحله انسان رشيد و اتونوم ميشود .يعني قادر است
بدون اتکا به قيم و سرپرست به خلق چيزهاي جديد بپردازد و جهان را
مطابق خواست خود و به گون ه عقالني تغيير دهد».
آنچه آقاي حجاريان در اين باره گفته است ،در مورد تاريخ و اتفاقات
کليساي مسيحيت محرف صدق مي کند که در نهايت منجر به منتهي
به اروپاي امروز شد که طبق نظر ايشان« :اگر اتفاق نميافتادند نه
پدرساالري از بين ميرفت و نه روشنگري کامل ميشد» .يقينا در شرق
و غرب هر جا عده اي خود را برتر از ديگران بدانند و خود را ساالر يا
کدخداي جهان و ملل ديگر بدانند بايد با آنها مبارزه کرد و از دام آنها
رهانيد «چرا که اينگونه سيستمها متصلباند و مانع از آن ميشوند که
جنم فردي شکوفا شود».
او با ارائه مثالهاي تاريخي از ايران مي نويسد« :مقوله جنم الزاماً غربي
نيست و بذر آن کمابيش در جوامعي مانند ايران وجود داشته اما در
طول زمان شکوفا نشده است».
همين مطلب نشان مي دهد اگر در تاريخ کنکاش بيشتري شود حتما
نمونه هاي بيشتري از آنچه آقاي حجاريان آن را جنم مي نامد يافت
مي گردد و آنگاه حتي نمونه هاي شکوفا شده آن را نيز پيدا کرد .دفاع
مقدس ملت ايران يک نمونه روشن از شکوفايي و رويش جنم و خود
آگاهي در ملت ايران است که همچنان برکات آن در ميان نسلهاي
جوان و حتي بيرون از مرزهاي ايران وجود دارد .اگر کسي تمرکز خود
را از غرب بردارد و کمي دور و اطراف خود را نيز نگاه کند ،خواهد ديد
غيرت و جنم اسالمي و ايراني امروز نه در ايران که بلکه در کشورهاي
همجوار نيز عطرافشاني ميکند.
ادامه دارد

بخش اقتصادي :رئيس جامعه هتلداران ايران با بيان اينکه صنعت
هتلداري کشور با چالشهاي زيادي مواجه است و الزم است همه
دستگاهها براي چاره جويي اين دغدغهها بنيان مستحکمي را پايه ريزي
کنند گفت:متاسفانه بسياري از هتلها در کشور مجبور به تعديل
نيروهاي خود هستند چرا که هزينهها بسيار افزايش يافته است و اين
موضوع در روند کاري هتلها مشکالت بسياري را ايجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار ما ،نخستين همايش سراسري جامعه هتلداران
ايران در آستانه روز جهاني گردشگري در هتل اسپيناس تهران
برگزار شد.در اين همايش علياصغر مونسان معاون رئيسجمهور و
رئيس سازمان ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري ،حسينعلي
اميري معاون پارلماني رئيسجمهور  ،محسن هاشمي رئيس شوراي
شهر تهران ،چند تن از نمايندگان مجلس و جامعه هتلداران سراسر
کشور برگزار شد ،گفت :افزايش انسجام فعاالن گردشگري به ويژه
در حوزه هتلداري ،بررسي چالش هاي و افزايش کيفيت خدمات
از اهداف برگزاري اين همايش است.رئيس جامعه هتلداران ايران
گفت :اميدواريم به بهانه روز جهاني گردشگري و تبيين صحيح
مشکالت صنعت گردشگري کشور به ويژه در شرايط حساس از
سوي نخبگان علمي شاهد بازتدبير نظام توسعه ملي براي رفع
چالشهاي صنعت گردشگري باشيم ،تا کشور بتواند از مزاياي اين
صنعت بهره مند شوند .او اظهار کرد :صنعت گردشگري فرابخشي
است اما متاسفانه در برخي سازمانها نگاه افراد نگاه سازماني است
و اين موضوع معضالت بسيار زيادي را براي صنعت گردشگري و
جامعه هتلداران به وجود آورده است.حمزهزاده ادامه داد :جامعه
هتلداران آماده همکاري با دستگاههاي مرتبط براي دفع مشکالت و
موانع است ،ما نيازمند تعريف بسته حمايتي از سوي دولت هستيم
که خوشبختانه مقدمات اين کار در نشست با رئيس سازمان فراهم
شد و اميدواريم اين بسته در هيئت دولت مصوب شود ،معافيت
 100درصد مالياتي براي دوره مشخص ،استمحال وام دريافتي
بدون در نظر گرفتن جرايم ،کاهش هزينه هاي حامل هاي انرژي،
واگذاري تصدي امور به جامعه هتلداران و فعاالن گردشگري و
دريافت نرخ ارزي از گردشگران خارجي از جمله مواردي است
که بايد در اين بسته حمايتي قرار گيرد.

تهرانميزباندوميننمايشگاهبينالمللي
صنعت چاپ ،بسته بندي و فرآوري
دومين نمايشگاه بين المللي صنعت چاپ ،بسته بندي و فرآوري
با حضور ده ها شرکت داخلي و خارجي از  19الي  22مهرماه در
محل نمايشگاه هاي بين المللي شهر آفتاب برگزار مي شود .فعاالن
اين حوزه با حضور در اين نمايشگاه؛ جديدترين صنايع،تجهيزات،
ماشين آالت و خدمات خود را ارائه و در معرض ديد عالقه مندان
قرار مي دهند.به گزارش ستاد خبري و اطالع رساني دومين
نمايشگاه بين المللي صنعت چاپ ،بسته بندي و فرآوري؛ در اين
نمايشگاه بيش از 130شرکت داخلي و خارجي از جمهوري اسالمي
ايران و کشورهاي ايتاليا ،آلمان ،هند ،ترکيه ،روسيه و پاکستان
حضور و مشارکت دارند.حامد ايراني رئيس ستاد برگزاري دومين
نمايشگاه بين المللي صنعت چاپ ،بسته بندي و فرآوري گفت :اين
نمايشگاه زنجيره کامل صنايع بسته بندي و فرآوري در بخش هاي
غذايي ،نوشيدني ها ،نان ،شيريني وشکالت ،دارويي ،بهداشتي و
آرايشي ،کاالهاي صنعتي و غير غذايي را تحت پوشش خود قرار
مي دهد.وي افزود :در اين نمايشگاه انواع محصوالت و خدمات
قبل از چاپ ،محصوالت چاپي ،محصوالت پس از چاپ ،کاغذ،
تجهيزات و مواد تبديل کاغذ ،جوهر و مواد مصرفي ،محصوالت
بسته بندي ،چاپ ،چاپ تکميلي ،چاپ سبز و چاپ سه بعدي،
محصوالت و خدمات نرم افزاري و ديگر موارد مربوط به صنعت
چاپ ارائه خواهد شد .رئيس ستاد برگزاري دومين نمايشگاه
بين المللي صنعت چاپ ،بسته بندي و فرآوري گفت :در سال
جاري علي رغم تحريم هاي ناعادالنه عليه ايران ،شاهد حضور
شرکت هايي پيشرو از کشور هاي ايتاليا ،آلمان ،هند ،ترکيه،
روسيه و پاکستان در زمينه ارائه صفر تا صد ماشين آالت بسته
بندي و فرآوري ،ماشين آالت چاپ ،بسته بندي هاي انعطاف
پذير ،توليد کنندگان کاغذ و کارتن در نمايشگاه هستم.ايراني
اضافه کرد :بازديدکنندگاني از کشور هاي آلمان ،هند ،روسيه،
پاکستان ،عراق ،افغانستان ،قطر ،ليبي ،امارات متحده عربي،
بنگالدش ،الجزاير ،ترکيه و گرجستان براي بازديد از نمايشگاه
ثبت نام کرده اند که اين فرصتي بي نظير براي توليد کنندگان
داخلي جهت توسعه صادرات غير نفتي مي باشد.

ارائه بسته حمايتي ويژه بانکپاسارگاد ،با
هدف کمک به شکوفايي اقتصاد کشور
بانک پاسارگاد با هدف کمک به رشد و شکوفايي صنايع داخلي و چرخه
اقتصاد کشور بسته حمايتي ويژه خدمات بانکي را ارائه کرد.به گزارش
روابطعمومي بانکپاسارگاد ،خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابطعمومي
بانکپاسارگاد با اعالم اين خبر گفت :بسته حمايتي ويژه بانکپاسارگاد شامل
اعطاي تسهيالت ارزان قيمت ،گشايش اعتبار اسنادي داخلي و صدور انواع
ضمانتنامه بانکي است.وي ضمن توضيح در خصوص اعطاي تسهيالت
ارزانقيمت ادامه داد :بانکپاسارگاد با هدف کمک به رشد و شکوفايي چرخه
اقتصاد کشور و افزايش دامنه خدمات بانکي ،اقدام به اعطاي تسهيالت ارزان
قيمت به اشخاص حقوقي ،صاحبانمشاغل ،فعاالن اقتصادي و پذيرنـدگان
فعـال دستگاههاي کارتخوان بانک (داراي مجوز فعاليت) ميکند .وي
اضافه کرد :بر اساس اين طرح ،مشتريان متناسب با ضريب امتياز خود در
بانک و با حداقل مانده در حسابهاي جاري و کوتاهمدت خود مشمول
برخورداري از اين تسهيالت ميشوند .نرخ اين تسهيالت  9الي  18درصد
براي حسابهاي جاري و  18درصد براي حسابهاي کوتاهمدت عادي
است .تسهيالت اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي که داراي فعاليتهاي
اقتصادي هستند ،تعلق ميگيرد.

خريد دين بانک م ّلي ايران ،فرصتي ويژه
براي صاحبان کسب و کار و بنگاه ها
با تسهيالت خريد دين بانک ملي ايران ،صاحبان کسب و کار و بنگاه هاي
اقتصادي مي توانند نقدينگي اوراق و اسناد تجاري خود را پيش از سر رسيد
دريافت کنند.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،تسهيالت خريد
دين خدمتي به اشخاص حقيقي و حقوقي است که نيازمند نقدينگي
هستند اما اوراق و اسناد تجاري آنها داراي مهلت پرداخت ديرتري نسبت
به زمان مورد نيازشان است.در اين روش بانک ،دين مدت دار بدهکار را به
کمتر از مبلغ اسمي و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاري مانند چک
و سفته به صورت نقدي از داين و مشتري خريداري مي کند بدين ترتيب
مشتري مي تواند زودتر از موعد مقرر نقدينگي مورد نياز خود را به دست
آورد.خريد دين به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي تمامي بخش هاي
اقتصادي قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعايت
دستورالعمل ها و آيين نامه هاي بخش اعتباري از جمله آيين نامه تسهيالت
و تعهدات کالن ،اشخاص مرتبط و همچنين سياست اعتباري ساالنه صورت
مي گيرد که همه مشتريان بانک در همه بخش ها مي توانند از اين
تسهيالت استفاده کنند.پرداخت تسهيالت خريد دين بابت اسناد تجاري
حاصل از فروش محصوالت بنگاههاي توليدي پس از بررسي صورت هاي
مالي حسابرسي شده و با رعايت آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به
تسهيالت سرمايه درگردش تا سقف  70درصد فروش سال گذشته بنگاه هاي
توليدي قابل پرداخت است.

