
شده  کاسته  اعتراضات  شدت  و  دامنه  از  که  حاال 
که  رسیده  آن  وقت  ایم  شده  آرامش  فاز  وارد  و 
بپردازیم که در حوزه  زمینه هایی  و  نقد شرایط  به 
های مختلف باعث ناکارآمدی و بحران در  مدیریت 
اصالح  چون  اجتماعی  و  اقتصادی  مهم  تصمیمات 
و  اقتصادی  ابعاد  درباره  شود.  می  بنزین  قیمت 
اجتماعی طرح دولت در این باره سخن فراوان گفته 
رسانه  در  ای  رسانه  گذاری  درباره سیاست  اما  شد 

ملی کمتر سخن گفته شده است. 
پرسش اصلی در این میان این است: »رسانه ملی« 
در  مشابه  موارد  و  اخیر  اتفاقات  در  نقشی  چه  ما 
را  آیا این نقش  سال های گذشته داشته است؟ و 
به خوبی ایفا کرده است یا خیر؟! برای پاسخ به این 
پرسش باید ابتدا رویه مالوف صدا و سیما در تمام 
ای  رویه  کنیم.  بررسی  گذشته  طوالنی  های  سال 
که علیرغم تغییرات مختلف در ریاست رسانه ملی 

همچنان وجود دارد.
نخستین واکنش صدا و سیما در قبال انتشار اخبار 
اتفاقاتی که خوشایند نیست، نوعا، نادیده گرفتن 

است. 
گزارش  یک  پخش   ، سیما  و  صدا  دوم  واکنش 
گزارشی  به معنای  یک طرفه  گزارش  است.  یکطرفه 
می کند  نگاه  اتفاقات  به  یک سو  از  فقط  که  است 
در  نمی کند.  برگزار  هم  انصاف  »نمایش«  حتی  و 
مورد اخیر  بخش خبری بیست و سی روز شنبه یک 

گزارش یک طرفه درباره اتفاقات اخیر پخش کرد.
ماحصل این گزارش این بود که علی رغم اعتراضات 
به حق مردم، برخی از خرابکاران سوءاستفاده کرده اند 
و بنا داشتند به مخازن نفتی حمله کنند و ماموران 
پرسش هایی  اینجا  در  شدند.  تیراندازی  به  مجبور 
مطرح می شود چرا اعتراضات به حق مردم تا پیش 
در  چرا  نداشته اند؟  جایی  سیما  و  صدا  در  این  از 
درباره  اطالع رسانی  در  غلط  عملکرد  به  گزارش  این 
و  است؟  نشده  اشاره ای  بنزین  قیمت  افزایش 

سواالتی از این دست.
را  فرمان  و سیما همان  دوم، صدا  واکنش  از  پس 
روزهای  در  مشابهی  گزارش های  و  می دهد  ادامه 
بعد در این زمینه پخش می کند. همه گزارش ها هم 
مضمون مشترکی دارند و فقط برخی تصاویر جدید 

از شهرهای دیگر به آن اضافه شده است.

آیا این رویکرد، صحیح است؟ هرکس اندک فهمی 
رویکرد  که  می دهد  باشد شهادت  داشته  رسانه  از 
صدا و سیما از اساس غلط است. نخستین ایراد این 
است که متناسب با شرایط سال ۱۳۹۸ نیست بلکه 
مناسب سال های دهه ۶۰ است. در دو دهه اخیر، 
رسانه ها گسترش بسیاری داشته اند و دسترسی به 

رسانه های مختلف بسیار آسان شده است.
انحصاری  رسانه ای  تقریبا  سیما  و  صدا  گذشته  در 
رسانه  این  از  را  خود  اخبار  افراد  و  بود  کشور  در 
بسیار  رسانه ها  به  دسترسی  اکنون  اما  می گرفتند. 
راحت شده است و فقط در گوشی همراه می توان به 
صدها رسانه داخلی و خارجی متصل شد و از اخبار 

آن ها استفاده کرد.
باشد  قطع  روزها  این  مانند  هم  اینترنت  اگر  حتی 
شبکه های ماهواره ای در دسترس هستند. چه اینکه 
در همین روزها هم شاهد هجوم مردم به شبکه های 
فارسی زبان کشورهای بیگانه برای دیدن و شنیدن 

اخبار وقایع بودیم. 
به تبع این فهم غلط ، اعتماد از صدا و سیما سلب 
می شود. احساس مردم به صدا و سیما این است 
ثانیا تحلیل های  که اوال خبررسانی درستی ندارد و 
یک طرفه منتشر می کند و انصاف را رعایت نمی کند.
روی   دیگر  رسانه های  به  مردم  شرایطی  چنین  در 
اعتماد می کنند؛ رسانه هایی که  آنها  به  و  می آورند 
همگی معاند کشور ما هستند. وقتی اعتماد از صدا 
و سیما سلب شود، طبیعتا بازوی رسانه ای نظام از 
بازوی  به  مردم  از  بخشی  عوض  در  و  می افتد  کار 
رسانه ای انگلیس و آمریکا و سعودی و پهلوی میل 

می کنند.
این اتفاق دقیقا سویه ضدامنیتی این رویکرد  را برمال 
به نقض غرض می انجامد.  می کند و در بطن خود 
صدا و سیما می خواهد مالحظات امنیتی را رعایت 
افکارعمومی  اعتمادی  بی  باعث  عوض  در  اما  کند 
امنیت  بالتبع تخریب  و  به اصلی ترین رسانه کشور 

کشور-حداقل در بلندمدت- می شود.
به نظر می رسد اگر کسی درد امنیت ملی این کشور 
رویکرد  تغییر  اقدامات،  نخستین  از  یکی  دارد  را 
اعتماد  کسب  جهت  در  سیما  و  صدا  رسانه ای 
آن هم مشخص است: فهم  راه حل  عمومی است. 
دیدگاههای  سایر  به  دادن  وفرصت  رسانه ای  تکثر 

انتقادی.
باید خود  در وضعیت تکثر رسانه ای، صدا و سیما 
را رسانه ای در کنار رسانه های دیگر بداند و متوجه 
باشد انحصار رسانه ای دیگر وجود ندارد. برای جلب 
هرچند  را  اخبار  باید  اوال  وضعیت  این  در  اعتماد 
ناخوشایند نظام باشد پوشش دهد و در تحلیل ها 

هم دستکم ظاهر بی  طرفی را رعایت کند.
ساعات  نخستین  از  اخیر  اتفاقات  درباره  مثال 
همه  باید  سیما  و  صدا  تجمعات،  شکل گیری 
را  معترضان  سخن  و  می داد  پوشش  را  تجمعات 
در  باشد.  ناحق  سخنشان  اگر  حتی  می کرد،  پخش 
گزارش ها هم تالش می کرد ظاهر بی طرف را رعایت 
کند یعنی سخنان معترضین را هم منعکس میکرد. 
چنین وضعیتی قابل اجراست اگر صدا و سیما درک 

درستی از رسانه خود داشته باشند.

رسانه ای  انتقادات  برخی  به  پاسخ  در  توکلی  احمد 
درباره مخالفت وی با افزایش تدریجی قیمت بنزین 
در دوران حضور خود در مجلس )در دولت اصالحات( 

توضیحاتی ارائه کرد.
را  بنزین  قیمت  می خواست  هم  اصالحات  دولت 

ناگهان ۳ برابر کند
از اواخر دهه۶۰ تا سال ۱۳۸۳، نوروز هر سال دولت 
بنزین  قیمت  به  تورم  نرخ  از  کمتر  معموال  درصدی 
اضافه می کرد و عمال »قیمت واقعی« بنزین را کاهش 
می داد. این مساله در کنار افزایش شدید تولید و 
ورود  باعث   ۸۰ دهه  اول  نیمه  در  خودرو،  فروش 
راه بندان ها،  انبوه خودروها به خیابان ها و تشدید 
آلودگی هوا و بیماری های جسمی و روانی شده بود.
به  بنزین  مصرف   ۸۰ دهه  اواسط  در  اینکه  ضمن 
مرز روزانه ۶۵ میلیون لیتر رسیده بود که عالوه بر 
تحمیل میلیاردها دالر واردات ساالنه، امکانات حمل 
رشد  ادامه  اجازه  سال ها  آن  در  نیز  بنزین  توزیع  و 

مستمر مصرف بنزین را نمی داد.
همه اینها در کنار غفلت دولت آقای خاتمی در ساخت 
توسط  سالها  آن  تا  پاالیشگاه  )آخرین  پاالیشگاه 
مرحوم هاشمی در فروردین۷۶ در اراک افتتاح شده 
بود و بعد از آن پاالیشگاهی ساخته نشد تا دولت 
آقای احمدی نژاد(، کشور را دچار بحران بنزین کرده 

بود و سال۸۳ تصمیمی فوری می طلبید.
سال   ۱۴ جبران  و  شده  ایجاد  معضل  حل  برای 
در  وقت  دولت  بنزین،  درباره  اشتباه  سیاستگذاری 
از  بود  گرفته  تصمیم  توسعه،  چهارم  برنامه  قانون 
بهار ۱۳۸۴ نرخ بنزین را به نرخ فوب آن روز برساند 
و  خود  زعم  به  تا  کند  گران  برابر   ۳ از  بیش  یعنی 
و ضمن کسب  کاهش دهد  را  طرفدارانش، مصرف 
برای واردات  از هدر رفتن منابع  برای توسعه  منابع 

پرهیز کند.
مخالفت  ماده  این  با  علمی  استدالل  این  با  ما 
کم  بسیار  بنزین  تقاضای  قیمتی  کشش  که  کردیم 
مصرف  کاهش  قیمت،  باالبردن  با  یعنی  است. 
خیلی کم رخ می دهد، زیرا بنزین کاالی ضروری تلقی 

نان  و  دارو  مانند  ندارد.  خوبی  جانشین  و  می شود 
نمی آید.  پایین  خیلی  مصرفشان  گران شدن  با  که 
باالیی دامن می زند؛ آش  به تورم  بنزین  بلکه گرانی 

نخورده، دهان سوخته.
جو روانی آن موقع مردم نیز )مانند امروز(، افزایش 
یکباره نرخ بنزین را باعث تشدید گرانی می دانستند. 
مجلس هفتم جهش چند برابری بنزین را که استفاده 
بر  بلکه  ندانست؛  صالح  بود،  قیمتی  سیاست  از 
اساس همان تحلیل علمی، کاهش مصرف را از طریق 

سیاست های غیرقیمتی به صالح می دانست.
چون مردم که مجبور بودند خودروی پیکان با مصرف 
اکتان ۸۵ در  با  بنزین  بنزین صدی ۱۶ سوار شوند، 
باک خود خالی کنند )که ۳۰% کمتر بازدهی دارد(، از 
کنند، شهرهایشان  استفاده  جاده های غیراستاندارد 
دولتشان  ندارد،  مناسب  نقل  و  حمل  وسایل 
الکترونیک نیست و باید برای یک کار کوچک به ۱۰ 
کنند  تحمل  را  فرسوده  خودروهای  بزنند،  سر  اداره 
را، بلکه همه  بنزین  باید جریمه شوند و نه تنها  چرا 

نیازهایشان را گرانتر بخرند؟
مجلس هفتم بر این اساس، سیاست های غیرقیمتی 
را مقدم بر قیمتی اعالم کرد. استدالل تکمیلی این 
جانشین  چون  غیرقیمتی،  سیاست های  با  که  بود 
باال  کشش  می شود،  ایجاد  عمومی  نقل  و  حمل 
می رود آنگاه با اندکی افزایش قیمت بنزین تقاضای 
آن کاهش می یابد و تورم هم تغییر زیادی نمی کند.

مجلس برای این مقصود با طراحی تبصره۱۳ که بعدا 
مدیریت  و  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  قانون  به 
کرد  مکلف  را  دولت  شد،  تبدیل  سوخت  مصرف 
به جای جهش ناگهانی و نیز افزایش های ساالنه کمتر 
از تورم، با ترکیبی از راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی، 
تقاضا برای مصرف بنزین را کاهش و عرضه بنزین را 
افزایش دهد بنابراین مجلس هفتم، برخالف ادعای 
تبلیغ شده، مخالف افزایش تدریجی بی برنامه از یک 
طرف و افزایش جهشی غیرعلمی و تورم زا بود. اهم 
این راهکارهای ما در مجلس هفتم عبارت بودند از:

۱. توسعه شبکه حمل و نقل عمومی )تاسیس خطوط 
مترو در همه کالنشهرها ، تاسیس بی آر تی، خطی 
های ون و...( تا حدی که برای عموم مردم استفاده 
از حمل و نقل عمومی نسبت به استفاده از خودروی 

شخصی مقرون به صرفه شود. 
۲. گازسوزکردن خودروها و توسعه جایگاه های سی 

ان جی در سراسر کشور.
۳. کمک به اسقاط خودروهای پرمصرف و جایگزینی 

آنها با خودروهای گازسوز.
۴. سهمیه بندی سوخت با کارت هوشمند که عالوه 
دقیق  آمار  بار  اولین  برای  بنزین،  مصرف  کاهش  بر 
اختیار  را در  مصرف و خودروهای در حال جابجایی 

سیاستگذاران قرارداد.
و  بار  ونقل  حمل  مديريت  قانون،  این  اساس  بر 
مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري 
و  حمل  شبکه  توسعه  با  شد  مقرر  و  گذاشته  ها 

با  غیرقیمتی  اقدامات  سایر  اعمال  و  عمومی  نقل 
اعتباراتی که تأمین کرده بودیم، تا سال ۱۳۹۱، بنزین 
از سبد  عمومی(  نقل  و  برای حمل  )بجز  گازوئیل  و 
شرکت های   ،۹۱ سال  از  بعد  و  شود  خارج  حمایتی 
سوخت  توزیع  و  تامین  به  رقابتی  بطور  خصوصی 
بپردازند و مساله یارانه بنزین از اساس حل شود و 
پیش بینی می شد با اجرای کامل این قانون، دولت 
یا  کننده  آلوده  یا  پرمصرف  خودروهای  از  بتواند 
خودروهای ثروتمندان، مالیات یا عوارض بنزین هم 

دریافت کند.
بودجه  پرداخت  در  دولت  راه  میانه  در  متاسفانه 
پیش بینی شده به شهرداری ها برای توسعه حمل 
و نقل عمومی کوتاهی کرد و در سال ۸۹ هدفمندی 
یارانه ها را در دستور کار قرارداد و اجرای این قانون 
را به تدریج به فراموش سپرد. از سال۹۲ نیز دولت 
حالت  به  کال  را  بنزین  درباره  سیاستگذاری  جدید، 
بالتکلیف درآورد و هرسال دولت و مجلس، تصمیم 
گیری درباره بنزین را به هم پاس می دادند و از اتخاذ 

تصمیم روشن در این باره شانه خالی می کردند.
اجرای  ادامه  بنزین،  برای  تصمیم  بهترین  ما،  نظر  از 
نقل  و  حمل  توسعه  یعنی  است   ۸۶ سال  قانون 
عمومی تا حدی توسعه یابد که برای مردم استفاده از 
وسایل عمومی بجای خودروهای شخصی مقرون به 
صرفه باشد و در کنار آن، سایر سیاستهای غیرقیمتی 
که قسمتی از آنها اجرا شده است تکمیل شود و بعد 
از آن، بنزین از انحصار دولت خارج و نرخ آن آزاد و 
رقابتی شود و حتی دولت در مواردی از مصرف بنزین 

مالیات و عوارض هم بگیرد.
حقیقت  طالب  شهروندان  و  کارشناسان  همه  از 
نقل  و  حمل  توسعه  قانون  متن  شود  می  دعوت 
عمومي و مديريت مصرف سوخت )مصوب ۱۳۸۶( 
مرکز  سایت  در  که  را  آن  تحقیقی  های  پشتوانه  و 
پژوهشهای مجلس موجود است، مطالعه بفرمایند. 
نیز دعوت می شود  تریبون  و صاحبان  ها  رسانه  از 
بجای سیاسی کردن موضوع بنزین و برخورد شعاری 
به دولت محترم کمک  با موضوع،  طلبانه  و فرصت 

کنند تا تصمیم خود درباره بنزین را اصالح کند.
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره ۲۹۲

نیمه اول آذر ۱۳۹۸

قیمت : ۱۰۰۰ تومان

تاسیس ۱۳۷۴

توضیح احمد توکلی درباره نرخگذاری بنزین و تجربه دهه ۸۰؛ دولت اعتراضات مدنی و سیاستگذاری های غلط در رسانه ملی
اصالحات هم می خواست قیمت بنزین را ناگهان ۳ برابر کند

رهبر انقالب: رافت اسالمی مبنای 
برخورد با اغتشاش گران باشد تفاوت آنفلوآنزا با 

سرماخوردگی را بدانید

۸ نکته برای 
پیشگیری از آنفلوآنزا

آشنایی با شهرها و 
روستاهای نطنز

طامه

نقدی بر طرح جدید بانکداری/ دکتر 
مسعود درخشان :بانکهایی که ما داریم 

تجلیگاه و مظهر قدرت سرمایه اند

بهترین کاری که هنگام »کمر 
درد« باید انجام دهیم

به گزارش فارس، بیماری های ستون فقرات 
و مفاصل بدن از جمله بیماری هایی است 

که همواره هر فرد به طور معمول در دوران 
زندگی خود آن را تجربه می کند و در برخی ...

معجزه درمان 
سرفه و 

گرفتگی صدا

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی 
که پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومین حوادث اخیر 

خدمت ایشان تقدیم شد، تاکید کردند: رافت اسالمی مبنا باشد.
به گزارش الف، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی )مد 
ظله العالی( در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی دریابان علی شمخانی 
مدیریت  نحوه  پیرامون  قبل  چندی  که  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
تقدیم  ایشان  خدمت  اخیر  حوادث  مصدومین  و  جانباختگان  وضعیت 
شد، ضمن موافقت با پیشنهادهای مطرح شده مقرر فرمودند: »... هرچه 
سریعتر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به 

رافت اسالمی نزدیکتر است عمل شود.«
گزارش ارسالی بر اساس دستوری که بالفاصله پس از رخدادهای اخیر از 
برای  ملی  امنیت  عالی  دبیر شورای  به  اسالمی  انقالب  رهبر معظم  سوی 
بررسی دقیق ریشه ها، عوامل و دالیل بروز ناآرامیها و همچنین رسیدگی 
و  تهیه  گردید،  ابالغ  آنان  خانواده های  و  جانباختگان  وضعیت  به  سریع 
قانونی  اساس چارچوبهای  بر  که  پیشنهاد شد  گزارش  این  در  ارائه شد. 
موجود شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات 
و اغتشاشهای اخیر و در میانه درگیریها جان باخته اند در »حکم شهید« 
امور  و  شهید  بنیاد  پوشش  تحت  آنان  خانواده های  و  شده  محسوب 
ایثارگران قرار بگیرند . همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات 
اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده اند موضوع پرداخت دیه و 

دلجویی از خانواده های آنان پیشنهاد گردید.
در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در 
درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند مقرر گردید پس از بررسی 
وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده های موجه و آبرومند از 
آنان  خانواده های  و  شود  جدا  نموده  مجرمانه  عمل  به  اقدام  که  فردی 

متناسبا مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند.
مقام معظم رهبری در مورد نحوه مواجهه با خانواده های گروه سوم نیز که 
مشکوک به شرارت بوده اند امر بر »رافت اسالمی« وتوجه به خانواده ها 
نمودند. با توجه به دستور و تاکیدات رهبر معظم انقالب از چندی قبل 
برای جانباختگان و مصدومین  پرونده های تشکیل شده  به  کار رسیدگی 

رخدادهای اخیر در سطح استانها آغاز شده است.
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نقدی بر طرح جدید بانکداری/ دکتر مسعود درخشان :بانکهایی که ما داریم 
تجلیگاه و مظهر قدرت سرمایه اند

دکتر  عیسوی،  محمود  دکتر  آقایان  و  االسالم  حجج  جلسه  این  در 
محمداسماعیل توسلی، دکتر مسعود درخشان، دکتر وحید شقاقی، دکتر 
کارشناس  بعنوان  معصومی نیا   غالمعلی  دکتر  و  مجاهدی  محمدمهدی 
شرکت  نشست  این  در  که  صاحب نظرانی  نظرات  اهم  داشتند.  حضور 

داشتند به شرح زیر است:

اولین کاستی این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقالل بانک مرکزی 
است

عالمه  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  تمام  استاد  درخشان  مسعود  دکتر 
مفهوم  از  صحیح  درک  عدم  طرح  این  کاستی  اولین  تهران:  طباطبایی 
استقالل بانک مرکزی است. استقالل بانک مرکزی  مدتهاست در مجامع 
علمی کشور مطرح بوده است. اما راجع به مفهوم استقالل کمتر توجه شده 
است یعنی چه استقالل بانک مرکزی؟ از دیدگاه بنده استقالل بانک مرکزی 
از دخالتهای غیر کارشناسانه مرکز قدرت  یعنی محقوظ بودن بانک مرکزی 
بانک مرکزی موقعی تامین می شود  در کشور و به عبارت دیگر استقالل 
که سیاستهای پولی بانکی و ارزی یک کشور توسط گروهی از متخصصان و 
صاحب نظران و افراد آگاه و با تجربه اما مستقل از جناح بندی های سیاسی 
و مستقل از تاثیر پذیری و نفوذ مراکز قدرت اتخاذ گردد به این بانک مرکزی 
مستقل می گویند. مستقل بودن بانک مرکزی یعنی مقدرات نظام پولی و 

بانکی کشور در یک فضای کامال کارشناسانه تدوین و نظارت شود.

این  از نظر من مطلقا  این سمت جرکت کند؟  به  این طرح توانسته  آیا 
هدف را تامین نکرده، بلکه تلقی این طرح از استقالل چیزی جز قدرت 
رئیس  دیکتاتوری  با  را  استقالل  لذا  نیست  مرکزی  بانک  رئیس  مطلقه 
بانک مرکزی یکی گرفته است. در این طرح، استقالل بانک مرکزی  چیزی 
جز قدرت مطلق رئیس بانک مرکزی نیست، یعنی در واقع مسئول بانک 

مرکزی را با دیکتاتوری رئیس بانک مرکزی یکی گرفته است.

در جای جای این طرح استقالل بانک مرکزی مساوی با قدرت رئیس بانک 
مرکزی است. حتی فکر می کند استقالل بانک مرکزی به معنای این است 
که رئیسش را نتوان تغییر دارد. وجود چنین مشکلی عدم درک صحیح از 
کل  رئیس  از  اخیر  های  گزارش  طبق  است.  مرکزی  بانک  استقالل  مفهوم 
بانک مرکزی، روسای قبلی که ده جور نظارت بر آنها می شد چه فاجعه هایی 
برای کشور آفریدند!! در خالل دو ماه ۱۸ میلیارد از ذخایر ارزی و ۶۴ تن 
طال را از دست داد اعدادش را من تضمین نمی کنم اما بنا به گزارشهایی 

که من دیدم.
کشوری که در حال جنگ است ۱۸ میلیارد دالر و ۶۴ تن طال را برای اینکه 
قیمت دالر را تثبیت کنند از دست داد!!! حال تصور کنید چنین رئیس بانک 
مرکزی قدرتی که در این طرح برایش در نظر گرفته شده را پیدا کند چیزی از 
مملکت باقی می ماند؟ لذا در جایجای این طرح قدرت رئیس بانک مرکزی 
را می بینید. تنها راه مشکل کنار گذاشتن این طرح است. بنابراین اولین 

کاستی این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقالل بانک مرکزی است.

بانکداری اسالمی در ساختار فعلی اقتصاد ما محقق نمی شود

نمیتوانیم  است.  مشکلی  بسیار  کار  اسالمی  بانکداری  اینکه  دیگر  مطلب 
کار  بسیار  انصاف داشت،  باید  کنند.  اسالمی  را  بانکها  نتوانستند  بگوییم 
مشکلی است. اختالف نظر، اختالف در رویکردها بشدت وجود دارد. پس 
آنها  به  اما  کنند  اسالمی  میخواستند  هستند  گروهی  که  نیست  اینگونه 
نظام سرمایه  بنیان  بانکداری  و  بانک  زیرا  نیست  اینگونه  ندادیم،  فرصت 
اساس  بر  نه  و  الهی  موازین  اساس  بر  میخواهد  کشور  این  است.  داری 
تکاثر اداره شود. بانکهایی که ما داریم تجلیگاه و مظهر قدرت سرمایه اند. 
مگر می شود بانکها را از این حالت در آورد ولی ساختار اقتصاد همانگونه 
بماند؟ اصال نمی شود. نمیخواهم وارد این بحث شوم، فعال کار ما مطالعه 
تواند در کشور  نمی  بانکداری اسالمی هیچگاه  بگویم  اما  این طرح است 
ما به تحقق برسد مگر اینکه یک و فقط یک بانک داشته باشیم و آن هم 

دولتی.

نظام  شدن  اسالمی  عدم  اصلی  ریشه  ثروت  صاحبان  برای  ثروت  تکاثر 
بانکی است

بانک های  بحث  که  موقع  آن  چی؟  یعنی  رقابت  بعنوان  بانک ها  تعدد 
دانید  می  روید؟  می  به چه سمتی  دانید  می  گفتم  بود  مطرح  خصوصی 
از  بانک خصوصی چیست؟ می دانید چه قدرتی پیدا خواهند کرد؟ یکی 
مدیران دولتی می گفت از موقعی که رقابت را ایجاد کردیم اوضاع مملکت 
بهتر شد. شما بروید در فروشگاه ها ببینید چند جور پفک نمکی در سوپر 

مارکتها وجود دارد؟ تنوع پنیر را ببینید، اینها اثر رقابت است.
متاسفانه مدیران خصوصی سازی در زمان خصوصی کردن بانک ها  فرق بانک 
با کارخانه تولید پفک نمکی را نفهمیدند. نتیجه این شد که اآلن اسیر این 
بانک ها هستیم و هر کدام می توانند بسان یک بمب ثانیه شمار اقتصاد 
کشور را متالشی کنند. تصور کنید کشور ما فقط یک بانک دولتی دارد، همه 
مردم در آن سپرده گذاری می کنند و بهره ای هم به آن تعلق نمی گیرد. مردم 
برای اینکه امورشان بچرخد پول در بانک می گذارند و بانک با توجه به نیاز 

کشور اعتبارات را اعطا می کند.
این تنها یک فکر است. حال ببینیم ریشه اصلی عدم اسالمی شدن نظام 
چیست؟  بانک ها  بودن  خصوصی  و  تعدد  شرط  با  فعلی  شرایط  در  بانک 
ریشه و علت اصلی تکاثر ثروت برای صاحبان ثروت است بانکهای ما ابزار 
یعنی  طبقاتی  یعنی شکاف  ثروتمندان  ثروت  تکاثر  برای  نهادی هستند  و 
و  بانکها  در  افراد  پول  گذاشتن  با  که  صورت  این  به  اقتصادی  بحرانهای 
تجمیع ثروت وام بانکی تنها وبه کسانی تعلق می  گیرد که اعتبار و ثروت 
دارند. به افراد معمولی تسهیالت نمی دهند، چون نزد بانک اعتبار ندارند 
با احترام فورا تسهیالت می دهند. پس از قدرت  اما به برج سازان و ... 
خرید کوچک هر کدام از طبقات متوسط و پایین انباشتی از پس اندازها 
به صورت تسهیالت و پس اندازها  به وجود می آید که به صاحبان قدرت 
اعطا می شود و شکاف طبقاتی بیشتر می شود این مخالف عدالت است 

این مخالف مبانی اسالمی است. 

بانک و بانکداری ما بر پایه نظام سرمایه داری بوده نه بر اساس موازین 
اسالمی

در  باید  ما  بدهیم؟  تسهیالت  ها  گرسنه  به  که  کنند  می  استدالل  بانکها 
ازای پولی که از مردم می گیریم متعهدیم و باید در مقابلش سود بدهیم 
و اگر تسهیالت را در اختیار صاحبان اعتبار و ثروتمندان قرار ندهیم چگونه 
پیاده  را  اسالمی  نظام  شما  اگر  است.  باطل  استدالل  این   بدهیم  سود 
کنید این مشکل ایجاد نمی شود. بانک و بانکداری ما بر پایه نظام سرمایه 
داری بوده نه بر اساس موازین اسالمی بلکه بر پایه موازین تکاثر ثروت و 
قدرت سرمایه داری بوده است. در بانکداری اسالمی گفتند از عقود اسالمی 
استفاده کنیم اما روشن است تسهیالت را فقط به صاحبان مکنت و ثروت 
می دهند. اعتبار را به کسی می دهند که معتبر است ! و من می گویم این 
اساس نظام سرمایه داری است. صاحبان پس اندازهای خرد به تسهیالت 
دسترسی ندارند و این سرمایه دارها هستند که عمده تسهیالت را دریافت 

می کنند. آنها شریک بانک می شوند.

بند 6 ماده 11 خالف قانون اساسی است

و  »ایجاد بسترهای الزم حقوقی  آمده است:   ۱۱ ماده  در  نکته دیگر طرح: 
اطالعاتی برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات ضمانت تعهدات 
و  همکاری   « ماده  این   ۶ بند  بانکداری«  صنعت  مکمل  نهادهای  سایر  و 
بانکی سایر کشورها«  بانکهای مرکزی و مقامات نظارت  با  تبادل اطالعات 
یعنی بانک مرکزی ما می تواند به بانکهای خارجی خدمات ارائه دهد. چه 

خدماتی؟ در برابر چی؟ تصریح نشده. در چه حوزه؟ معلوم نشده؟
قرارداد  نهاد خارجی  هر  با  بخواهد  دولتی  نهاد  هر  اساسی  قانون  بر طبق 
منعقد کند باید به تصویب مجلس برسد. در این طرح آمده که بانک مرکزی 
قرارداد  وارد  خارج  مرکزی  بانکهای  با  تواند  می  است  دولتی  نهاد  یک  که 
خالف  این  کند.  تصویب  مجلس  اینکه  بدون  دهد  ارائه  خدماتی  شده 
قانون اساسی است. در ماده ۶ همچنین آمده » تبادل اطالعات با بانکهای 
مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها« یعنی بانک مرکزی می تواند 
تمام اطالعات را به مقامات ناظر خارجی تحویل دهد. آیا این امر اقتدار و 

حاکمیت جمهوری اسالمی را در معرض خطر قرار نمی دهد؟   

بند 7 ماده 11 بانک مرکزی را به یک بنگاه تبدیل کرده است

شرکتهای  در  مشارکت  و  »تأسیس  آمده   ۱۱ ماده   ۷ بند  در  دیگر:  مطلب 
مرکزی«  بانک  اهداف  تحقق  و  انجام وظایف  راستای  در  و خارجی  داخلی 
یعنی بانک مرکزی اجازه دارد شرکت تأسیس کند. این در شان بانک مرکزی 
است؟ در اینصورت بانک مرکزی نیست؟ بانک مرکزی مشارکت با خارجیها 
کند؟ در چه موضوعی؟ مسکوت است. در چه ابعاد و شرایطی؟ مسکوت 
است. در هیچ بانک مرکزی در جهان سراغ ندارید مجوز داشته باشد شرکت 

تاسیس کند. در اینصورت بانک مرکزی ما به یک بنگاه تبدیل می شود.

این طرح از اشکاالت نگارشی نیز محروم نیست

مؤسسات  تبصره-   « آمده   ۹۲ ماده  در  خستگی:  رفع  برای  مطلب  آخرین 
موضوع  مالی  بورس  سازمان  و  مرکزی  بانک  مجوز  با  توانند  می  اعتباری 
قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نمایند.« این هم از دقت نظرها در 

امر نگارش است.

نظام بانکداری و عملکرد آن منحرف شده است
دکتر وحید شقاقی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و بانکداری اسالمی و 
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی: ایشان در مورد قانون بانکداری 
بدون ربا سال ۱۳۶۲ ه.ش اشاره داشتند که در ۳۶ سال سپری شده این 
قانون به صورت مکرر نقد و بحث شده و اعتقاد داشتند که طی این سال ها 
مطالعات عمیق و متعددی در حوزه بانکداری اسالمی، بانکداری بدون ربا و 
نقاط قوت و ضعف قانون مرتبط انجام شده است. ایشان طی این نشست 
منحرف  سمتی  به  آن  عملکرد  و  بانکداری  نظام  متاسفانه  که  کردند  بیان 
شده که مراجعه مشتریان به بانک ها به عنوان سپرده گذار فقط برای کسب 
سود بانکی آن هم بصورت سود قطعی سوق داده شده که در این زمینه نیز 

شبهه ربوی بودن را حاکم کرده است.

در طول دوره ۳6 ساله عملیات بانکی، ربا تعریف نشده است

طبق آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی سال ۹۷ معادل ۱۸۸۲ هزار میلیارد 
تومان شد که ۱۵۹۷ هزار میلیارد تومان آن شبه پول و ۲۸۵ هزار میلیارد 
تومان آن پول بوده است. در حال حاضر گذران زندگی حدود ۷۰ میلیون 
نفر درگیر این حجم از نقدینگی و شبه پول و سود بانکی شده و با توجه به 
اهمیت موضوع و طرحی که در مجلس مطرح است مناسب است نواقص 
دیگر  و  الحساب  علی  و مساله سود  ناترازی  و  بعد ساختاری  از  این طرح 
و  کلیدی  برطرف شود. مساله  گردد  و تالش  بررسی شود  آن  چالش های 
نقطه آغاز بحث این است که در طول دوره ۳۶ ساله عملیات بانکی، ربا 
تعریف نشده است و در طرح پیشنهادی مجلس هم همچنان این مساله 

مسکوت باقی مانده است.

مالی  انضباطی  بی  برابر  در  ایستادگی  معنی  به  مرکزی  بانک  استقالل 
دولت است

نکته مهم  دیگر این است که ما به دنبال استقالل بانک مرکزی در اجرای 
سیاست های پولی و مالی هستیم. استقالل نظام مالی یا پولی کشور بسیار 
مهم است و یکی از چالشهای قانون قبلی ارتباط تنگاتنگ این دو نظام مالی 
و پولی کشور بود. متاسفانه در این طرح پیشنهادی استقالل نظام پولی 
کشور و استقالل بانک مرکزی کشور با تقویت قدرت رئیس کل بانک مرکزی 

یکی دانسته شده که خطای راهبردی است.
بودجه  کسری  که  دهد  می  نشان  گذشته  های  دهه  در  متعددی  شواهد 
با دست درازی  بانک مرکزی و در سالهای اخیر  از  دولت توسط استقراض 
به سیستم بانکی جبران شده که این خود یعنی چاپ پول و فشار بر طرف 
دارایی نظام بانکی و افزایش انجماد منابع مالی بانک ها که بر مشکالت 
نظام بانکی مکرر افزوده شده است. بحث مهمی که اینجا قابل توجه است 
دست درازی دولت در سیستم بانکی و تحمیل تسهیالت تکلیفی به این 
سیستم بانکی بوده است و طبیعتا استقالل بانک مرکزی به این معنی است 

که در مقابل بی انضباطی مالی دولت منعطف و مطیع عمل نکند.

چهار نکته اصلی در طرح جدید باید مورد توجه قرار گیرد

مرکزی  بانک  کل  رئیس  تام  قدرت  با  مرکزی  بانک  استقالل  طرح،  این  در 
اشتباه گرفته شده است.

در طول دوره ۳۶ ساله عملیات بانکی، ربا تعریف نشده است
سود علی الحسابی که تقریبا برای سپرده های بانکی یک سود قطعی تلقی 
شده، مسئله بنیادی است که ربا نیز در آن نهفته است که ذهنیت ربوی 

بودن را تشدید می کند و در طرح جدید این چالش شدیدتر خواهد شد.
بانکی  نظام  کنونی  ساختار  با  مدنی  مشارکت  عقود  بويژه  اسالمی  عقود 
سازگاری ندارد و همان ساختار نظام بانکی فعلی نیز در این طرح حفظ شده 
اجرای عقود مشارکت  توانایی  ما  بانکی  اینکه سیستم  به  توجه  با  است. 

مدنی را ندارد، پیشنهاد می شود که بانک ها را دو دسته کنیم:
الف( بانک های تجاری: این بانک ها توانایی انجام عقود مشارکت مدنی را 

مطلقا ندارند.
ب( بانک های سرمایه گذاری: این بانک ها با ساختار جدید مبتنی بر اجرای 
سرمایه گذاری و انجام عقود مشارکت مدنی، زیر نظر وزارت اقتصاد باشند 
و مسئولیت سرمایه گذاری و جذب سپرده های جامعه و راه اندازی در قالب 

عقود مشارکت مدنی را دارند.
نظام اقتصادی کشور بیشتر از نوع نظام سرمایه داری مالی است

اقتصادی کشور  نظام  که  اینجاست  کلیدی  چالش  و  اینکه مساله  خالصه 
سرمایه  نظام  نوع  بدترین  که  مالی  داری  سرمایه  نظام  یک  به  متاسفانه 
داری است مبدل شده است. متاسفانه در طی ۵۰ سال گذشته که نظام 
سیاسی و اقتصادی شبه مدرن در کشور شکل گرفت، به سمت یک نظام 
سرمایه داری کثیفی در قالب نظام سرمایه داری مالی حرکت کردیم که این 
کثیف ترین نوع نظام سرمایه داری است. یعنی اگر از من بپرسند اقتصاد 
ایران چه نوع نظام اقتصادی دارد باید بگویم سرمایه داری مالی. در برخی 
محافل بصورت ناآگاهانه ریشه مشکالت اقتصادی کشور را اقتصاد اسالمی 
نظام  که  گفت  صراحت  به  باید  درحالیکه  می کنند  متهم  را  آن  و  دانسته 

اقتصادی کشور بیشتر از نوع نظام سرمایه داری مالی است.
این نظام سرمایه داری مالی چالش های اساسی در کشور ایجاد کرده که 
گسترش شکاف طبقاتی و انحراف از مسیر حمایت از تولید و صوری شدن 
گذشته  سال  نمونه  عنوان  به  است.  جمله  این  از  تسهیالت  قراردادهای 
نظام بانکی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع کرده که ۸۵ درصد 
این سود بانکی که داده شده به ۲/۵ درصد افراد اعم از حقیقی و حقوقی 
درصد   ۸۵ ناعادالنه.  نظام  یک  ترویج  یعنی  است،  شده  داده  اختصاص 
سود مفهومش این است که سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
در این کشور سود توزیع شده و رفته به ۲/۵ درصد افراد جامعه تخصیص 
ایجاد  اقتصاد  در  که  ای  ناعادالنه  نظام  یعنی یک  این  و  کرده است  پیدا 
مردم  که  است  ربوی  شبه  نظام  یک  کشور  بانکی  نظام  درضمن  کرده ایم. 
را هم گرفتار کرده است، از این نظر که مردم اولین سوالی که به سیستم 
بانکی مراجعه می کنند این است که چند درصد سود قطعی می دهید و 

این یعنی ربا.

نیز  جدیدی  مشکالت  قبلی  های  چالش  نکردن  حل  بر  عالوه  طرح  این 
ایجاد می کند

و  مسائل  از  کدامیک  طرح،  این  که  است  این  طراحان  این  با  من  مسئله 
بدهی  دارایی-  ناترازی  آیا  کرد؟  خواهد  حل  را  بانکی  سیستم  چالش های 
را حل خواهد  آیا صوری سازی قراردادها  را حل خواهد کرد؟  بانکی  نظام 
را حل  منابع  در  توزیع  آیا عدالت  کرد؟  را حل خواهد  ربازدایی  آیا  کرد؟  
خواهد کرد؟ هیچ کدام از چالش های بنیادین نظام اقتصادی و نظام بانکی 

را حل نخواهد کرد.
مساله و علت اصلی مخالفت بنده با طرح پیشنهادی این است وقتی که  
این طرح هیچ کدام از چالش ها را حل نخواهد کرد، بلکه بر چالش ها اضافه 
نیز می کند. به عنوان مثال در این طرح پیشنهادی اشاره شده  نظام بانکی 
۷۰ درصد سود مورد انتظار سالیانه را بصورت علی الحساب به سپرده گذار 
بپردازد. این سود مورد انتظار که ۷۰ درصد آن را می خواهید علی الحساب 
بدهید چگونه محاسبه خواهید کرد؟ در پایان باید اشاره کنم در این طرح 
پیشنهادی با حفظ ساختار معیوب نظام بانکی، در واقع تمام چالش های 
بنیادین گذشته نظام بانکی ماندگار شده و بعد از ۳۶ سال برای کشور جای 
تاسف دارد که چالش ها را با این طرح نمی توانیم حل کنیم بلکه مسائل 

و مشکالت جدید را هم به مسائل و مشکالت قبلی اضافه خواهیم کرد.

در این طرح هیچگونه تغییر ساختاری دیده نمی شود

حجت االسالم والمسلمین دکتر غالمعلی معصومی نیا مدیر گروه اقتصاد و 
بانکداری اسالمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو مرکز راهبری 
اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه: باید ببینیم پیش فرض اصلی این طرح 
چیست؟ در این باب مناظره ۳۰ ساعته انجام گرفته که فایل های ضبط شده 
آن موجود است. اما آنچه مسلم است این است که عمده بانیان طرح می 
گویند اسالم در زمینه اقتصاد عمدتا سه چیز دارد : مبانی، اصول و اهداف، 
ابزارها  نهادها،  و  ها  سازمان  قراردادها،  زمینه  در  اما  اخالقیات.  و  احکام 

این طرح همین  استفاده شود که پیش فرض  از تجربیات غربی ها  باید 
امر است. در حالی که مگر قراردادها، سازمان ها و نهادها و ابزارهای هر 
نظام اقتصادی از مبانی و اهداف آن نظام قابل تفکیک است؟ به فرموده 
شهید صدر عمده گزاره های اقتصاد رایج رنگ ارزشی دارند. روح حاکم بر 
این طرح همان روح حاکم بر نظام مالی غرب یعنی سودطلبی برخاسته از 
مبانی سرمایه داری است. بنابراین مبناست که در این طرح هیچگونه تغییر 
را نمی  بانک، عقود مشارکتی  ساختاری دیده نمی شود. گفته شده خود 
تواند اجرا کند، چرا که کار بانک این نیست. کار بانک چیست؟ دادن پول 
برای مدتی معین و گرفتن اصل و فرع آن و چون در عقود مشارکتی الزم 
است بانک وارد فعالیت شده مخاطرات آن را نیز بعهده بگیرد و سود هم 
در انتها مشخص گردد و این با شاکلۀ بانک سازگار نیست. در بررسی یکی 
از طراحان اصلی از ۸۰۰ مورد در این زمینه در ۷۹۹ مورد آن عقود مشارکتی 
اجرا نشده و یک مورد دیگر هم ناقص اجرا شده است. چون طرح با حفظ 
ساختار بانک تنظیم شده عقود مشارکتی به حداقل رسیده است. مشکل 
را قابل حل ندیده اند صورت مساله را پاک کرده اند!!! و عمدۀ فعالیتهای 

بانک را بر محور عقود با بازده ثابت تنظیم نموده اند.

ارائه  آن  برای  حلی  راه  که  است  بانک  ساختار  در  ربوی  مشکالت  ریشه 
نشده است

در ماده ۱۰۷ عقود با بازدهی معین، محور اصلی فعالیت بانکها قرار گرفته 
قالب  در  توانند  می  اعتباری  » مؤسسات  است  آمده  ماده  این  در  است. 
قراردادهای مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف، استصناع و خرید دین به 
اشخاص حقیقی یا حقوقی، تسهیالت با نرخ سود معین پرداخت کنند.«. 
گرچه در این ماده پنج عقد ذکر شده اما به دو قرینه هدف عمدتا مرابحه 
قبل  جامع  طرح  اول  قرینه  است.  دین  خرید  و  تملیک  شرط  به  اجاره  و 
دوم  قرینه  و  بود  شده  ذکر  عقد  دو  این  تنها  آن   ۱۱۵ ماده  در  که  است 
ذکر سلف و استصناع در زمره عقود با بازده ثابت است. بدیهی است که 
بازده این دو عقد متغیر است و تنها با استفاده از راههایی که شبیه حیل 
فعلی  قانون  در  باشند.  می  ثابت  عقود  زمرۀ  در  اندراج  قابل  هستند  ربا 
فروش اقساطی آمده بود که با وجود ضوابط محدود کننده صوری سازی 
وجهۀ غالب گردید. در این طرح مرابحه و چهار عقد دیگر محور قرار گرفته 
اند. روشن است که امکان صوری سازی در مرابحه و موارد دیگر بمراتب 
از فروش اقساطی بیشتر است. این است عملیاتی کردن ارزشهای اقتصاد 
اسالمی؟ بر اساس اظهارات مدیران بانکی هم اکنون بیش از هفتاد درصد 
تسهیالت در قالب مرابحه داده می شود، کدام مشکل اقتصاد حل شده؟ 
در اینصورت قرار است با این طرح چه اتفاق مثبتی برای اقتصاد بیفتد؟ 
مرابحه ضوابط زیادی از نظر شرعی دارد که در سیستم بانکی امکان رعایت 
آن وجود ندارد. خالصه اینکه ریشه مشکالت ربوی چه در عقود مبادله ای 
و چه در عقود مشارکتی در ساختار بانک است که راه حلی برای آن ارائه 
نشده است. مسئله دیگر مشکل ساز خلق پول است که در بانک ها عمدتًا 
خلق پول از هیچ است، آیت اهلل مکارم شیرازی این پدیده را  اکل مال به 
باطل می دانند که بانک ها به ناحق سود می برند و نتیجه آن ضرر به اقتصاد 

است. مسائل متعدد دیگر نیز وجود دارد که باید جداگانه طرح شود.

ضوابط و چارچوب های عقد مرابحه در نظام بانکی رعایت شود

علمی  هیئت  عضو  عیسوی  محمود  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت 
پذیرفته  عقدی  مرابحه  عقود  تهران:  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده 
و  ضوابط  که  است  این  دغدغه  و  مساله  است.  اسالم  شریعت  در  شده 
چارچوب های عقد مرابحه در نظام بانکی رعایت شود زیرا اگر رعایت نشود 

تبعات زیادی خواهد داشت.

در این طرح بنگاه داری ممنوع و حتی محدود نشده است

زیرا  اجرا شود  تدوین شده  سازمانی  وضعیت  با  متناسب  باید  قراردادها 
وقتی دست بانک ها را در اجرای عقود باز می گذاریم بانک به سمت دیگری 
منحرف می شود و حتی منابع سپرد ه گذاران را به سمت بنگاه داری و خرید 
سکه و ارز می برد. یکی از علل حرکت بانک ها به سمت بنگاه داری استفاده 
از منابع مجانی است. بانک ها از منابع مانده حساب جاری، که منابع مجانی 
است و تعهدی برای اعطای تسهیالت از محل آن منابع ندارند، به خرید طال 
و ارز روی می آورند و دیگر بخش  ها را با چالش مواجه می کنند. در این طرح 

بنگاه داری ممنوع و حتی محدود نشده است.

در این طرح برای حذف ربا سازوکاری مشخص نشده است. نمایندگان 
مجلس به این طرح رای ندهند

مهم ترین مشکل طرح این است که الگوی مشخصی برای مدیریت بانک ها 
اصلی  و هدف  است  بانک ها چگونه  روش مدیریت  نیست  معلوم  ندارد. 
طراحان طرح حذف ربا بوده است که البته برای آن هم سازوکاری مشخص 
نکرده است. اینکه عقود مشارکتی را یکباره محدود و عقود مبادله ای پررنگ 
شود، این فقط از پیچیدگی کار یک مقدار کم کرده است و مشکل به قوت 
را  طرح  این  که  بود  این  ابتدا  از  من  برداشت  است.  باقی  همچنان  خود 
پولی  نظام  بر  بانک  این  با هدف حاکمیت مطلق  بانک مرکزی  کارشناسان 
و کل اقتصاد کشور طراحی کرده اند. من از نمایندگان مجلس درخواست 
طرح  این  شد  خواهند  متوجه  خودشان  و  کنند  بررسی  را  طرح  می کنم 
مشکالت نظام بانکی را حل نکرده است و در این صورت به این طرح رای 

ندهند.

ساختار بانک مرکزی باید متناسب با بانکداری اسالمی طراحی شود

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد اسماعیل توسلی عضو هیئت علمی 
بانکداری  طرح  می توانیم  زمانی  تهران:  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده 
بدون ربا یا بانکداری جمهوری اسالمی را تدوین کنیم که در ابتدا  ساختار 
بانک مرکزی را متناسب با بانکداری اسالمی طراحی کنیم. بنابراین باید به 
جای طرح بانکداری جمهوری اسالمی قانون پولی و بانک مرکزی نوشته شود 
چون در ابتدا باید بدانیم پول چیست و سپس قانون بانک مرکزی نوشته 
شود.  پول و بانک مرکزی جزو اجزای نظام بانکداری هستند. اگر در ساختار 
بانک مرکزی و در شناخت ما نسبت به پول ضعف هایی وجود داشته باشد 

قانون و سایر قوانین بانکی هم ضعیف نوشته خواهد شد. 

آثار مخرب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نتایج وجود اندیشه های باطل 
در سیستم بانکی است

هم اکنون نظام پولی و مالی ما با سه بحران اساسی روبروست که شامل 
بحران پولی بانکی و مشروعیتی است. نتیجه وضعیت سیستم بانکی ناشی 
از اندیشه های باطلی است که توسط سیاستمداران و مشاوران آنها مطرح 
و حاکم شده و بنابراین باید در گام اول اندیشه حاکم بر نظام بانکی را نقد 
کنیم و سپس قانون را نقد و در نهایت تدوین کنیم. وقتی قانون تدوین 
و اجرا شود مبنای نظام سازی قرار می گیرد و اولین اندیشه باطلی که در 
قانون وجود دارد و تصمیم سازان بر اساس آن عمل می کنند این است که 
تصور می کنند انتشار پول اضافی مشروع است. این به کدام اندیشه باطل 
برمی گردد که در این دوره شاهد افزایش پایه پولی بوده ایم و البته در همه 

دولت ها به طور یکسان در این باره عمل کرده اند.
وقتی  می داند.  بانک  حق  را  اعتباری  پول  خلق  که  است  این  دوم  بحث 
نابود  بانک  بگیریم  بانک  از  را  پول  خلق  اگر  می گوید  کنیم  می  نقد  را  آن 
می شود و چون این را مشروع دانستند بانک ها به راحتی خلق پول کرده و 
در قانون بانکداری بدون ربای سال ۶۲ هم هیچ محدودیتی برای آنها به 
وجود نیاوردند و این مسئله موجب شد قدرت عظیمی به بانک ها داده 
شود. بدون ذخیره گیری خلق پول کردن پس از چند سال موجب می شود 
که بانک هم اصل هم سود سپرده را در اختیار بگیرد و نتیجه این اندیشه 
دور باطل تورم های مزمن و آثار مخرب سیاسی اقتصادی و اجتماعی است.

در این طرح شاخصه های بانکداری اسالمی وجود ندارد

بانکداری  ربا.  بدون  بانکداری  نه  و  است  ربوی  بانکداری  فعلی  بانکداری 
بانکداری  طرح  در  و  فعلی  ساختار  در  که  دارد  شاخصه هایی  اسالمی 

جمهوری اسالمی دیده نمی شود. ما در این سال ها مومنان را از ربای آشکار 
نجات دادیم و آثار و تبعات ربوی همچنان به قوت خود باقی است. هر 
اقتصاددان و بانکداری می گوید من پول را می شناسم اما شناخت پول به 
این راحتی میسر نمی شود؛ کینز اقتصاد دان مشهور قرن بیستم ۷ سال 
برای شناخت پول مطالعه کرد و حتی برای مطالعه خود تمدن بابلی را هم 
اینجا هر کسی  اما در  تا متوجه ماهیت پول شود.  قرار داد  بررسی  مورد 

می گوید پول را می شناسم. 

طراحان از جلسات نقد طرح بانكداري استفاده کنند

دکتر محمد مهدی مجاهدي عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی:

بانكداري مجلس می تواند يك مكمل  نقد طرح  و  تبيين  بررسي،  جلسات 
براي طراحان طرح جديد بانكداري باشد هرچند آنان از ظرفيت دانشکده های 
اقتصاد براي اين منظور استفاده نکرده اند ولي می توان به صورت خودجوش 

به اين موضوع پرداخت.
در ابتدا ادبيات متعارف اقتصادي مسائل، مناقشات و موضوعات مربوط 
به پول و بانك اختصار و تيتر وار مطرح می شود و هدف اين است كه به 
قضاوت گذاشته شود كه آيا طرح بانكداري مجلس مشكالتي كه در اقتصاد 
متعارف از ناحيه پول و بانك ايجاد می شود را ديده است و توانسته است 
به  نيز  بعدي  بخش  در  بردارد؟  گام  آن  حل  جهت  در  پيشنهادي  طرح  در 
برخي نواقص شكلي و ماهوي طرح بانكداري اشاره می شود. در بخش سوم 
طرح  در  تدقيق  و  مطالعه  براي  اقتصاد  دانشجويان  متوجه  كه  وظیفه ای 
ناشي  مشكالت  و  تحقيقي  سرخط های  می شود  پيشنهاد  است.  بانكداري 
به ویژه دانشجويان  اقتصاد و  بانك توسط دانشکده های  از پديده پول و 

اقتصاد موردتوجه قرار گيرد.

در  بهينگي  و  كارايي  تضمین کننده  صفر  به  نزديك  پولي  بهره  نرخ های 
اقتصاد است

بانكداري،  و  پول  بحث  در  متعارف  اقتصاد  در  مناقشات  از  نخست  نكته 
با  را  آن  كه  است  نهفته  پولي  بهره  در  خاصيتي  است.  پولي  بهره  مسئله 
به ویژه  اقتصاد  در  بهره ها  ساير  می کند.  متمايز  اقتصاد  در  بهره ها  ساير 
پولي  بهره  ليكن  می یابد.  كاهش  توليد  طريق  از  كاال،  برحسب  بهره هاي 
كاهش  عدم  اين  يافت.  نخواهد  كاهش  خود  ماهيت  و  منشأ  دليل  به 
مسئله برخورد با پديده پول و بانك را غامض تر خواهد كرد. بهره پولي از 
باالترين بهره ها است. چون هم پاداش نقدينگي در آن دخيل است و هم 
رجحان های بين زماني. اثراتي كه اين نرخ بهره پولي در اقتصاد، در فضاي 
اقتصاد سرمایه داری ايجاد می کند عبارت اند از: اقتصاد را به ورطه ركود و 
بيكاري می کشاند. تخصیص های بهينه را بر هم می زند. ازاین رو است كه 
سیاست های پولي بانک های مركزي اقتصادهای پيشرفته بر پايه ميل دادن 
نرخ های بهره پولي به سمت صفر است. در نرخ های بهره پولي نزديك به 

صفر تضمین کننده كارايي و بهينگي در اقتصاد است.

هر نهادي كه مبادرت به خلق پول و اعتبار كند می تواند از هيچ اعتبار 
خلق نمايد

نكته دوم مسئله اعتبار و يا خلق شبه پول بانكي است. حائز اهميت است 
كه پول براي این که ايجاد شود نيازي به پشتوانه ندارد و براي مقبوليت 
مبادالت جاري  )تسهيل  اول  برآورده سازد.  را  تا دو شرط  است  الزم  فقط 
و در ثاني( امكان مبادالت آتي. لذا هر نهادي كه مبادرت به خلق پول و 
اعتبار كند می تواند از هيچ اعتبار خلق نمايد و با برقراری دو شرط بیان شده 
مقبوليت اجتماعي را دريافت كند. از سوي ديگر پول يك قرارداد اجتماعي 
بودن  انحصاري  وجه  پديده  اين  به  پول  بودن  اجتماعي  قرارداد  است. 
می بخشد. درنتیجه انحصاري بودن ذات پول است. لذا هر نهادي كه به 
خلق اعتبار مبادرت می ورزد، انحصارگر است. بر مبناي مباحث فوق اثراتي 

كه خلق اعتبار در اقتصاد برجاي می گذارد موارد ذيل است.
واحد  يك  به  نسبت  باطل  ادعاهاي  باشد،  بانك  ناحيه  از  اعتبار  خلق  اگر 
پولي ايجاد می شود. بی ثباتی در اقتصاد ايجاد می کند. هميشه تقاضا براي 
پول از عرضه پول بيشتر است و دليل آن بروز تورم و تقاضا بيشتر پول 
براي واحدهاي يكسان كااليي و نيز سفته بازی ناشي از تغيير مداوم سطح 
وام دريافتي است.  بازپرداخت اصل وفرع  تقاضاي پول جهت  و  قیمت ها 

ازاین رو تعادل پولي برهم خواهد خورد.

ناكارايي در اقتصاد از ناحيه ايجاد بهره بانكي

شبه پول اعتباري بانكي و خلق پول بانك مركزي با منشأ بدهي اقتصاد را به 
ورطه نابودي خواهد كشاند. لذا اقتصادهايي كه منشأ خلق اعتبار بانكي از 

طريق بدهي است درخطر سراشيبي سقوط هستند.
 رابطه بين بخش واقعي و بخش پولي به ویژه در مورد دارایی های محدود 

نظير طال و زمين.

مشکالت فعلی در این طرح بی پاسخ مانده است

با توجه به موضوعات اقتصادي در ادبيات متعارف علم اقتصاد می توان 
به صراحت بيان كرد كه طرح بانكداري حاضر هیچ گونه پاسخي به مشكالت 
پول و بانك نداشته است. البته مورد ديگري هم هست كه آن زمینه سازی 
نظام بانكي براي رشد اقتصادي از طريق رشد اعتبار بانكي است و به شدت 
با آن به دليل نفع صنفي  بانكداران  مورد نقد و مناقشه است ولي طيف 
بسيار موافق اند. مقوالتي نظير هدايت اعتبار و نقدينگي، ضرورت وام دهي 
براي ايجاد اشتغال و اعطاي وام به كارآفرينان كه زمينه هاي انحراف فكري 
رد  به شدت  را  آن  نيز  تجربي  به شدت مشاهده می شود. شواهد  آن  در 

می کند.

در این طرح مزیتی نسبت به وضعیت فعلی وجود ندارد

)كه   ۱۳۵۱ فعلي  قانون  به  نسبت  را  مزيتي  بايد  جديد  طرح  در  تغييرات 
اسالمي نيست و موردنقد است( داشته باشد كه اصوالً این گونه نيست. 
معنايي  بار  با  لغاتي  و  طوالني  پاراگراف های  با  گوناگون  پيشنهادي  مواد 

ارزشي ولي مبهم و دوپهلو کامالً جلوه گري می کند.

طراحان به آثار و تبعات اقتصادي مسئله اعتبار بانكي جاهل و يا غافل اند

در طرح بانكداري به خلق اعتبار بانكي در كنار انتشار اسكناس و مسكوك 
توسط بانك مركزي، رسميت بخشيده است. اگر مبناي تسويه مبادالت خلق 
اعتبار بانكي باشد با توجه به ذات انحصار گونه نهاد بانك يك قدرت باال 
براي سيستم بانكي را به رسميت می شناسد كه آثار آن بر اقتصاد كالن از 

قبيل بی ثباتی، ركود و بيكاري برقرار خواهد بود.
حفظ  است،  تصریح شده  موجود  قانون  در  كه  مركزي  بانك  اصلي  وظيفه 
ارزش پول ملي است ولي در طرح مسكوت مانده است يا تصريح نشده 

است و فقط به ثبات سطح قیمت ها اشاره دارد.
مركزي  بانك  در  را  خود  نقد  وجوه  بايد  شهرداری ها  و  دولتي  مؤسسات 
سپرده گذاری كنند ولي در طرح موصوف اين موضوع مسكوت مانده است.

يا  و  رايج هستند  بانكداري  طرفداران  يا  و  بانكدارند  يا  طرح  اين  طراحان 
نسبت به معضالت کامالً غافل هستند. به طور نمونه رشد اقتصادي را از 
آينده  برقرار می کنند!!!!!!. ما تا ۵۰ سال  بانک ها  يا رشد  ناحيه وام دهي 
بايد با طرحي كه قرار است قانون شود، اقتصاد را اداره كنيم. اگر قرار بود 
از  معضلي  بايد  اكنون  كه  تضمين شود،  اقتصادي  رشد  بانكداري  رشد  با 
بابت رشد اقتصادي نمی داشتیم. نتيجه می گیریم كه طراحان هنوز به عمق 
مشكالت اقتصادي واقف نيستند و جانب دارانه و با حفظ منافع بانكداران 

در جهت تبديل طرح به قانون عمل می کنند.
مسئله تنزيل برات و اوراق بهادار و اسناد بازرگاني در قانون غیرشرعی است 

ولي در طرح در مورداجرا و شرعي بودن آن سكوت كرده است.
سپرده قانوني كه چه ميزان باشد )صفرتا صد( سكوت كرده است. البته از 
فحواي طرح برمی آید كه طراحان موافق كاهش سپرده قانوني و افزايش 
قدرت پول آفريني بانک ها و گسترش شبه پول هستند. درحالی که قانون 
فعلي بر سپرده قانوني بين ۱۰ تا ۳۰ درصد صراحت دارد و البته اين فاصله 
۱۰ تا ۳۰ درصدي براي سپرده قانوني نيز عمالً قابل پذیرش نيست. طراحان 
تبعات  و  آثار  به  اصوالً  و  نيستند  قائل  بانكي  اعتبار  خلق  براي  يقفي  حد 

اقتصادي مسئله جاهل و يا غافل اند.

رئيس بانك مركزي و معاونين شخصًا از مصونيت قضايي برخوردارند

رئيس بانك مركزي داراي قدرتي اليزال و بدون هرگونه پاسخ گویی است. 
الاقل به مجلس بايد نسبت به عملكرد خودپاسخ گو باشد. رئيس بانك 
مركزي و معاونين شخصًا از مصونيت قضايي برخوردارند. طرح دعاوي در 
دادگاه های صالحه بانك مركزي صرفًا به عنوان شخصيت حقوقي طرف دعوا 
است. نگاه یک سویه سلب مسئوليت و عدم پاسخگويي از كجا الگوبرداری 

شده است!.

سخنی با دانشجویان

مسائل  در  محترم  دانشجويان  است.  محترم  دانشجويان  با  آخرم  سخن 
اقتصادي روز با سرنخ های مطرح شده پي گير باشيد. وظيفه اجتماعي خود 
بدانيم.  بدانيد و  آينده  اقتصاددان  امروز و  اقتصاد خوان  به عنوان يك  را 
و  بانكداري موجود  بين  و مقايسه تطبيقي  كنيد  به طور مشخص تحقيق 
قوانين مترتب بر زمين و طال و ارز به عنوان دارایی های محدود هر جامعه 
انجام دهيد. در الگو گيري از بانكداري متعارف از خارج از مرزها آيا قوانين 
داراي  يا  است  بی حساب  ما  كشور  مانند  محدود  دارایی های  بر  مالكيت 

مقررات سخت است.

نقدی بر طرح جدید بانکداری/ دکتر مسعود درخشان :بانکهایی که ما داریم تجلیگاه و مظهر قدرت سرمایه اند



۳سالمت

بیماری  بین  تفاوت  آنفلوانزا  کشوری  کمیته  عضو 
آنفلوآنزا با سرماخوردگی را تشریح کرد.

تفاوت "آنفلوآنزا" با "سرماخوردگی" را بدانید
با اشاره  با ایسنا،  دکتر مسعود مردانی در گفت وگو 
به تفاوت سرماخوردگی و آنفلوآنزا، گفت: دو بیماری 
که  دارند  عالئم  یکسری  آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی 
باعث همپوشانی شان می شود، اما یکسری موارد هم 
در این دو بیماری وجود دارد که می توان آن ها را از 

یکدیگر متمایز کرد.
ناگهانی تب،  بروز  با  آنفلوآنزا  در  افزود: معموال  وی 
همراه با بدن  درد مواجه می شویم. به طوری که تب 
در  تب  بروز  می رسد.  هم  درجه   ۴۰ تا  گاهی  بیمار 
آنفلوآنزا بسیار ناگهانی است؛ به طوری که ساعت و 
زمان دقیق بروز آن ممکن است در ذهن بیمار بماند. 
صورت  به  سرماخوردگی  بیماری  در  تب  حالیکه  در 
تدریجی و با درجات پایین رخ می دهد و به ندرت به 

۳۸ درجه می رسد.
مردانی ادامه داد: شاه  عالمت سرماخوردگی آبریزش 
عالمت  شاه  درحالیکه  است.  سرفه  و  عطسه  بینی، 
آنفلوآنزا، تب و درد و کوفتگی بدن است. البته هر 
دو ممکن است سرفه و عطسه را داشته باشند. بدن 
درد عالمت بیماری آنفلوآنزا است. باید توجه کرد که 
حال بیمار آنفلوآنزا بسیار بد است و فرد نمی تواند 
موارد  در  و  شود  بلند  جایش  از  کسی  کمک  بدون 
عالئم  شدت  می شود.  بستری  بیمارستان  در  شدید 
بسیار بارز است، اما در سرماخوردگی اینطور نیست.

با  آنفلوآنزا  بیماری  درمان های  تفاوت  درباره  وی 
سرماخوردگی، گفت: در بیماری آنفلوآنزا یک داروی 
ضدویروسی تجویز می شود که اگر بیمار در سه روز 
ابتدایی بیماری مصرف کند، بهتر پاسخ می گیرد، اما 
فرد در سرماخوردگی اصال به مصرف آنتی بیوتیک و 
داروی ضد ویروسی نیاز ندارد. مگر اینکه گلو چرکی 

باشد.
مردانی با بیان اینکه به طور کلی آنفلوآنزا سه موج 
دارد، اظهار کرد: زمان بروز موج های آنفلوآنزا غیرقابل 
بروز  و  شود  سردتر  هوا  چه  هر  و  است  پیش بینی 
بیماری  امواج  شود،  شدت  شدیدتر  بیماری  موارد 
هم افزایش می یابد. امسال موج اول آنفلوآنزا تقریبا 
آغاز  انتظار  مورد  و  معمول  موعد  از  زودتر  ماه  یک 
شد و از آنجایی که آنفلوآنزای H۱N۱ بیشترین موارد 
را به خود اختصاص داد، شاهد عالئم بالینی سخت 

و شدید بودیم.
وی تاکید کرد: حال هر چه در جامعه بیشتر مسائل 
بهداشتی را رعایت کنیم مانند شست وشوی مداوم 
خطر،  معرض  در  افراد  در  واکسن  تزریق  دست ها، 
پرهیز از دست دادن و روبوسی، جدا بودن از جمع 
در صورت ابتال به بیماری و... اصال ممکن است موج 
دوم اتفاق نیفتاد، اما اگر این موارد رعایت نشوند، 
اتفاق  بیشتری  شدت  با  آنفلوآنزا  بیماری  دوم  موج 
این  هم  هوا  و سردتر شدن  سرما  با  البته  می افتد. 

اتفاق می افتد.
آنفلوآنزا  بیماری  امواج  بروز  گفت:  همچنین  وی 
حداکثر تا بهار طول می کشد و در حال حاضر در موج 

اول بیماری هستیم.

های  بیماری  شایع ترین  از  یکی  آنفلوانزا 
باشد  مرگبار  می تواند  که  سرماست  فصل 
اما با رعایت چند نکته می توان خطر ایتال 

به این بیماری ویروسی را کاهش داد.
۸ نکته برای پیشگیری از آنفلوآنزا

برای  کلیدی  گام  هشت  ایسنا،  گزارش  به 
پیشگیری از آنفلوآنزا عبارت است از:

از دست دادن و روبوسی تا حد امکان   -۱
هیچ  به  بیمار  افراد  با  ویژه  به  بکاهیم. 

عنوان دست ندهیم و روبوسی نکنیم.
سرماخوردگی  عالیم  داشتن  صورت  در   -۲

از حضور در اجتماعات بپرهیزیم تا دیگران 
خوردن  و  استراحت  با  و  نکنیم  بیمار  را 

مایعات گرم به بهبودی کامل برسیم.
۳- دست های خود را مرتب و با دقت با 
آب و صابون بشوییم، به ویژه هنگامی که 

از بیرون به منزل بر می گردیم.
آموزان  دانش  شود  سعی  مدارس  در   -۴
زمان  تا  خوردگی  سرما  عالیم  به  مبتال 
شوند  هدایت  منزل  به  کامل  بهبودی 
نیز  ها  کودک  مهد  در  اصل  این  همچنین 

رعایت شود .

سرماخوردگی،  عالیم  بروز  صورت  در   -۵
بهبود  در  تسریع  سبب  مایعات  مصرف  با 

بیماری شویم.
۶- در صورت شدید بودن عالیم به پزشک 

مراجعه نماییم.
به  بیماران  توسط  ماسک  از  استفاده   -۷
در  ویروس  گسترش  از  پیشگیری  منظور 

جامعه توصیه می شود.
و  دهان  جلوی  سرفه  و  عطسه  هنگام   -۸

بینی خود را دستمال بگیریم.

شب های طوالنی فصل پلییز و ضعف بدن در این فصل، دمنوش های 
پاییزی را جذاب می کند تا بسیاری از افراد به مصرف آن ها روی بیاورند.
بدن  به  خاصی  آرامش  گرم  نوشیدنی های  سرما  فصل  شروع  با 
می دهند؛ چای، همان برگ های سبز و براق که بعدًا تبدیل به چای سبز، 
قرمز و سیاه می شوند، نوشیدنی داغ اغلب ما ایرانی هاست اما تنها 
چیزی نیست که می توانیم در روزهای سرد پاییز و زمستان بنوشیم، 
فصل  گرم ترین  به  را  سرد  فصل  فوق العاده،  و  رنگارنگ  دم نوش های 

سال تبدیل می کنند.
دم نوش ها سالیان درازی است که با زندگی ما انسان ها عجین شده 
رسانده اند،  یاری  سنتی  طب  به  متعددی  بیماری های  درمان  در  و 
نوشیدنی ها هم مانند مزاج های آدمی متفاوت هستند و با شروع هر 
فصل نوع آن ها تغییر می کند، به عنوان مثال تابستان با نوشیدنی هایی 
که مزاج خنک و مرطوب دارند و زمستان با نوشیدنی های گرم و خشک 

همراه است.
با فرا رسیدن فصل پاییز و سرما هیچ چیزی بهتر از یک لیوان دمنوش 

گرم در این فصل نمی چسبد.
استفاده از دمنوش زنجبیل، نعنا، دارچین، زعفران و چای کوهی برای 

افزایش گردش خون و گرمایش بدن در فصل سرما مناسب است.

دمنوش نعنا

مهمترین اندام بدن در پاییز ریه است، ریه های ما زبان مخصوص به 
خودشان را دارند تا به ما نشان دهند از تعادل خارج شده اند، مثل 
آلرژی، سرفه، خلط یا ایجاد مخاط؛ نعنا یک چای عالی برای حمایت از 
به تقویت  ترکیب  این  ریه و تقویت سیستم گوارش است،  عملکرد 
سیستم ایمنی کمک می کند، به ویژه در آب و هوای سردتر که باید از 

ریه ها محافظت کنیم.
قوری  در  خشک(  یا  )تازه  شده  خرد  نعناع  برگ  غذاخوری  قاشق   ۲
کنید،  اضافه  آن  به  درجه   ۸۰ دمای  با  آب  بزرگ  لیوان  یک  بریزید، 
بگذارید به مدت ۱۵ دقیقه دم بکشد، در صورت تمایل می توانید از 

عسل یا نبات برای شیرین کردن آن استفاده کنید.

دمنوش میخک

سالمت  واقعی  مزایای  دارای  معمولی  گیاهان  و  ادویه ها  از  بسیاری 
برای  زیادی  عملکردهای حمایتی  که  مثال، میخک  عنوان  به  هستند 
بدن دارد، خواص ضد قارچ، ضد باکتری و ضد درد، همچنین سرشار 
از آنتی اکسیدان هایی است که از بین برنده خلط هستند، خیساندن 
و مصرف آن به تنهایی ممکن است طعمی تلخ و گزنده داشته باشد، 
هل  و  دارچین  زنجبیل،  از  مخلوطی  با  را  نوشیدنی  این  می توانید 
بنوشید که همه آن ها برای حفظ سالمت خون، روده بزرگ و سیستم 

عصبی توصیه می شوند.
یک قاشق مرباخوری از خردشده گل میخک را با دو لیوان آب جوش در 
یک قوری بریزید، قوری را به مدت ۱۰ دقیقه روی شعله غیرمستقیم 
قرار دهید، سپس دمنوش مورد نظر را صاف و با شکر، نبات و یا عسل 

مخلوط کرده و میل کنید.

دمنوش زنجبیل

ناراحتی های شکم  این گیاه ریشه ای به طور گسترده ای برای تسکین 
شیرینی  پرخوری  یا  غذا  خوردن  از  بعد  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
و  گرمی  بر  عالوه  زنجبیل  است،  فوق العاده  زنجبیل  تعطیالت،  در 
آنتی  از  سرشار  و  دارد  ضدالتهابی  خواص  هضم،  تسکین دهنده 
مقابله  با عفونت  و  داده  کاهش  را  درد عضالنی  که  است  اکسیدان 
این موارد  بهبود می بخشد، همه  را  لنفاوی  و  ایمنی  کرده و سیستم 

برای پیشگیری از سرماخوردگی در پاییز فوق العاده است.
تند و کمی شیرین آن  این چای، طعم دلپذیر،  برای  بهترین توصیف 
است، دفعه بعد که معده تان دچار مشکل شد، این دمنوش سنتی 

ارگانیک را امتحان کنید.
ابتدا پوست زنجبیل را بگیرید و آن را به صورت ورقه های نازک ببرید، 
مقداری آب جوش داخل یک قوری کوچک بریزید، ورقه های زنجبیل 
تازه را داخل آب جوش بریزید و در قوری را ببندید، حدود ۱۵ تا ۲۰ 

دقیقه صبر کنید تا دمنوش زنجبیل دم بکشد.
می توانید از عسل یا نبات برای شیرین کردن دمنوش زنجبیل استفاده 
کنید، اضافه کردن مقداری آب لیمو به این دمنوش طعم تازه و جالبی 

خواهد داشت.

دمنوش اسطوخودوس

باید  ایمنی  از سیستم  بر حمایت  زمستانی، عالوه  رژیم سالمت  یک 

استرس را هم مدیریت کند، از آن جایی که تعطیالت زمستانه و جنب 
و جوش و پرخوری های آن به خصوص غذاهای چرب می تواند روال 
عادی زندگی را به هم بزند، بهتر است از این چای سنتی به عنوان آرام 

بخش و بهبود خواب خود استفاده کنید.
اگر اسطوخودوس را به همراه بابونه که یکی دیگر از چای های حمایت 
کننده سیستم عصبی است، میل کنید، می توانید همزمان از خواص 

هر دوی آن ها بهره مند شوید.
گلبرگ های اسطوخودوس را به آب جوش اضافه کنید و بگذارید ۱۵ 
دقیقه دم بکشد، دمنوش را صاف کنید و اگر خواستید، یک قاشق 

چای خوری عسل به آن اضافه کنید.

دمنوش دارچین

حس  اگر  می برد،  باال  امراض  مقابل  در  را  بدن  مصونیت  دارچین 
می کنید ضعیف شده اید و ممکن است مریض شوید، چای دارچین را 
فراموش نکنید، دمنوش دارچین برای دردهای عضالنی مفید است، به  
عنوان تب بر از آن استفاده می شود، رگ ها را باز می کند و سبب بهبود 

گردش خون می شود.
بزرگ  لیوان  یک  و  بریزید  قوری  یک  در  را  دارچین  چوب  عدد  چند 
آب ۸۰ درجه به آن اضافه کنید، بگذارید به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه 
دم بکشد، در صورت تمایل می توانید برای شیرین شدن آن از نبات 
سبب  آن  به  لیموترش  آب  قطره  چند  کردن  اضافه  کنید،  استفاده 

می شود طبع گرم دارچین تعدیل شود.

از جمله  بدن  و مفاصل  فقرات  بیماری های ستون  فارس،  گزارش  به 
بیماری هایی است که همواره هر فرد به طور معمول در دوران زندگی 
خود آن را تجربه می کند و در برخی موارد افراد زیادی را دچار صدمات 

زیادی کرده و حتی خانه نشین می کند.
عادل ابراهیم پور، متخصص ارتوپدی و استاد دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، درباره »بیماری دیسک کمر«،  اظهار داشت: نشستن 
و ایستادن های طوالنی و  اضافه وزنی که باعث افزایش حجم  شکم 

شود، از دالئل مهم ایجاد کمر درد است.
راستاها  می کند  پیدا  حجم  افزایش  شکم  وقتی  داد:  ادامه  وی 
و  می کند  زیاد  کمر  قسمت  در  را  مفصل  بار  و  می کشد  پشت  از  را 
دیسک های بین مهره ای را تحت فشار می گذارد. این دیسکها پوسیده 
شده و می ترکند و در نهایت دیسک ایجاد شده و  روی سیاتیک فشار 

می آورد. در گردن نیز باز همین موضوع وجود دارد.
این  متخصص ارتوپدی با اشاره به ساختار دیسک کمر، افزود: بین 
مهره ها صفحه ای بنام دیسک داریم و در واقع مانند کمک فنر هایی 

نام دارند؛ یعنی  هستند که در ماشین تعبیه شده اند و دیسک کمر 
گیرنده فشار هستند.

ابراهیم پور افزود: این دیسک ها در ابتدا خاصیت ارتجاعی داشته و 
مایع دارد اما وقتی که فشار زیاد وارد می شود در وضعیت بدی قرار 
می گیرد، این فشار باعث می شود دیسک آب خود را از دست بدهد 
و از دست دادن آب مساوی با کاهش خاصیت ارتجاعی خواهد شد.

وی اضافه کرد: در نتیجه به زمانی می رسد که دیسک ابتدا برجسته 
می شود و بعد می ترکد. وقتی دیسک ترکید، هسته مرکزی دارد که 
عصب  کند،  پیدا  انحراف  طرف  کدام  به  هسته  این  اینکه  به  بسته 
شبکه ای  شامل  عصب  این  می دهد.  قرار  فشار  تحت  را  خود  کناری 
به نام عصب سیاتیک است و این کلمات دیسک و سیاتیک تقریبا 

مترادف یکدیگرند.
این  به  ابتال  از  دوری  برای  اینکه  بر  تأکید  با  ارتوپدی  این متخصص 
عارضه باید اضافه وزن نداشته و تحرک داشته باشیم، بیان داشت: 

پیاده روی نیز برای عضله، قلب و مفصل خوب است.
ابراهیم پور در پاسخ به این پرسش که »آیا در صورت دچار شدن به 
دیسک کمر باید عمل جراحی صورت گیرد؟«، ابراز داشت:  نه، عمل 
عالئم  وجود  باعث  که  باید عمل شود  دیسکی  است.  مرحله  آخرین 

فلجی در ریشه مربوطه شود.
*مالش دادن کمر بدترین کار

اینکه »آیا هنگام درد گرفتن کمر مالش دادن  آن توصیه  وی درباره 
این  توضیح  برای  است.  کار  بدترین  این  شد:  متذکر  می شود؟«، 

موضوع می توان این مثال را بیان کرد که  آیا شما با ماشینی که پنجر 
کمر می  گیرند  تا دیسک  افراد  برخی  باال می روید؟  از سرباالیی  است 
بیماری  کنیم چنین  بررسی  اگر  که  در حالی  استخر می روند؛  به  ابتدا 
حتی در عمرش نیز استخر نرفته و ورزش نکرده است؛ به عبارتی با این 

کار بیمار را بیمارتر کرده ایم. 
حالت  این  در  بیمار  باید  اینکه  بر  تأکید  با  ارتوپدی  متخصص  این 
استراحت  نوع  بیماری  نوع  به  بستگی  البته  گفت:  کند،  استراحت 
متفاوت است و پزشک تعیین می کند؛ ضمن اینکه مردم داورهای ضد 
التهاب را چون خاصیت ضد درد دارند به عنوان مسکن می شناسند و 
این درست است اما طول مدت زمانی که مسکن داده می  شود، مهم 

است.
ابراهیم پور افزود: اگر مسکن موقع درد به بیمار داده شود این مسکن 
است و درمانگر نیست اما اگر بیمار مسکن را در مقطع زمانی مشخصی 
را مصرف کند که البته زمان آن را  پزشک تعیین می کند، چون التهاب 

را بر می دارد، درمانگر است.
درمانی  روش های مختلف  و  داروها  از مصرف  پرهیز  بر  تأکید  با  وی 
خودسرانه توسط مردم، یادآور شد: در هر خانه می توان داروی زیادی 

را مشاهده کرد و هرکس دارویی را برای کمر درد  تجویز می کند.
درد  کمر  هنگام  کار  بهترین  شد:   متذکر  ارتوپدی  متخصص  این 
استراحت کردن است و شنا کردن بعد از درمان و خوب شدن بیمار 
توصیه  عضله  شدن  قوی  و  بیماری  کردن  عود  از  جلوگیری  برای  و 
می شود؛  ضمن اینکه گرم کردن و سرد کردن درد را کاهش می دهد و 

استراحت از همه مهم تر است.

علمی  هیات  عضو 
گیاهان  تحقیقات  مجتمع 
دانشگاهی  جهاد  دارویی 
چهار  گفت:  خراسان جنوبی  
تاثیر شگفت انگیزی در  تخمه 
صدا  گرفتگی  و  سرفه  درمان 
داشته و از قدیم مورد توجه 

بوده است.
گفت وگو  در  ابراهیمی  مهدی 
تقریبا  کرد:  اظهار  ایسنا،  با 
را  تخمه  چهار  نام  ما  همه 
ما  از  بسیاری  و  شنیده ایم 
ترکیب  این  از  یکبار  حداقل 
درمان  برای  فوق العاده 

گرفتگی صدا، گلودرد یا سرماخوردگی استفاده کرده ایم.
که  آید  پیش  سوال  این  افراد  برخی  برای  شاید  داد:  ادامه  وی 
راز خواص شگفت انگیز این ترکیب ساده و در عین حال موثر در 
چیست؟ اثرات اعجاب آور این ترکیب به خاصیت اجزای تشکیل 

دهنده آن بر می گردد.
جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
دانشگاهی خراسان جنوبی  بیان کرد: چهار تخمه ترکیبی از قدومه 
شیرازی، بارهنگ، سپستان و دانه به یا همان به دانه است که از 
قدیم االیام در طب سنتی برای درمان سرفه، سرماخوردگی و گلو 

درد مورد استفاده قرار می گرفته است.
 Sisymbrium ابراهیمی اظهار کرد: قدومه دانه گیاهی با نام علمی
بو است که در مناطق مختلف  از خانواده شب   officinale Scop
نیز  قصیصه  و  الهوه  بذر  الخمخم،  بذر  توذریج،  تودری،  آن  به 

می گویند.
وی اظهار کرد: دانه های قدومه از عدس کوچکتر، پهن و گرد است 
و به رنگ های سرخ و زرد و سفید یافت می شود و چون دم کرده 
آن برای سرماخوردگی و رفع خشونت حلق و حنجره و صدا و آواز 

مفید است به همین دلیل به آن گیاه آوازخوان ها نیز می گویند.
جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
طبق  طبیعت  نظر  از  تودری  کرد:  بیان  خراسان جنوبی   دانشگاهی 
نظر حکمای طب سنتی گرم و تر است و چنانچه از دم کرده ۱۰ گرم 
تودری در هزار گرم آب جوش چند فنجان نوشیده شود، برای سرخ 
کردن رنگ چهره و صاف کردن آواز و سرفه های خونی و خشک و 

همچنین افزایش اشتها مفید است.
تحلیل  برای  آب  با  قدومه  کوبیده  ضماد  کرد:  اظهار  ابراهیمی 

رفع  برای  به چشم  با عسل  آن  مالیدن مخلوط  و  ورم های سفت 
زخم چشم و پاک کردن چرک آن مفید است و انگشت پیچ قدومه 

با عسل در  قطع اخالط لزج سینه و ریه موثر است.
وی بیان کرد: برای خروج خلط غلیظ و لزج سینه و ریه و تحلیل 
ورم های سفت بدن و رفع اثرات سموم نیز از این گیاه استفاده 
می شود و مقدار مجاز مصرف قدومه در موارد معمول ۸ تا ۱۲ گرم 

و در مورد دفع اثر سموم ۱۲ تا ۲۰ گرم است.

بارهنگ؛ موثر در رفع اختالالت کلیه

جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
و  بارتنگ  آن  به  که  بارهنگ  کرد:  بیان  دانشگاهی خراسان جنوبی  
از خانواده  در عربی لسان الحمل کبیر نیز می گویند، دانه گیاهی 
بارهنگ و با نام علمی Plantago major است که اغلب قسمت های 

این گیاه نظیر برگ و ریشه آن نیز مصارف دارویی دارد.
ابراهیمی یادآور شد: تخم بارهنگ اگر در آب ریخته شود، لعاب 
تب بر،  بعنوان  سینه،  کردن  نرم  برای  لعاب  این  و  می کند  تولید 
برای  روماتیسم و همچنین  ، ضد  مّدر، ضد اسهال خونی  معّرق، 

رفع اختالالت کلیه به کار می رود.
کولیک،  معالجه  برای  بارهنگ  گیاه  از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
و  مثانه  بیماری های  موارد  در  و  برونشیتی  آسم  و  ماالریا، سرفه 
به طور  بارهنگ  تخم  و  برگ  و  ریشه  و  می شود  استفاده  سوزاک 
کلی قابض است و اثر نرم کننده دارد، خون را تصفیه می کند و برای 

اسهال های ساده اثربخش است.
جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
دانشگاهی خراسان جنوبی  اظهار کرد: مضمضه کردن دم کرده ریشه 
تسکین  و  دهان  مخاط  ورم  کاهش  برای  آن  برگ  آب  با  بارهنگ 
درد دندان مفید است و آشامیدن فرآورده های دارویی بارهنگ به 
خصوص دمکرده تخم آن در موارد خونروی های ریوی، وجود خون 
در اخالط، بیماری کبدی، زردی و برگرداندن غذا و جوشانده تخم 
بارهنگ در رفع بیماری های التهاب کلیه، مثانه و مخصوصا وجود 

خون در ادرار مفید است.
ابراهیمی ادامه داد: مقدار مجاز مصرف تخم بارهنگ ۱۲ گرم بوده 
و چنانچه جوشانده برگ های له شده تازه بارهنگ روی ناراحتی های 
پوستی قرار داده شود و مرتبا تجدید شود در درمان آن ها بسیار 

اثرگذار است.

سپستان و رفع ناراحتی های مجاری ادرار

وی افزود: سپستان میوه درختی از خانواده گاوزبان است که به 
نیز  الکلبه  اطباء  و  دبق، مخیط، مخیطا  آن سبستان، سجبستان، 

می گویند، این گیاه از جنس Cordia است که چندین گونه از آن 
در طب سنتی کاربرد دارویی دارند.

جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
در  که  سپستان  میوه  کرد:  تصریح  خراسان جنوبی   دانشگاهی 
یک  ابعاد  در  و  تخم مرغی  می شود،  استفاده  آن  از  چهارتخمه 
از رسیدن سیاه می شود و دارای میان بر  آلو است، رنگ آن پس 

چسبنده زرد رنگی است.
از  و  بوده  خوراکی  و  کمی شیرین  آن  داد: طعم  ادامه  ابراهیمی 
پوست درخت، ریشه و برگ و میوه آن در طب سنتی به عنوان 

دارو استفاده می شود.
وی افزود: از میوه سپستان به عنوان قابض، ضد کرم معده، مّدر 
و نرم کننده سینه استفاده می شود و برای رفع ناراحتی های مجاری 
عصاره  از  می شود؛  تجویز  نیز  طحال  و  ریه  بیماری های  و  ادرار 
پوست درخت برای تسکین دردهای قولنج یا کولیک در روده ها 

استفاده می کنند.
جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
دانشگاهی خراسان جنوبی  بیان کرد: جوشانده پوست درخت برای 
رفع سوءهاضمه و کاهش تب مفید است و گرد مغز دانه میوه آن 
در استعمال خارجی برای بیماری قارچی پوست استفاده می شود.
تسکین  برای  درخت  های  برگ  کرده  له  از  داد:  ادامه  ابراهیمی 
سردرد و التیام جراحت ها به صورت موضعی و از جوشانده پوست 

درخت نیز بصورت غرغره برای اثرات قابض آن مصرف می کنند.
و  مبرّد  عنوان  به  سپستان  میوه  از  مناطق  برخی  در  افزود:  وی 
التهاب  رفع  برای  دانه  مغز  گرد  از  می شود،  استفاده  خنک کننده 
پوست استفاده می شود و جوشانده پوست درخت و ساقه های 

آن را به عنوان تونیک و مقوی می خورند.
جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
دانشگاهی خراسان جنوبی  بیان کرد: به عالوه این جوشانده برای 
قطع اسهال و کاهش تب و کمک به سوءهاضمه نیز مفید است، 
در استعمال خارجی پوست درخت را خیس و مرطوب و نرم کرده 
و روی ورم ها، جوش و کورک می اندازند که این عمل برای تحلیل 

ورم ها موثر است.
ابراهیمی یادآور شد: سپستان از نظر طبیعت طبق رأی حکمای طب 
سنتی ایران نسبتا معتدل و یا کمی سرد و تر بوده و اعتقاد بر این 
است که اگر میوه سپستان را در دهان مکیده و آب آن را فرو برند 
و یا آب خیس کرده میوه سپستان را بخورند، برای نرم کردن سینه 
و حلق و تحلیل ورم آن ها و رفع خشونت صدا و تسکین سرفه گرم 
و خشک، رفع گرفتگی آواز، تسکین حدت صفرا و عطش و سوزش 

مجرای ادرار مفید است.
انگل  کردن  خارج  و  برای کشتن  از سپستان  کرد:  خاطرنشان  وی 
های دستگاه گوارش استفاده می شود، مقدار مجاز مصرف میوه 

آن تا ۵۰ گرم و در حدود ۳۰ عدد است.
جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
دانشگاهی خراسان جنوبی  بیان کرد: باید توجه داشت که سپستان 
مضر معده است و کبد را ضعیف می کند، برای کم کردن این اثرات، 

باید به همراه برگ گل سرخ و در سایر  سپستان در سردمزاج ها 
افراد با عناب خورده شود.

به دانه و بهبود زخم ها و سوختگی پوست

ابراهیمی با بیان اینکه جانشین سپستان از نظر خواص آن گیاه 
خطمی است، تصریح کرد: به دانه یا همان دانه به، دانه گیاهی با 
همین نام است که به آن Cydonia oblonga Mill نیز گفته می شود.

ترکیبات  نظر  از  و  است  رز  گل  خانواده  از  گیاه  این  افزود:  وی 
که  دارد  وجود  آمیگدالین  گلوکوزید  به  دانه  مغز  در  شیمیایی 
از مغز دانه در حدود ۱۹- ۱۵ درصد روغن  و  ترکیبی سمی است 

ثابت گرفته می شود.
جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
دانشگاهی خراسان جنوبی  بیان کرد: قشر خارجی دانه به در حدود 
تولید  سبب  می تواند  که  دارد  آب  در  محلول  لعاب  درصد   ۲۰

ماده ای ژالتینی شود.
ابراهیمی تصریح کرد: به عالوه در تخم به یا به دانه چند گلوکوزید، 
مواد لعابی و پکتین، لیپید، رزین و ویتامین  ث نیز یافت می شود؛ 
اسهال  و  اسهال ساده  آوردن  بند  برای  و  به ضد تب است  دانه 

خونی و جراحات گلو استفاده می شود.
و  زخم ها  برای  خارجی  استعمال  در  به دانه  لعاب  افزود:  وی 
سوختگی پوست در اثر آتش مفید است، از دانه از نظر طبیعت 

بیشتر سرد و تر است.
جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
خشونت  برای  به دانه  لعاب  کرد:  بیان  خراسان جنوبی   دانشگاهی 
حلق، سرفه گرم و خشک، تسکین حرارت معده، انواع تب، سوزش 
زبان و دهان و خشکی زبان و دهان مفید است و علی رغم داشتن 

لعاب فراوان، برای معده ضرری ندارد.
ابراهیمی بیان کرد: مالیدن لعاب به دانه به پوست برای تسکین 
و التیام سوختگی آتش، آب جوش و معالجه آفتاب زدگی پوست 
مفید است و مقدار مجاز مصرف دانه به ۱۰ گرم و لعاب دانه تا 

۵۰ گرم است.
را  معده  به دانه  زیاد  مصرف  که  داشت  توجه  باید  افزود:  وی 
سست و ضعیف می کند و به همین دلیل هم مصرف آن توسط 
گرم مزاج ها با شکر و سردمزاجها با رازیانه باید صورت گیرد، از نظر 
خواص، جایگزین به دانه اسفرزه است که این گیاه نیز همانند به 

دانه لعاب فراوانی تولید می کند.
جهاد  دارویی  گیاهان  تحقیقات  مجتمع  علمی  هیات  عضو 
جزء  چهار  این  ترکیب  کرد:  خاطرنشان  خراسان جنوبی  دانشگاهی 
که هر کدام از آنها به تنهایی نیز تاثیرات شگفت انگیزی بر سالمتی 
انسان دارند، سبب شده است تا چهارتخمه از قدیم االیام تا کنون 
بعنوان یکی از مهم ترین ترکیبات مورد استفاده در فصل سرما مورد 
استفاده قرار گیرد و به عالوه نظر فعاالن صنعت داروسازی را نیز 
به خود جلب کند تاجایی که امروزه داروی گیاهی روتارین که در 
واقع همان چهارتخمه طب سنتی است، در تمامی داروخانه های 

کشور به فروش می رسد.

تفاوت آنفلوآنزا با 
سرماخوردگی را بدانید

بهترین دمنوش های گیاهی 
در فصل پاییز

بهترین کاری که هنگام »کمر 
درد« باید انجام دهیم

معجزه درمان سرفه و گرفتگی صدا

۸ نکته برای 
پیشگیری از 

آنفلوآنزا

نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  شماره : ۲۹۲ | نیمه اول آذر ۱۳۹۸ 



صاحب امتیاز و مدیر مسئول : مسعود کریم پور نطنزی

شماره مجوز : ۱۶۵۹۱

توزیع : دو هفته یکبار در سراسر کشور

چاپ :  کارگر  ۶۶۸۱۷۳۱۷ - ۰۲۱

صفحه آرا و گرافیست : ابوالفضل کریم پور 

طامه نطنزنشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی | شماره : ۲۹۲ | نیمه اول آذر ۱۳۹۸ | قیمت : ۱۰۰۰ تومان 
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روستای طامه در جنوب شهر نطنز واقع است 
و بدلیل واقع شدن در دامنه کوه سر به فلک 
و  آب  خوش  بسیار  نقاط  از  کرکس  کشیده 
هوا، بی نظیر و ییالقات درجه اول نطنز است. 
مهمترین سوغات روستای طامه گالبی است. 
پوشش گیاهی منطقه غنی و شامل گیاهانی 
چون آنغوزه، رناس ،هندوانه ابوجهل ،آویشن 
،گزنه ،گون ،شنگ و بوده که به خاطر کمبود 

بارندگی رشد در خور توجهی ندارند.

دسترسی به آبشار طامه

برای دسترسی به روستای طامه باید به سمت 
به  کاشان  راه  در وسط  نطنز  کرد.  نطنز حرکت 
اصفهان و در دامنه کوهستان کرکس قرار دارد.
روستای طامه نیز در دل دامنه های کوه کرکس 
 ( آسفالت  فرعی  جاده  کیلومتر   ۷ حدود  در 
ابتدای نطنز سرابان ( در شرق کوه کرکس واقع 

شده است.
جاذبه های  از  دیگر  یکی  نطنز   ، طامه  آبشار 
نطنز  شهرستان  است.  اصفهان  استان  طبیعی 
بین  در  که  بوده  ایران  تاریخی  شهرهای  از 
مسیر کاشان به اصفهان و در دامنه ی کوه های 
کرکس واقع شده است. در نزدیکی شهرستان 
گرفته  قرار  طامه  قدیمی  و  کهن  روستا  نطنز، 
که مسیر صعود به قله ی کرکس هم محسوب 
طبیعی  جاذبه های  طامه،  روستای  می شود. 
طامه  آبشار  آنها  مشهورترین  که  دارد  زیادی 
را  زیادی  این روستا جاذبه های طبیعی  است. 
در خود جای داده است. اما آنچه این روستا 
است.  زیبایش  بسیار  آبشار  کرده،  مشهور  را 
در غرب روستای طامه، دو دره ی زیبا به چشم 
در  روستاییان  باغ های  واقع  در  که  می خورد 
دره ها ی  این  از  یکی  است.  گرفته  قرار  آنجا 
پاپول،  دره  انتهای  در  دارد.  نام  »پاپول«  زیبا 
آبشار طامه با ارتفاع تقریبی ۲۲ متر به چشم 
دالوان  منطقه  از  طامه  آبشار  آب  می خورد. 

سرچشمه می گیرد.
به دلیل وجود آب فراوان در منطقه، آبشارهای 
چشم  به  کرکس  قله ی  مسیر  در  زیبایی 
می خورد که زیباییهای این منطقه را دو چندان 

کرده است.
خواجه  الگله، چشمه  دالوون، چشمه  چشمه 
بقعه ی  با  طامه  فاضل  سید  امامزاده  فاضل، 
پوشش  با  سنتی  خانه های  تیموری،  دوره 
چوب و خار و پشت بام هایی با پوشش کاه 

گل، از دیگر دیدنی های این روستا است.
مبدا  )از  کرکس  قله ی  جنوبی  مسیرهای  در 
)از  شمالی  مسیر  همچنین  و  کشه(  روستای 
نیز  سلطان(  امامزاده  و  اوره  روستای  مبدا 
می  چشم  به  زیبایی  بسیار  فصلی  آبشارهای 

خورند.

طامهآشنایی با شهرها و روستاهای نطنز


