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سرمقاله

باید در انتظار موج جدیدی
از کمبود کاال در بازار باشیم

سیاست نابودگر ارز  ۴۲۰۰تومانی برای کشور و منابع آن
دامنه وسیعی از اثرات مهیب و مخرب را به دنبال داشته و
دارد .این سیاست که هنوز مشخص نیست بر خالف نظر
علم اقتصاد و قاطبه اقتصاددانان با چه انگیزه ای وضع شد،
سفره بسیار چربی برای دالالن و واسطه گران و متصالن
به منابع اصلی رانت فراهم کرد و فشار سنگینی بر دوش
تولید کننده  ،مصرف کننده و سهامدار و کارآفرین قرار داد.
در منطق اقتصاد هرگونه دستکاری در متغیرهای کلیدی
اقتصادی مانند نرخ ارز جز تخصیص غیربهینه منابع و بر هم
خوردن تعادل بازار حاصل دیگری نخواهد داشت .چیزی
که برای سیاست ارز  4200تومنی اتفاق افتاد که یکی از
پیامدهای آن گم شدن به روایتی  ، 8به روایتی  13و به
روایتی  20میلیارد دالر از منابع ارزی کشور بود از ابتدا به
صورت واضحی قابل پیش بینی بود .وقتی کفه پوپولیسم بر
دانش و اقتصاد می چربد این چنین پیامدهای مخربی ظاهر
می شود که حالت حدی آن ونزوئالست .اما یکی دیگر از
پیامدهای اصلی این سیاست  ،کمبود انواع کاالها از جمله
کاالهای اساسی خواهد بود ،اتفاقی مانند صفهای طویل
گوشت یک شبه پدیدار نشده اند و نتیجه یک سیاستگذاری
غلط اقتصادی است .اعالم دالر 4هزار و 200تومانی یکی از
بزرگترین دستکاریهای قیمت تعادلی بود که در گذشته نیز
تجربه شده بود  ،اما به دالیلی از جمله عدم اصالح نظام
پرداخت یارانه در کشور در حال حاضر در مقایسه با سال 92
میزان تخریب اقدام کنونی به مراتب بیش از گذشته است.
بعد از اعالم ارز  4200تومانی در اولین گام طرف تقاضای
اقتصاد تحریک شده و نزدیک  35میلیارد دالر تقاضا برای
خرید صورت پدیدار شد ،در همین حال تخصیص ارز ارزان
به بخشی از این ثبت سفارشها موجب شد تا سود باد آورده
عظیمی در بخش واردات ایجاد شود .این واردات اما هر
چند زمینه ساز آرامش نسبی بازار کاال را فراهم کرد اما به
دلیل برهم خوردن قیمت تعادلی شرایط پایدار نماند و این
کاالهای اساسی که مشمول قیمت گذاری بودند به زودی از
بازار محو شدند و قطعا کشور اگر تمهیدی اندیشیده نشود با
بحرانی جدی مواجه خواهد شد .نگاهی به قیمتهای ارزهای
کشورهای همسایه در محدوده یکسال اخیر بیندازیم ،افغانی
سال قبل  570ریال هم اکنون  1450ریال ،دینار عراق 30
ریال به  87ریال ،منات آذربایجان  23هزار و  300ریال
به  61هزار و  600ریال،لیر ترکیه 11هزار و 110ریال به
21هزار و 480ریال و درهم 10هزار و 440ریال به 28هزار
و 790ریال رسیده است این امر یک انگیزه جدی در مناطق
مرزی برای خرید کاالهای اساسی که قیمت آنها ثابت مانده
است ایجاد می کند ،خبرهای رسمی نیز حکایت از هجوم
مردم در کشورهای همسایه برای خرید کاالهای اساسی
در ایران دارد .دارو ،روغن،آرد ،برنج،حبوبات و دهها کاالی
اساسی دیگر که توسط دولت تعیین نرخ می شوند مورد خرید
قرار گرفته یا مانند موضوع گوسفند زنده به خارج منتقل می
شوند.در واقع ایران االن مانند مغازه داری است که کاالیی
با قیمت 10هزار تومان را  4200تومان می فروشد و مجددا
10هزار تومان می خرد .این رفتار «پت و مت» گونه را در
داستان گوشت قرمز به وضوح می توان دید که به دلیل
سیاست های دولت گوسفند به همه کشورها صادر می کنیم
و با قیمت  2.5برابر همان گوسفند را وارد می کنیم .اینجا
هیچ خرده ای به فعال اقتصادی صادر کننده و وارد کننده
نیست ،منطق اقتصادی به دنبال سود بیشتر است ،بلکه این
سیاستگذار است که با دستکاری بازارباعث این نابسمانی
فراگیر و نارضایتی گسترده اجتماعی و تباه شدن منابع کشور
گشته است .در کنار این موضوع وقتی فضای آربیتراژ بر
روی کاالهای اساسی در کشور باز می شود ،سیل نقدینگی
موجود در کشور طبیعتا اگر زیر  10درصد آن هم از فضای
آموزه های اخالقی به دور باشد به سمت احتکار و سرمایه
گذاری روی این کاالها حرکت خواهد کرد و کمبود آنها را
دو چندان خواهد کرد  ،کما اینکه این روزها اخبار متعددی
از کشف انبارهای احتکار گوشت به گوش می رسد .علت
بخش اندکی از شرایط موجود کشور بر دوش تحریم است ،
تحریم تنها کاتالیزوری است برای بیرون ریختن مشکالت
و ضعف دانش موجود در حلقه سیاستگذاری کشور  ،دولت
برای برون رفت از این بحرانی که خود آن را ساخته چاره
ای ندارد جز حذف ارز  ،4200اصالح سیستم یارانه ای کشور
بویژه در بخش انرژی ،شفاف کردن بخش در سایه اقتصاد
که از هر نوع مالیاتی معاف است ،تن دادن به اصالحات
ساختاری اقتصادی با پرهیز از هر گونه انگیزه پوپولیستی و
در یک کالم احترام به علم اقتصاد و اقتصاددانان به جای
تمسخرشان.
مهدی رباطی

روزنـامه وارش
بهترین رسانه

برای تبلیغات شما
تلفن های تماس:
33304401 -3

گروه شهری :محسن کبود فیروزجایی شهردار بابل در جلسه عصر روز سه شنبه
شورای شهر بابل با هفت رای موافق از سمت خود برکنار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر بابل ،محسن کبود فیروزجایی شهردار
بابل از سوی اعضای شورای اسالمی شهر با هفت رای عدم اعتماد برکنار شد.
محسن کبود فیروزجایی چهل و دومین شهردار بابل پس از  ۱۴ماه حضور در

شهرداری و پس از سه دوره استیضاح و دو بار مسکوت ماندن با طرح سوال و
استیضاح ،عصر امروز برکنار شد .همچنین در این جلسه سید مجتبی حکیم با  8رای
به عنوان چهل و سومین شهردار بابل انتخاب شد .سید مجتبی حکیم در حال حاضر
معاون سیاسی فرمانداری ویژه بابل است .همچنین مهدی کیانی با  9رای به عنوان
سرپرست شهرداری بابل تا صدور حکم شهردار جدید انتخاب شد.

عملیات اجرایی تعریض و آسفالت محور گلوگاه  -دامغان
مشهور به کریدور شمال -جنوب آغاز شد

گروه اقتصادی :عملیات اجرایی تعریض و آسفالت محور گلوگاه
 دامغان که به کریدور شمال -جنوب شهرت یافته روز چهارشنبههمزمان با ششمین روز دهه فجر با حضور استاندار مازندران در
گلوگاه آغاز شد .کریدور شمال -جنوب از محور گلوگاه به دامغان،
یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی شمال به جنوب است که با توجه به
وجود بندر امیرآباد و ضرورت تردد خودروهای باری ،این کریدور راه
مازندران را به دامغان در استان سمنان وصل می کند .ساخت این
کریدور در دهه  90به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت ولی به
علت وجود شبهات زیست محیطی تا رسیدن به مرحله اجرا زمانبر
شد .این مسیر قرار است بندر امیرآباد مازندران را به بندرعباس در
حاشیه خلیج فارس وصل کند .طول این مسیر بر اساس اطالعات
اعالم شده توسط کارشناسان که از پنج استان هرمزگان ،کرمان،
یزد ،سمنان و مازندران را به هم وصل می کند یکهزار و 300
کیلومتر است و گفته می شود کوتاهترین کریدوری است که می
تواند شمال کشور را به جنوب وصل کند .در این مراسم مدیرکل
راه و شهرسازی مازندران گفت :محور گلوگاه به دامغان در قالب
کریدور شمال -جنوب از ابتدای بندر امیرآباد عملکرد دارد و این
پروژه از ابتدای گلوگاه اغاز و استان مازندران را به استان سمنان
متصل می کند .محمد نظری با اعالم اینکه کل مسیر محور گلوگاه
به دامغان در قالب کریدور شمال -جنوب  82کیلومتر و با اعتبار
 450میلیارد تومانی دیده شده است که براساس زمان بندی اجرایی
می شود؛ افزود :مطالعات مختلف انجام و مشکالت منابع طبیعی
و زیست محیطی برطرف شده است و بخشی از این محور باید
تونل ایجاد شود .وی گفت که مسیر کلنگ زنی شده امروز محور
گلوگاه به دامغان در قالب کریدور شمال -جنوب شامل  7کیلومتر
با  10میلیارد تومان اعتبار است تا عملیات ساخت این جاده آغاز
شود .نظری با اشاره به این که محور دیباج در استان سمنان تا
سرخگریوه در محور مازندارن عملیات زیرسازی و آسفالت آن انجام
شده است؛ گفت :استان سمنان به تعهدات خود در این محور عمل
کرده و دیباج سمنان تا سرخگریوه مازندران آسفالت شده است و
عملیات اجرایی محور مازندران به سمنان هم امروز با هفت کیلومتر
تعریض ،زیرسازی و آسفالت با اعتبار  10میلیارد تومانی کلید خورد.
وی ادامه داد :اکنون تنها محور مازندران که خودروهای سنگین
مانند تریلر در آن قادر به تردد هستند ،محور سوادکوه است که 45
درصد تردد و ترافیک این محور مربوط به تریلرهای بندر امیرآباد
است و با راه اندازی و افتتاح محور گلوگاه به دامغان در قالب کریدور

شمال -جنوب ،بخش اعظمی از ترافیک محور سوادکوه کاسته شده
و تردد از مسیر بندر امیرآباد به سمنان ،یزد و بندر چابهار سریع تر
انجام می شود .نظری گفت :برای این منظور محور بهشهر به بندر
و نکا به نیروگاه هم در دست انجام است و عملیات اجرایی تقاطع
حسین آباد ،بهشهر و بندرامیرآباد با  45میلیارد تومان اعتبار که قابل
افزایش تا  60میلیارد تومان است در اواخر سال جاری می شود .وی
افزود :زیرسازی و آسفالت محور نکا به نیروگاه هم یک ضلع انجام
شده و ضلع مقابل به دلیل عبور خطوط مازوت نیروگاه عملیاتی نشد
که مقرر شد تا با جابه جایی خطوط لوله ،زیرسازی و آسفالت این
محور هم اجرایی شود .نظری گفت 10 :درصد کل ترافیک کشور
در استان مازندران است در حالی که در استان های دیگر سه درصد
است و به نوعی مازندران  3.5برابر استان های دیگر ترافیک جا به
جا می کند اما در اعتبارات دیده نمی شود و باید منابع اعتباری راه هم
به  3.5برابر افزایش یافته و اعتبارات متناسب با ترافیک دیده شود.
استاندار مازندران :بقاء نظام جمهوری اسالمی مرهون
حمایت های مردم است
در این مراسم استاندارمازندران گفت :بقاء و اقتدار نظام جمهوری
اسالمی مرهون حمایت و پشتیبانی مردم است و تا زمانی که مردم
تمام قد پشت نظام ایستاده اند ،ما با اتکا به اسالم و رهبری همانند
دفاع مقدس ،در برابر تحریم های سنگین اقتصادی وتوطئه های
دشمنان سربلند بیرون می آییم .احمد حسین زادگان  ،ضمن گرامی
داشت یاد و خاطره شهدای واالمقام انقالب اسالمی افزود :تکریم
خانواده شهدا و ایثارگران همواره باید در جامعه مورد توجه باشد تا
بدانیم که میراث گرانبهایی که امروز به دست ما رسیده ارزان حاصل
نشده است و به قیمت جانفشانی و خون جوانان گلگون کفن این مرز

و بوم بوده است .نماینده عالی دولت در مازندران فلسفه افتتاح پروژه
ها را تقویت امید اجتماعی عنوان کرد و افزود :دشمنان به صورت
مستمر به دنبال القاء ناکارآمدی نظام و ایجاد یاس ،ناامیدی و بدبینی
در مردم هستند لذا باید دستاوردها و اقدامات نظام بدرستی به اطالع
و آگاهی مردم برسد .حسین زادگان اظهارداشت :دستاوردهای نظام
باید فراگیر تر و برای تمامی اقشار جامعه اطالع رسانی شود تا همه
دریابیم که با درکنار هم بودن قوی هستیم و پیروز می شویم .وی
اضافه کرد :دهه فجر باید میعادگاه اتحاد ،همدلی و هم افزایی و
فرصت مشترک اطالع رسانی از دستاوردهای انقالب و نظام برای
مردم باشد .استاندار مازندران گفت :دشمن با طرح پرسش های
فراوان مبنی بر این که خدمات نظام برای مردم چه بوده است،
به دنبال شبهه افکنی و ایجاد نفاق است و خدمات دولت های
پس از انقالب فارغ از اختالف سالیق فکری و سیاسی باید در
راستای معرفی دستاوردهای نظام و ایجاد همدلی و وحدت تبیین
شود .حسین زادگان افزود :توسعه باید متوازن و بر اساس مزیت ها
و ظرفیت های هر منطقه باشد و بهترین تعریف اعتدال سیاسی،
همکاری و هم افزایی قوای مختلف برای ارایه خدمات و امتیازات
به مردم است .وی ادامه داد :ما به دنبال توسعه متوازن هستیم و
معتقدیم در عین حال اگر منطقه ای در استان دارای مزیت خاصی
است به تناسب آن باید برخوردار شود و ان شاء اهلل در مورد منطقه
آزاد نیز با تعامل با مجمع نمایندگان و تعریف مدلی منطقی ،کام
مردم مازندران را شیرین خواهیم نمود .نماینده عالی دولت در
مازندران با اعالم این که استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی ،تعیین
حق سرنوشت و تحوالت فرهنگی از شعارها و مطالبات اساسی مردم
در انقالب بوده است ،گفت :ما کشوری هستیم که به طور میانگین
هر یک سال و نیم انتخابات در آن برگزار می شود و تمامی ارکان
نظام توسط مردم از طریق انتخابات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم
انتخاب می شوند .حسین زادگان افزود :تالش برای حل مشکالت
اقتصادی مردم باید از اولویت ها باشد و با مازندران یکپارچه و با
وحدت و انسجام درون استانی می توانیم کارهای اساسی و زیربنایی
برای استان و آیندگان انجام دهیم .نماینده عالی دولت در مازندران
همچنین گفت :پایداری مردم ،نظام را به اقتدار باالیی رساند و
راهپیمایی  22بهمن امسال به تعبیر مقام معظم رهبری تاریخی
خواهد شد .حسین زادگان افزود :ملت بصیر و همیشه در صحنه
همانند گذشته با حضور گسترده در راهپیمایی  22بهمن دشمنان
انقالب را از خیال های باطل خود مایوس خواهند کرد.

درد و دلهای استاندار مازندران در مراسم افتتاح یک پروژه:

تضعیف عملکرد دولت قبل ،تضعیف نظام است

گروه سیاسی :استاندار مازندران گفت :بهدلیل
وجود اختالف سالیق و جریانات سیاسی ،برای
اثبات خودمان سعی کردیم همدیگر را زیر سؤال
ببریم؛ دولتهای بعدی هم آمدند و دولتهای
پیشین را زیر سؤال بردند ،در واقع خدمات
صادقانه نظام را زیر سؤال بردند.
احمد حسینزادگان سهشنبهشب در آیین
افتتاح نیروگاه  ۱۲مگاواتی برق شهرک صنعتی
محمودآباد اظهار کرد :از سرمایهگذار این پروژه
تشکر میکنم که اص ً
ال گالیه نکرد و همین
که توانست ظرف مدت  ۶ماه این پروژه را به
بهرهبرداری برساند ،نشاندهنده همکاری همه
دستگاههاست .وی با اشاره به اینکه باالی هزار
مگاوات کسری برق در مازندران رقم معناداری
است ،افزود :بخشی از آن برمیگردد به دولت،
دولت مدتهاست که بحث احداث نیروگاه را در
دستور کار ندارد .استاندار مازندران اضافه کرد:
نیروگاه  ۵۰۰مگاواتی سرخرود آخرین نیروگاهی
است که دولت در آن ورود پیدا میکند تا ساخته
شود و بهدرستی کار را دولت به بخش خصوصی
سپرده است .حسینزادگان خاطرنشان کرد:
البته دولت خرید تضمینی برق را انجام میدهد
و سوخت هم میدهد ولی بنا ندارد که خودش
سرمایهگذاری کند.
وی درباره علت واگذاری احداث نیروگاه برق به
بخش خصوصی عنوان کرد :توزیع نیروگاهها

توسط دولت ،ضریب آسیبپذیری را کاهش
میدهد ،ما به نیروگاه بهعنوان یک مجموعه
اشتغالزا نگاه نمیکنیم؛ صنعت ما مستقیم
وابسته به تأمین انرژی و نیروی برق است.
استاندارمازندران یادآور شد :امیدواریم همه این
پروژههایی که در کشور افتتاح میشود اول
موجب رضایت خداوند متعال و دوم رضایت
مردم را بهوجود آورد؛ فراموش نکنیم که دشمن
بسیار هوشمندانه و ظریف و با برنامه امید مردم را
هدف قرار داده و دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در
بین مردم است؛ ما هر چقدر آمار بدهیم و جدول
مقایسهای تهیه کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم،
به نظرم کم کار کردیم ،چون ما با نسل جدیدی
روبهرو هستیم که دشمن آنها را مورد هدف قرار
داده تا ایمان آنها را متزلزل کند .این مسؤول بیان
کرد :ما خوب نتوانستیم اقداماتی که در طول ۴۰
سال انقالب اتفاق افتاده را بهخوبی تبیین کنیم،
خاطرمان نمیرود که در هیچ روستایی سالن
ورزشی نداشتیم ،برق ،آب و گاز هم نداشتیم،
اینها را نمیگویم که بگوییم ما خیلی خدمات
دادیم ،اینها جزو وظایف هر دولتی است که
باید بیاید خدمات بدهد و رضایت مردم را در این
بخش جلب کند اما مردم ما از همین حداقلیات
هم در دوران طاغوت محروم بودند .حسینزادگان
تصریح کرد :ماهیت انقالب ما اگرچه رویکرد
سیاسی داشت ولی خیلی از شعارهای ما ماهیت

فرهنگی داشت؛ ما شعار اقتصادی خیلی کم
داشتیم ،واقعیت این است که برخی از موضوعاتی
که ناجوانمردانه مطرح میشود ،حداقل جزو
اولویتهای انقالب نبود هرچند وظیفه نظام
است که به وضعیت اقتصادی ،معیشتی و رفاه
مردم رسیدگی کند .وی ادامه داد :بهدلیل وجود
اختالف سالیق و جریانات سیاسی ،برای اثبات
خودمان سعی کردیم همدیگر را زیر سؤال ببریم؛
دولتهای بعدی هم آمدند و دولتهای پیشین را
زیر سؤال بردند ،در واقع خدمات صادقانه نظام
را زیر سؤال بردند و هنوز بعض ًا میبینیم بهعلت
اختالف سلیقه با یک مدیر ،استاندار و مسؤول
در یک مجموعه ،تمام خدماتی که دولت در
آن مجموعه و بخش انجام داده را غیرمنصفانه
زیر سؤال میبریم ،این جفای در حق انقالب و
نظام هست .استاندار مازندران گفت :برویم در
بخشهای مختلف حوزه کشاورزی ،صنعت،
سد ،راه ،گاز ،برق ،آب ببینیم واقع ًا چه کردیم؛
در کل استان چند تا درمانگاه داشتیم اما االن
شاید هر چند روستا از نعمت یک مرکز درمانی
برخوردارند؛ اینها منتی نیست ،وظیفه این نظام
است اما حداقل نباید به عوامل خارجی اجازه دهیم
که ناجوانمردانه این خدمات را به نوع و شکل
دیگری مصادره کنند تا ذهنیت مردم تغییر کند.
این مسؤول تأکید کرد :آن چیزی که مهم بوده،
این است که اراده نظام و دولت خدمت به مردم

است و امیدواریم بتوانیم خدمات را خوب ترجمه
کرده و به نسل جدید منتقل کنیم و خیلی دل
نبندیم به اینکه یک جریان و تفکری ،شخصی
یا یک قهرمانی میآید و اوضاع را تغییر میدهد.
حسینزادگان افزود :تجربه کشورهای همسایه
ثابت کرده چنین اتفاقی نیفتاده؛ سوریه ،مصر و
تونس مقابل چشم ماست ،نگذاریم خون این همه
شهدای عزیز ،این همه رشادتها و جانفشانیها
خدای ناکرده توسط یک اجنبینشین و اشتباه
محاسباتی پایمال شود.
وی در پایان گفت :ما در حوزه برق دارای مشکل
هستیم و حتم ًا باید افرادی مثل این پیمانکار که
توقعات آنها معقول و منطقی باشد و نگاه آنها برد
برد باشد بیایند و البته مردم هم مشارکت کنند؛
ما در سال گذشته در حوزه مدیریت مصرف
برق حتی در دستگاههای دولتی خیلی موفق
عمل نکردیم ،باید کمک و همراهی کنیم تا
ارزش برق ،آب و هوا را بهخاطر مسائل زیست
محیطی بدانیم؛ دولت برای کمک به مردم در
این صنعت یارانه سنگینی میپردازد .این نیروگاه
به نام مولد مقیاس کوچک  ۱۲مگاواتی توسط
یک سرمایهگذار خارجی (شرکت آلمانی) با ۸۵
درصد مشارکت و سرمایه داخلی بخش خصوصی
با  ۱۵درصد مشارکت با هزینه  ۲/۶میلیون یورو
طی  ۶ماه در شهرک صنعتی شهدای تشبندان
محمودآباد اجرا و به بهرهبرداری رسید.

در راستای گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد؛

رییس هیات نجات غریق مازندران خبر داد:

در راستای گرامیداشت روزهای باشکوه دههی
فجر صبحگاه مشترک پرسنل اداره کل راهآهن
شمال و پلیس راهآهن شمال برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی راهآهن شمال در این
مراسم که با حضور سرهنگ رضایی جانشین
فرماندهی سپاه کربال استان انجام پذیرفت
حاضران بر پایبندی به اهداف انقالب تاکید نمودند.
سرهنگ رضایی در سخنانی با مقایسهی اقدامات قبلی و بعد از انقالب به رسالت و کارکردها و اقدامات
حوزههای مختلف پرداخت .جانشین سپاه کربال با اشاره به مشکالت اقتصادی و تحریمهای گوناگون
اقتصادی عزم مردم ایران در عبور از این مرحله را قابل ستایش توصیف کردند.
هادی ساحلی رئیس بسیج اداره کل در حاشیه ی مراسم از نقش پررنگ راهآهن در اقدامات قابل توجه
پس از انقالب و بسیجیان راهآهن تقدیر بعمل آورده و اذعان داشت فعالیت بسیجیان اداره کل راهآهن
در کنار خدمات رسانی مستمر پرسنل خدام این قشر قابل توجه است.
صبحگاه مشترک پرسنل اداره کل و پلیس راه آهن به میزبانی پلیس راه آهن برگزار گردید .سرهنگ
محمود محرابی فرماندهی پلیس راهآهن شمال نیز در سخنانی از حضور مدیرکل راهآهن ،پرسنل و
سرهنگ رضایی تقدیر بعمل آورده و اذعان داشتند پلیس همراه با مردم ،حافظ منافع انقالب شکوهمند
ایران است.

رییس هیات نجات غریق مازندران گفت :از دانشجویان
به عنوان ناجیان غریق در سال آینده استفاده میشود.
نقی کریمیان رییس هیات نجات غریق مازندران با بیان
اینکه رعایت اصل اخالق مداری مهمترین برنامه هیات
نجات غریق مازندران است ،گفت :از دانشجویان به عنوان
ناجیان غریق در سال آینده استفاده میشود .وی افزود:
 ۷۰۰ناجی غریق در حال آموزش هستند و به مدت یک
ماه کالسهای آموزشی شروع شده است .کریمیان با بیان اینکه بازآموزی ناجیان غریق آقا و خانم
در دستور کار قرار دارد ،گفت ۱۷ :مازندرانی پارسال در آبهای ساحلی مازندران غرق شدند و ناجیان
غریق نتوانستند آنها را برای شنا نکردن توجیه کنند .رییس هیات نجات غریق مازندران افزود۴ :
هزار و  ۲۵۰نقطه شامل بخش خصوصی سازمانها و پالژها در  ۴۸۰کیلومتر سواحل مازندران وجود
دارد که بیسشتر آسیبها در این مناطق است .وی گفت :پایش طرحها امسال شروع میشود و برای
ساماندهی بخش خصوصی استانداری و فرمانداران باید وارد کار شوند .کریمیان از انضای تفاهم نامه با
استخرداران برای تداوم دورههای آموزشی خبر داد و افزود :باز بودن بعضی از راههای دسترسی به دریا
از جمله مشکالت است که در این خصوص دو تصادف منجر به فوت ،با سرعت بیش از  ۱۰۰کیلومتر
خودروها رخ داده است .رییس هیات نجات غریق مازندران گفت :ساماندهی کلوپ داران و در اختیار قرار
دادن بی سیم به ناجیان غریق از جمله خواستههای هیات نجات غریق مازندران است.

صبحگاه مشترک پلیس راهآهن و بسیجیان اداره کل

استفاده از دانشجویان به عنوان ناجیان غریق در مازندران

یادداشت

 ۱۰ویژگی سرمایهداری معقول

در نسبت سرمایهداری و اخالق نکاتی مطرح شده است.۱ .
تکاپوی ثروت ،جستوجوی منفعت و عطش بهدست آوردن
ن هم حداکثر ممکن فینفسه هیچ ربطی به سرمایهداری
پول آ 
ندارد .در همه اعصار و سرزمینها چنین عطشی برای ثروت
وجود داشته است .۲ .سرمایهداری با تعدیل غریزه غیرعقالنی،
حرص بیپایان برای تحصیل ثروت و تعدیل جستوجوی
منفعت از طریق فعالیت مستمر عقالنی در پی سود همواره
«تجدید شونده» است .۳ .روحیه سرمایهداری پیش از نظام
سرمایهداری پدید آمده است و عبارت است از انگیزه کسب
سود و تبدیل آن به سرمایه -نه صرف مصرف -همراه با تعهد
حرفهای که دارای بار ارزشی است و با زهد دنیوی پیوند دارد.
روحیه سرمایهداری با انگیزه مالاندوزی متفاوت است .یعنی
عمل به تکلیف از طریق انجام مطلوب شغل یا وظیفهای که
به عهده دارد .۴ .از دیدگاه سعادت فردی چنین سلوکی که در
آن انسان در خدمت کار خود قرار گیرد همراه با برخورداری
از قدرت و حیثیت اجتماعی -که از تبعات ثروت است -به
خشنودی منجر میشود .۵ .زندگی راهبانه و زاهدانه از نگاه
لوتر بیارزش و فاقد عنصر نجات بشری است .همچنانکه
نفی وظایف دنیوی نوعی خودخواهی است که مذموم شمرده
میشود .در مقابل انجام وظایف دنیوی یگانه شیوه سعادت که
مورد عنایت خداوند است تلقی میگردد( Beruf .تکلیف) به
معنای رسالت زندگی نه نزد اقوام کاتولیک و نه نزد اقوام دوره
کالسیک باستان با مضمون مثابه آنچه المانیها شناخته شده
نبوده است .در حالی که در تمام اقوام پروتستان بوده است.
بنابراین مفهوم  Berufبیانگر زندگی خداپسندانه با توسل به
انجام وظایف دنیوی -نه ریاضتکشی زاهدانه -میسر میشود
و این همان تکلیف ( )Berufاست .همه مشاغل مشروع در
نظر خداوند از ارزش مطلقا یکسانی برخوردارند .عشق به همنوع
با تقسیم کار که هر فرد را به کار کردن برای دیگران وادار
میکند معنی می یابد که خود تکلیف است .۶ .نظام هدفدار
جهان از سوی خداوند برای خدمت به نوع بشر طراحی شده
است و خدا از بنده برگزیده خود انتظار موفقیت اجتماعی دارد.
زیرا مشیت او این است که زندگی اجتماعی برای سعادت و
نجات بشر سازمان یافته و باید مطابق اوامر او سامان یابد چرا
که خداوند مهربان بندگانش را از طریق توفیق در کارهایشان
رستگار میکند .۷ .مبنای اخالق آیین کالوینیسم متضمن ۳
وظیفه مهم است :الف) اولین وظیفه کار است .تنبلی ،بیکارگی
و بطالت از گناهان کبیره است .زیرا این گناهان در حقیقت به
معنای تمرد از مشارکت در حکومت خداوند است .از طرفی کار
باید پیوسته و دائم باشد .ب) مومن اگر در نتیجه کار ثروتی
جمع آورد نباید صرف لذت و تفریح شده و باید به طریقی
صرف رستگاری شود .از تحمیل و اسراف بپرهیزید و البته
خست نیز دوری گزینید .به عبارتی انسان باید نه مالاندوز
از ّ
نه مصرفگرا باشد .او باید ثروت خود را در راه فعالیتهای
تولیدی جدید به کار اندازد و تا آنجا که قدرت دارد از آن
بهرهبرداری نماید چرا که او تنها مباشر و ناظر اموال و ثروت
این دنیاست .ج) براساس این تعالیم ،علم تجربی وسیلهای
برای درک خداوند است و باید مطالعه شود تا بزرگی «کار»
مشخص و روشن شود .اساسا افزایش ثروت از طریق فراهم
آوردن امکان سرمایهداری بهینه و مولد فراهم شد و کارخانجات
شکل گرفت .۸ .در سرمایهداری لجام گسیخته ،رفته رفته و
بهتدریج ریشههای مذهبی خشک شده و سودگرایی دنیوی
همراه با غرور ،خودخواهی و عالقه مفرط به مادیات افزایش
یافت و سرمایهداری به قفسی پوالدین بدل شد .آرامش ابدی
اهل تقوا در آخرت حاصل میشود و در زمین انسان باید برای
تامین رستگاری خود تا فرصت باقی است در انجام درست و
پیوسته کارهای آن کس که او را فرستاده بکوشد بیآنکه به
تنآسایی و بطالت بپردازد .۹ .عمر انسان بهغایت کوتاه است
پس برای رستگاری انسان :اتالف وقت ،گفتوگوهای بیثمر،
تجمالت و حتی خواب بیش از اندازه مستوجب محکومیت
مطلق اخالقی است .وقت بینهایت گرانبهاست و هر ساعتی
که تلف شود گویی از عظمت خدا کاسته شده است! از این رو
تفکر منفعالنه نیز که به زمان کار روزانه شخص تمام شده
بیارزش و قابل نکوهش است .بنابراین کسب ثروت به عنوان
انجام وظیفه شغلی نه فقط اخالقا مجاز بلکه عمال واجب است.
 .۱۰هرکس وظیفه دارد خودش را نجات یافته انگارد و نشانه
نجات یافتگی ،توفیق دنیوی در انجام وظایفش است .برخالف
قرون وسطی که ریاضتجویی مسیحی از جهان روزانه کناره
گرفته و در دیرهای مسیحی عزلت گزیده بود اکنون بازار اصل
وظیفهمدارانه بود .ادعای جسورانه وبر تاکید بر عامل مذهبی
در تحوالت تاریخی در واقع نوعی مقابله با مفهوم مادیگرایانه
مارکس بود .و آن نشان دادن نقش و فرهنگ و دین در
تحوالت اجتماعی است .او از نمونههای آرمانی برای نشان
دادن قرابت میان اخالق پروتستان و روح سرمایهداری مدد
میگیرد - .اتالف وقت مهلکترین گناهان است - .حصول
رستگاری و نجات جز از طریق عمل به تکلیف میسر نیست.
 ثروتمند بینیاز هم نباید بیکار بماند - .سعی و کوشش مدامارزش معنوی است .هیچ چیز با ارزشتر از وقتشناسی و
درستکاری نیست - .فرد صاحب تمام ثروت خود است ولی
نمیتواند ان را به هر طریق دلخواهش هزینه کند یا ازبین
ببرد ،بلکه باید پسانداز و در سرمایهگذاری جاری به کار گیرد
تا چرخه اجتماع بچرخد - .خلق و خوی «حسابگرانه» و
«اخالقی ساختن گردآوری پول»  ۲ویژگی پروتستانیزم است.
نکتههای فوق برگرفته از نظر مارکس وبر جامعهشناس شهیر
آلمانی در کتاب روح سرمایهداری و اخالق پروتستانی است.
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