اين صفحه پيامه�ا،متنها ،عكسنوش�تها و خبرهاي كوتاه
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر میدهد .تالش بر این
اس�ت که دیدگاهها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکههای
اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.
آیينه نفس
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مرك��ز پژوهشهاي مجلس در رش��ته
توئيتي نوشت :ترازنامه دولتها شامل
داراييهاي با ارزشي است كه مولدسازي
آنها ميتواند يكي از منابع مهم تأمين
بودج��ه محس��وب ش��ود .يك��ي از با
اهميتتري��ن اين داراييه��ا ،زمينها
هستند كه مديريت بهينه آنها در جهت
حداكثرس��ازي بازده��ي اقتص��ادي و
گسترش ارائه خدمات عمومي ميتواند نقش بسزايي داشته باشد .كشورهاي مختلف با درك
اهميت مديريت صحيح زمينهاي دولتي ،به اين دارايي به عنوان منبع ايجاد درآمد پايدار براي
دولت و بخش عمومي مينگرند ،بهطوريكه در برخي كشورها درآمدهاي حاصل از مديريت
زمين ،سهم قابل توجهي را در بودجه دولتهاي ملي و محلي به خود اختصاص ميدهد .در
ايران با توجه به حجم انبوه زمينهايي كه در اختيار دستگاههاي دولتي و عمومي است بايد با
رويكرد اقتصادي ،سياستهاي جديدي حول محور مولدسازي تدوين و اجرا شود.

قلب ،خاستگاه انسانيت انسان

چرا ۴۰درصد از متقاضيان وام ازدواج
از دريافت تسهيالت انصراف ميدهند؟

عالمه محمدرضا حكيمي(ره):
خاستگاه انسانيت انسان و ميقاتي كه انسان از مرزهاي حيوانيت
خارج ميشود و پا به مرز انسانيت ميگذارد« ،قلب» است .قلب
اگر ُمرد و از كار افتاد ،انسانيت انسان مرده و از كار افتاده است.
استفاده از مقوالت معنوي و ورود به عوالم الهوتي و درك حقايق
معنوي ،با قلب روحاني انس��ان صورت ميگيرد ،نه با استعداد
طبيعي هر چند قوي( .الحيات ،جلد  ، ۷ص )250
اصالح قلب و تمركز روي قلب ،آسانتر از تمركز روي نفس است.
تسلط بر نفس نيز مشكلتر است تا «كنترل قلب» .قلب حالت
محدودتري دارد و دست يافتنيتر اس��ت .اگر قلب اصالح شود
و جوانب آن محدود گردد ،تهذيب نفس نيز حاصل ميش��ود.
(الحيات ،جلد  ،۷ص)۲۵۲
منبع :صفحه اينستاگرامي استاد حكيمي

تأكيد كاربران شبكههاي اجتماعي بر اقتصاد آسيايي در بستر عضويت دائم ايران در پيمان شانگهاي

مهمتر از آزمايش اعتياد براي ازدواج

سيدعلي موسوي در توئيتي نوشت :بهنظرم مهمتر و واجبتر از آزمايش
اعتياد براي ازدواج ،آزمايش سالمت روان است .خيليها بين ما هستند كه
ظاهرشونسالمهوليبعدا ًمشخصميشهاختالالتشديدروانيدارند .كانال
تلگرامي «حاميان مديا» در همين خصوص نوشت :در خيلي از جوامع به
سالمت روان اندازه سالمت جسمي اهميت داده نميشه! توصيه ميشه حتماً
به مشكالت روحي و رواني خودتون اهميت بديد و با متخصصاناين حوزه
مطرحش كنيد .درمان روان ك ً
ال واجبه ولي براي ازدواج خيلي واجبتره.

از شكستن حصر آبادان
تا شكستن حصر لبنان و ونزوئال

عبدالرحيمانصاريدرتوئيتينوشت:زمانيدرشكستنحصرآبادانمشكل
داشتيم؛ اكنون حصر لبنان را در س��واحل مديترانه ،بيخ گوش اسرائيل
و حصر ونزوئال را در حياط خلوت امريكا ميشكنيم! به جايي رسيدهايم
كه روسيه ابرقدرت اعالم ميكند ايران سازمان همكاريهاي شانگهاي را
قويتر ميكند؛ برخي كارهاي ما خارج از توان ابرقدرتهاست!

شرط تحول در نظام مالياتي

سيدعباس پرهيزكاري در رشته توئيتي نوشت :كسري بودجه شديد و شيوه
نابس��امان وصول ماليات ،تحول در نظام مالياتي را غيرقابل اجتناب كرده
است .در كنار اصالحات سياستگذاري كه در وزارت اقتصاد و مجلس بايد
دنبال شود ،ضرورت سازمان مالياتي ،فردي است كه بتواند سياستهاي
تحولي مانند سامانه موديان و زيرساخت  PITو  CGTرا پيادهسازي كند.
اين موضوع بيشتر از داشتن سابقه اجرايي در سازمان فعلي كه وصول ماليات
در آن مميز محور است نيازمند توانمنديهاي ديگري مثل مديريت پروژه،
تعامل با تيمهاي مختلف و قوت و اقتدار در اجراس��ت .اميدوارم با رويكرد
تحولي رئيس سازمان مالياتي را انتخاب كند و فرصت چندساله هدر نرود.
تصویر منتخب

مولدسازي زمينهاي دولتي و عمومي
منبع مهم تأمين بودجه

عضویت در شانگهای
مصداق برونگرایی و تعامل با همسایگان

كاربرانشبكههاياجتماعيباهشتگاقتصادآسياييازظرفيتهايعضويتدائميايراندرپيمان
شانگهاينوشتند.كاربرانتأكيدداشتندهمپيمانيباكشورهايآسياييميتواندبازارخوبيبراي
ايران به وجود آورد كه بهترين جايگزين براي بازارهاي از دست رفته جهاني به خصوص بازارهاي

ي بيرانوند:
محمود كريم 
هر توافق ،س��ازمان يا همكاري بينالمللي
كه توليد منطقه مقاومت را تقويت و اقتصاد
غرب را تضعيف كند اهمي��ت دارد .دوران
رشد ايران به تنهايي گذش��ته است ،ما در
منطقه مقاومت زندگي ميكنيم نه كشور
ايران! #اقتصاد_آسيايي
فريبا سلطاني:
ايران با توجه به وضعيت خاص منطقهاي و
بينالمللي نياز داره كه به اَشكال و روشهاي
گوناگون با مجموعههاي بزرگتر منطقه و
جهان همكاري كنه و برخي از خواستهها و
منافع خودشون رو در اون چارچوب تعريف
كنه كه با عضويت ايران در سازمان شانگهاي
اين امر محقق ميشه ان شاءاهلل ...ايران ،روسيه
و چين شكلدهنده رويدادها در خاورميانه
هستند و سازمان همكاري شانگهاي بستر

مناسبيه براي تبديل شدن اتحاد طبيعي بين
ايران ،چين و روسيه به اتحاد استراتژيك بين
اين كشورها# .اقتصاد_آسيايي
حديثه فردي:
عضويت كش��ور در س��ازمان ش��انگهاي
باعث ايجاد يك ب��ازار جايگزين بزرگ و با
دوام جهت توس��عه صادرات كشور بهويژه
در برابر بازاره��اي تحريمي خواهد ش��د.
#اقتصاد_آسيايي
كاربري با نام «قناص»:
حفظ و گس��ترش بازار مصرفي بزرگ و با
دوام براي نفت و ص��ادرات غيرنفتي و رفع
نيازمنديهاي تكنولوژي��ك و منابع مالي
مورد نياز براي توس��عه صنعتي با توجه به
ظرفي��ت كش��ورهاي عض��و از پيامدهاي
اقتصادي عضويت ايران در سازمان همكاري
شانگهاي خواهد بود# .اقتصاد_آسيايي

محمدرضا اخضري��ان در كانال تلگرامي خود نوش��ت :امروز
تصويري از يك روزنامه مربوط به سال  ۱۳۴۱ديدم كه علي
اميني نخستوزير پهلوي پيش از س��فر به عمره گفته بود:
«نياز من از درگاه خداوند در س��فر حج اين است كه بتوانيم
ريشه فساد را در كشور بركنيم ».اين سخن نه در همان دوران
تازگي داشت و نه پس از آن و تاكنون از زبان افتاده است .تاريخ
سياسي و اجتماعي ايران سرشار از خاطرات فسادستيزي در
سطوح مختلف است اما همچنان شعار مبارزه با فساد يكي از
پركاربردترين شعارها و گاه رأي آورترين آنهاست.
ي است كه قرنهاست گشوده
ريشهكني فساد در ايران پروندها 
شده و هر روز قطورتر ميش��ود .در اين سالها بيترديد هم
تعريف از فساد متفاوت بوده هم منش��أ آن و هم راهكارهاي
ريشهكني يا كاهش آن .اين ادعا كه براي مقابله با فساد هيچ
كاري نشده بيانصافي است اما هم گستره تعريف فساد ،هم
توقع مردم از حكومت بر اس��اس ادعاها و شعارهاي آن باعث
ميشودبرداشت جامعه از فسادستيزي نمرهمثبتيبه آننداده
و گاه ،كشور را غرق در فساد تصور كند.
يكي از لوازم ايجاد حكمراني شايسته ،فسادستيزي است كه
از مختصات بنيادين آن شناخته ميشود .فساد در حكمراني
ريش��ه در باالدس��ت هر نظامي دارد و تقليل آن ب��ه گروه يا
پديدهاي محدود ،فرار از مس��ئوليت توسط حكمرانان است.

اروپاييوامريكايياست.آنهاتأكيدداشتندالزمهساختايرانقوي،ارتباطاتگستردهبهخصوص
ارتباطاتاقتصاديبابازارهايبينالمللياستوحاالاينپيمانفرصتيبرايساختاقتصادآسيايي
به وجود آورده است .در ادامه بخشهايي از واكنشهاي كاربران در باب اين موضوع آمده است.

ف .باجالن:
عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي
باعث گسترش همكاريها در حوزه انرژي
و زمينه مناس��ب جهت ايجاد ائتالفهاي
جدي��د در اين خصوص ب��راي مثال اوپك
گازي خواهد شد# .اقتصاد_آسيايي
مجتبي شيخي:
از مؤلفهه��اي مه��م اقتص��اد مقاومت��ي
برونگرايي و تعامل با كش��ورهاي پيراموني
جهت توسعه صادرات اس��ت .عضويت در
سازمان همكاريهاي ش��انگهاي نشان از
ديپلماسي فعال اقتصادي دولت سيزدهم
دارد# .اقتصاد_آسيايي
باغيپور:
عضويت در سازمان همكاري شانگهاي به
عنوان عضو دائم و اصلي انتخابي مناس��ب
جه��ت روياروي��ي ب��ا خط��رات احتمالى

فسادستيزي؛ از شعار تا برنامه
فسادستيزيمستلزموجوديكنظامجامعمقابلهبافساداست
كه چند ويژگي داشته باشد:
 .۱فرا دس��تگاهي و ناظر به عرصههاي گوناگون سياس��ي و
اقتصادي و فرهنگي باشد.
 .۲تعريف درستي از فساد داشته و صرفاً برآيندي از آرزوهاي
بزرگ نباشد.
 .۳عملياتي و كاربردي باشد.
 .۴قابل شاخصسازي و كميتپذير باشد.
 .۵امكان روند سنجي و مديريت فرآيندي داشته باشد.
 .۶بر اقدام پيشگيرانه استوار باشد نه مقابله يا مچگيري.
 .۷دانشبنيان و مبتني بر فناوريهاي نو باشد.
 .۸بر ارزشهاي اجتماعي استوار باشد و خالف هنجارهاي
رايج نباشد.
 .۹مرحلهبندي داشته باشد.
 .۱۰همراه با فرهنگسازي مستمر باشد.
 .۱۱مردم محور باشد.
 .۱۲تبعيض پذير نباشد.
 .۱۳داراي رصد مستمر ،شفاف و قابليت دسترسي مداوم باشد.
 .۱۴حتي يك نقطه آن سياسي و حزبي نباشد.
 .۱۵جرمزا و مولد اتهامات متعدد نباشد.
 .۱۶فساد را در هر مرحله اجرا ،درصد اندكي از زندگي جاري

اسرائيل ،ناتو و امريكا در همسايگي كشور
است# .اقتصاد_آسيايي
عليرضا حسنپور:
نتايج نشست شانگهاي )۱ :افزايش توان ايران
براي رويارويي با تهديدات بيروني؛  )۲استفاده
ايران از قدرت كشورهاي عضو سازمان براي
ايجاد توازن منطق��هاي؛  )۳افزايش س��طح
همكاريهاي امنيتي براي جلوگيري از حضور
قدرتهاي فرامنطقهاي# .اقتصاد_آسيايي
كاربري با نام «مدافع»:
باتوجه به اينكه ايران با اياالت متحده امريكا
و برخي متح��دان آن رابطه س��ردي دارد
عضويت در س��ازمان همكاري شانگهاي با
وجود روسيه و چين ،فرصت مناسبي است
جه��ت جايگزيني قدرتهاي آس��يايي به
جاي قدرتهاي غربي در تعامالت جهاني
ايران# .اقتصاد_آسيايي

جامعه بداند.
 .۱۷شعارزده و نمايشي نباشد.
 .۱۸اولويتبندي داشته و از منابع توليد فساد همچون بودجه
س��االنه ،نظام اداري ،تخصيصهاي ويژه ،مق��ررات خاص و
تبصرههاي اختصاصي و ...آغاز كند.
 .۱۹بهسرعت به مرحله حقوقي رسيده و با اولويت ،رسيدگي شود.
 .۲۰داراي برنامه رسانهاي اخالقي و حقوقي باشد.
 .۲۱با تنقيح قوانين و مقررات زمينه چندگانگي حذف شده باشد.
 .۲۲مبتني بر كارآمدي ذيل نظامهاي سياسي ،اقتصادي و
فرهنگي باشد.
 .۲۳بر نهادينهسازي هنجارها و نظامسازي استوار باشد.
 .۲۴از ساختارسازي جديد پرهيز و س��اختارهاي متعدد را
تجميعكند.
 .۲۵قوانين و مقررات فسادستيزي ،تفسيرپذير نباشد.
 .۲۶نظام اجراي مقررات ،بر تشخيص افراد استوار نباشد.
 .۲۷مرز فسادستيزي از عدالتخواهي عوامگرا كام ً
ال جدا شود.
 .۲۸از اسطورهسازيهاي كاذب در فسادستيزي پرهيز شود.
 .۲۹از تجارب موفق كاهش نهادمند فساد در كشورهاي دنيا
بهدرستي و بدون تعصب ،بهرهگيري شود.
 .۳۰براي هر يك از عرصههاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
برنامه اختصاصي همنوا با نظام جامع وجود داشته باشد.

اميرصالحيدررشته توئيتينوشت:طبق
آمار۴۰ ،درصد از متقاضيان دريافت وام
ازدواج از دريافت اين تسهيالت انصراف
ميدهند .يكي از مهمترين داليل انصراف
زوجين ،خيانتي است كه بانكهاي عامل
«برخالف دستورالعمل بانك مركزي»
در ح��ق آنها انج��ام ميدهن��د .همين
موضوع باعث شده است اينجا هم سر و
كله داللها پيدا شود .بسياري از زوجين كه قادر به تأمين و رفع شرايط و ضمانتها و ايرادهاي
بنياسرائيلي شعب بانكهاي عامل نيس��تند ،چارهاي جز فروش وامهاي  ۷۰و  ۱۰۰ميليون
توماني به مبلغ  ۲۰تا  ۳۰ميليون تومان به دالالن ندارند.
طبق دس��تورالعمل بانك مركزي «بانكها بايد صرفاً با ضمانت يك ضامن و دريافت سفته
تسهيالت ازدواج را پرداخت كنند ».اما متأسفانه اكثر بانكهاي عامل بر خالف دستورالعمل
بانك مركزي ،بدون ضمانت دو ضامن كارمند (عمدتاً رسمي) ،دريافت سفته و دريافت چك،
اقدام به پرداخت اين تس��هيالت نميكنند .جالب اينجاس��ت كه جناب كميجاني رياست
سابق بانك مركزي در زمان رياست خود اين اقدام بانكها را براي تضمين بيشتر بازپرداخت
ميدانستند.
حال سؤال اينجاست -۱ :چرا بانك مركزي دس��تورالعملي را ابالغ ميكند كه حتي رئيس
بانك مركزي هم به آن كوچكترين اعتقادي ن��دارد؟  -۲چرا بانك مركزي نهتنها در مقابل
سركشي و بيقانوني بانكها كاري نميكند ،بلكه از بياعتنايي بانكها به قوانين خودش هم
دفاع ميكند؟  -۳گيریم كه تسهيالت ازدواج را به يك ميليارد تومان هم برسانيد؛ وقتي اين
پول به جاي زوجين بينوا (با هزينههاي سرسامآور زندگي امروزي) به جيب داللهاي انگل
ريخته ميشود ،فايده اين كار چيست؟
در صورت پرداخت تس��هيالت به زوجين ،ش��ك نكنيد عمده اين پول در جامعه به گردش
درميآيد كه مشاغل زيادي (از توليد لوازم خانگي گرفته ،تا مسكن ،رستوران و تاالر ،هتلداري،
آرايشگري و )...از آن بهره ميبرند ،اما شرايط تأسفبار حاكم بر بانكها باعث ميشود بخش
بزرگي از اين پول طبق معمول به جيب داللها (شركتهاي خريدار وامهاي قرضالحسنه)
ريخته ش��ود كه جز هدايت اين پولها به بازار طال ،س��كه و ارز در مواقع بحران و در نتيجه
افزايش بحران ،كوچكترين منفعتي براي اقتصاد كالن كشور نداشتهاند .لطفاً شرايط دريافت
تسهيالت ازدواج را براي جوانان تسهيل كنيد!

نگاهي به آلبوم «با من بخوان»

سيدعلي سيدان در صفحه اينستاگرام خود نوشت :موسيقي س��نتي ايراني ما امروز به يك
معنا مرده است .حاال ما با خوانشهاي گوناگوني از «تلفيق» مواجهيم كه گاهي تا مرز بدعتي
بيرگ و ريشه  -و البته بيآينده -پيش ميرود و صرفاً با خرق عادت ،تعجبي زودگذر براي
شنونده ميسازد .گاهي هم تالش ميكند در عين حفظ يك س��نت موسيقايي ،از امكانات
و ظرفيتهاي موس��يقي پاپ ،كالس��يك غربي ،ملل ،بومي ،راك و ...در س��ازبندي ،سبك
خوانندگي ،ريتم و ملودي اس��تفاده كند .در ميان اين تالشهاي گوناگون بيشك ،عليرضا
قرباني ،آبرومندترين ،بهقاعدهترين ،فاخرترين و گوشنوازترين تجربههاي موسيقي تلفيقي
را عرضه كرده است؛ بهويژه در آلبوم «با من بخوان».
اين آلبوم اگر چه به پيروي از ذائقه موس��يقي پاپ ،به جاي يك آلبوم متحد در يك دستگاه
موسيقي ايراني ،مجموعهاي از قطعات را كنار هم چيده است اما توانسته با فضاسازي و حفظ
يك مو ِد موسيقايي در همه قطعات و انتخاب سازهاي مشترك ،آلبومي يكدست خلق كند.
شروع قطعات با صداي بم و رسيدن به اوج صدا ،لذت شنيدن را دوچندان كرده است و حس
از جاكندگي و فراروي را به مخاطب منتقل ميكند؛ چه اينك��ه اوج صداي قرباني تقريباً در
خوانندگان ايراني بينظير است .ملوديها عموماً جاندار و بدون ادا و اطوارهاي پرطمطراق اما
توخالي است .همين ويژگي ،قطعات را زمزمهپذير و بهيادماندني ميكند.
عالوه بر اينها اشعاري در س��بك ايراني كالس��يك اما با حال و هواي تازه انتخاب شده كه با
ترجيعات و رديفهايي تكرارشونده و دلپذير همراه شده است و اين ويژگي هم به ماندگاري
قطعات در گوش و ذهن شنونده كمك ميكند .آلبوم «با من بخوان» در اين بازار گوشخراش
موسيقي كه جز مصرف آني به چيزي نميانديشد ،وجوه عميقتري از احساسات انسان ايراني
امروز را نمايندگي ميكند؛ انساني كه خسته از روزمرگيهاي ستمآلود دور و برش ،در فكر
نسبتي تازه با خود ،جهان و خداست و ميخواهد از وضع موجود گذر كند و باال برود:
رسول كوچك خوبم ،تبر بهدوش به پا خيز
دلم گرفته خدا را ،خداي تازه بياور

مردم شگفتانگيز!

احسان محمدي ،فارغالتحصيل دكتري
مطالعات فرهنگي ،در صفحه اينستاگرام
ن ِشگفتانگيز:
خود نوشت :در ايرا 
 بيشتر مردم ميگويند از ديكتاتوريبدش��ان ميآي��د ام��ا ه��ر چق��در
ديكتاتورانهتر رفتار كنيد بيشتر به شما
احترام ميگذارند.
 هر چقدر ديگران را تحويل نگيريد وآدم حساب نكنيد ،بيشتر شما را تحويل ميگيرند و آدم حساب ميكنند.
 هر چقدر ديرتر در جلسه و سر قرار حاضر شويد به نظر آدم مهمتري هستيد. هر چقدر بيشتر تواضع به خرج بدهيد و پاسخگوتر باشيد ،شما را دمدستي حساب ميكنندو جدي نميگيرند.
اين جمالت تلخ است اما تا حد زيادي واقعيت دارد و نتيجه مشاهدات شخصي است .چيزهايي
كه كماكان مقابل پذيرششان مقاومت و تالش ميكنم تسليم نشوم.
عكس از :آرش عاشورينيا

خيا ِل محال

اهميت بندر چابهار در پيمان شانگهاي

يكي از كاربران توئيتر با انتشار تصوير فوق نوش�ت :تا حاال از اين زاويه مسجد
نصيرالملك رو ديده بوديد؟

علي مختارزاده توئيت كرد :با عضويت ايران در پيمانشانگهاي ،اهميت بندر استراتژيك
چابهار صد چندان ميشود .با استفاده از ظرفيت اين بندر براي نقطه شروع اتصال شرق به
اروپا از طريق خاك ايران ميتوان از اقتصاد نفتمحور فاصله گرفت .امروز سرمايهگذاري
در چابهار و مسيرهاي ترانزيتي بينالمللي سرمايهگذاري زيربنايي خواهد بود.

ثبت سفيدترين رنگ جهان در ركوردهاي گينس

كانال تلگرامي «كليك» خبر داد :به نقل از آياي ،محققان دانش��گاه پردو يك رنگ را به
قدري سفيد ساختهاند كه پوشاندن يك ساختمان با آن ميتواند نياز به تهويه مطبوع در
ساختمان را كاهش دهد يا حتي از بين ببرد .در واقع اين رنگ آنقدر سفيد است كه عنوان
سفيدترين رنگ جهان را در كتاب ركوردهاي گينس تصاحب كرد.

هما همت در كانال تلگرامي خود نوشت:
جهان ممكن،
ناممكنترين چيز در اين
ِ
توهم كمال است .زندگي كامل ،زن و
ِ
ش��وهر كامل ،فرزند كامل ،پدر و مادر
كامل ،كار كامل ،عشق كامل .نقصان با
ذات اي��ن زندگ��ي عجين ش��ده ،بايد
ذرهبين و نكتهسنج باش��ي تا در ميان
بحرانه��ا و بيعدالتيه��ا نعمتها و
خوشيها را ببيني ،خانواده سالمت را ،سقف باالي سرت را ،پدر و مادر مهربانت را...
بيهوده كال ِم اديان اينقدر پر از تكرار و تذكر نيست ،اين نسيان چنان با وجود ،دمخور شده كه جز
با تذكر و تذكر ...به اعتدال و هوشياري نميرسد و بيچاره آدمي كه عمرش در تصاحب كمال تمام
ميشود .كمال ،پذيرش نقصان و كمبودهاست .آرام بگير نه اين زمين بهشت است و نه تو فرشته.

