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دعوت  اینکه  از  و  استیم  ایرانمنش  ناصر  آقای  وکیل  جناب   خدمت  در 
نشریه طرح فردا را پذیرفتید از شما سپاسگزاریم وقبل از هر چیززاد روزتان 

راتبریک میگوییم.
بیان  فردا   طرح  مخاطبین  برای  را  خودتان  بیوگرافی  لطفا 

بفرمایید.
به نام خدا بنده هم به نوبه ی خودم از مدیریت نشریه فرهیخته طرح فردا  
تشکر می کنم و همچنین از مخاطبین  ارجمند این هفته نامه  وزین  که  

در استان کرمان در حال فعالیت استند .
بنده ناصر ایرانمنش استم وکیل پایه یک دادگستری و حدود24سال است 
که در امر وکالت فعالیت میکنم جزو اولین افرادی بودم که هیئت مدیره 
اندازی کردیم، ۳دوره عضو  راه  کانون وکالی دادگستری  استان کرمان 
اصلی هیئت مدیره  بودم و اولین رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکالی 
استان دادگستری استان کرمان بودم و در یک دوره رئیس کمیسیون رفاه  
وامور اجتماعی کانون بودم و همچنین  تعآنی داشتیم که تعدادی از وکال 
و.کارشناسان در خدمتشون بودیم به عنوان  تعآنی مسکن که  من انجا در 
خدمت دوستان بودم و فعالیت میکردیم و همچنین دو دوره  نماینده کانون 

وکال در صندوق رفاه در استان تهران بودم
- در مورد فعالیت صنفی خودتان توضیحاتی بفرمایید.

 حدود 24سال است در امر وکالت فعالیت میکنم و در هرصورت  به عنوان 
وکیل سعی میکنیم در خدمت مردم باشیم و از حقوق آحاد افراد جامعه که 
به ما  مراجعه میکنند در مراجع قضایی و مراجع اداری و مراجعی که وکیل 
میتواند به عنوان مدافع حقوق افراد شرکت کند شرکت کرده و  از حقوق 

این افرادی که به عنوان موکلین ما محسوب میشوند دفاع می کنیم.
-  اولین حق الوکاله  شما چقدر بود؟ 

دقیقا اولین مورد حق الوکاله  یادم نیست ولی  در واقع وکال قسم خورده اند 
و شرافت شان را گرو  این کار گذاشته اند تا از حق دفاع کنند، بیشتر آنچه 
که مال ک عمل است دفاع از حق است تا  بحث حق الوکاله و  مسائل  
افرادی  یعنی  استند  دفاع  بی  مدافعان   جزو  وکال  که  گفت  مالی.میتوان 
افراد جامعه و موکل خود دفاع میکنند ولی خیلی مواقع، خودشان  از  که 
مظلوم واقع میشوند. در دفاع آنچه که مالک عمل است احقاق حق است 

وجلوگیری از تضعیع حقوق افراد جامعه و خصوصا موکلین.
- آیا تا به حال از پذیرش پرونده ای خودداری کرده اید؟

دارند  متاسفانه خواسته هایی  میکنند  مراجعه  افرادی که  مواقع  بعضی  در 
که با شان وکالت و با حقوق سایر  افراد در تعارض است و آدم احساس 
میکند برای این فرد حقی در مراجع قضایی در واقع  لحاظ نشده است فرد 
میخواهد یا  با سند سازی یا مواردی که در واقع به صورت غیرمشروع و یانا  
مشروع بدست اورده یک حق ظاهری را بدست بیاورد، اینجا قطعا وظیفه و 
رسالت وکیل دادگستری  است که  از پذیرش چنین  دعاوی ممانعت کند. 
من دقیقا به یاد دارم موردی داشتم  که چنین فردی به من مراجعه کرد، 
سندی را به صورت جعلی از یک پیرمرد که بیسواد بود امضا گرفته بود 
یک تلمبه ۶دانگی که ایشان  ادعای مالکیت میکرد  و حتی از من خواست 
که اگر از این پرونده دفاع کردم و به نتیجه رسید، ۳دانگ از این ملک به 
عنوان حق الوکاله به من بدهد. من به محض اینکه متوجه شدم که منشا 
برای احقاق حق ظاهری اش یک سند جعلی است  این فرد که  ومستند 
از پذیرش خودداری کردم چون هم جرم است و هر کس هم با این فرد 
مجرم محسوب  جرم  درآن  معآنت  ویا  مشارکت   عنوان  با  کند  همکاری 

میشود و قطعا باید جوابگو باشد.
- آیا قوانین رادر موارد مختلف مکفی میدانید؟ یا اصال نقصی 

در قوانین احساس میکنید؟ لطفا توضیح دهید.
در کشور ما قوانین  پیشرفته  و خوبی وجود دارد در بعضی از موارد هم  
قوانین  نقصان  دارد به لحاظ اینکه قوانین بعضا مربوط به سال های خیلی 
قبل است  وباید  بروزسانی شود که متاسفانه  به روز نشده و باعث شده 
که خال قانونی ایجاد شود ولی در کل آنچه که مهمتراز خود  قوانین است 
احترام و اجرای همین قوانین موجود است که خیلی از مشکالت جامعه را 
حل می کند  این وظیفه تک تک افراد جامعه است که قانون را رعایت 
نمایند که باعث  نقض حقوق سایر افراد جامعه نشود قانونی که در جامعه 
وجود دارد تا زمانی که قانونی  با آن در تعارض نباشد و یا قانونی آن را 
نقض نکند  به قوه خودش باقیست و افراد جامعه و وکالدادگستری،قضات 

دادگستری همه موظف و مکلف استند که به این قانون احترام بگذارند.
- به نظر شما ویژگی های  یک وکیل خوب در چیست؟

یک وکیل خوب همان طوری که در سوگند نامه ای که در  ابتدای امر 
وکالت شرافت خودشان را به این مسئله در  گرو می گذارند که با صداقت 
وبا شرافت و آنچه که وظیفه انسانی  و اخالقی خودشان است از حق دفاع 
باشد،اهل  بروز  علمی  اطالعات  لحاظ  از  اول  باید  وکیل خوب  کنند یک 
اشراف  است  پرونده  با  مرتبط  و  باکار  مرتبط  که  قوانینی  باشد،به  مطالعه 
کامل داشته باشد، عالوه بر اینکه  علم حقوق  را در دانشگاه می آموزیم 
و مقدمه حرفه وکالت دانشنامه لیسانس حقوق است ولی آنچه که مهمتر 
روانشناسی،علوم  )علم  علوم  سایر  به  کنیم  سعی  ما  که  است  این  است 
اجتماعی و علم اخالق( ، همه در کار وکالت میتواند موثر باشد و الزمه یک 

وکیل خو ب این است که به همه ی این علوم تسلط داشته باشد و در امر 
وکالت  ازآنها استفاده کند و در نوشتار و بیان مطالب ، حرمت دستگاه قضا 
و قاضی رسیدگی کننده و همکاران وکیل اصحاب دعوی باید رعایت کند.

خودش  اصلی  جایگاه  امروزدر  جامعه  در  وکال  جایگاه  آیا   -
کشورهای  مثل  ما  جامعه  در  وکال  از  استفاده  چرا  است؟ 

پیشرفته رایج نیست؟
ساله  هزار  چند  تمدن  باسابقه  ملت  بسیار  ایران  شریف  ملت  و  ما  جامعه 
متاسفانه بعضی مسائل  استند ولی  است و جزو کشورهای متمدن جهان 
نیاز به فرهنگ سازی دارد من جمله استفاده از وکیل ، موقعی که شما در 
اروپایی بررسی می کنید یا مراجعه می کنید همه ی اعضای  کشورهای 
خانواده یک پزشک خانواده دارند  و یک وکیل خانواده  در تمام امور جهت 
صحت و سالمت به پزشک مراجعه می کنند و در امور حقوقی شان اعم 
از ازدواج، تحصیل، خرید و هر کارحقوقی که برای ایشان پیش می آید به 
وکیلشان مراجعه می کنند، این باعث می شود که میزان جرم و جنایت و 
پرونده ها در کشورهای پیشرفته بسیار تا بسیار محدود و به حداقل برسد. 
ماهی  هم  مواقع  بعضی  نوبت  یک  ماهیانه  ظاهرا  سوییس  مثل  کشوری 
یکبار دادگاه را باز می کنند ،اگر  پرونده ای برای رسیدگی بود  رسیدگی 
وجود  که  متعددی  بخاطر مشکالت  ما  در کشور  متاسفانه  ولی  کنند  می 
دارد زمانی که مراجعه می کنید صف های طوالنی با یک  ورود به مراجع 
قضایی است. قطعا مشکالت اقتصادی ،فرهنگی تاثیر دارد ولی آنچه باعث 
می شود مردم کمتر به وکال مراجعه کنند آن الزمه ی فرهنگ سازی است 
صداوسیما موظف است که و این ذهنیت  را درذهن افراد جامعه ایجاد کنند.

که  جامعه  مظلوم  افراد  حقوق  از  که  است  این  رسالتش  و  وظیفه  وکیل 
داریم  سواد  ما  ها  وقت  خیلی  نماید.  دفاع  ندارند  حقوقی  سواد  خودشان 
این رشته تخصصی را در دانشگاه درس خوانده ایم ولی برای اینکه سواد 
حقوقی داشته باشیم و بتوانیم مسلط عمل کنیم الزمه اش این است که 
حتما دوره های  الزمه را گذرانده  باشیم درس حقوق را در دانشگاه گذرانده 

باشیم تابتوانیم در مراجع قضایی دفاع کنیم .
- جناب ایرانمنش توصیه شما برای دانشجویان رشته حقوق 

چیست؟
رشته وکالت ضمن اینکه یک شغل در جامعه تعریف شده شاید باید تعریفی 
فراتر از شغل داشته باش، به عنوان  یک حرفه مقدس افرادی که عالقمند 
قضیه  این  به  نباید  مالی  مسائل  تامین  و  مادی  مسائل  صرف  به  استند 
شما  که  است  زمانی  شغل  و  حرفه  این  زیبایی  و  لذت  چون  کنند  نگاه 
میتوانید حق یک مظلوم را بگیرید و لبخند را برلب آن فردی که به نوعی 
حقش ضایع شده بنشانید. در اسفندماه ۱۳۳۳ توسط مرحوم مصدق الیحه 
استقالل به مجلس شورای ملی آن  زمان ارائه شد و از آن زمان کانون 
وکالی دادگستری بعنوان یک نهاد مستقل،مردم نهاد و غیر دولتی شروع 

به فعالیت کرد
که ارکان و تشکیالت خاص خود را دارد اگر اجرای عدالت را به یک فرشته 
تشبیه کنیم یک بال این فرشته وکالی دادگستری استند  که قسم خوردند 
و شرافت خود را گرو گذاشتند که از حق دفاع کنند و یک بال دیگر قضات 
گرانقدر ،صادق و پاک سرشتی استند که در واقع با تالش و همت خودشان 
سعی می کنند که حق در جامعه جاری شود و  عدالت  برای فردی که 
حقش ضایع شده محقق شود که این در واقع یکی از آرزوهای بزرگ است. 
شما تقویم را در نظر بگیرید برای تمام مشاغل یک روز بنام آن شغل ثبت 
شده است.  روز پزشک،روز پرستار،روز معلم...ولی متاسفانه در تقویم های 

خود  که  تقویمی  در  فقط  ندارد  وجود  وکیل  روز  بنام  روزی  هیچ  رسمی 
کانون وکال چاپ می کند روز هفتم اسفند را آن هم از طرف کانون وکال  
دادگستری نامگذاری کردند. صدا و سیما یا نشریاتی که بعضا  شاید ناآگاه 
باشند با فیلمهایی که میسازند از چهره وکیلی که صادقانه و با شرافت کار 
خود را می کند یک شرخر یا فردی که جایگاه منفی در جامعه دارد معرفی 
مثبت  فرهنگ  اینکه  بجای  گذارد   می  جای  بر  آثارمنفی  که  مینمایند. 
استفاده از وکیل در جامعه را جا بیندازیم و فرهنگ سازی کنیم متاسفانه 

ضد فرهنگ درست می کنیم.
امیدوارم این فرهنگ سازی در جامعه انجام شود و ما در آینده شاهد  تحول 
و دگرگونی باشیم که از نشانه ها و شاخصه های کشورهای توسعه یافته و 
جهان اول همین است که در تمام مراحل زندگی خود امر تخصصی را به 
متخصصش واگذار می کنند بحث مهندسی ،بحث پزشکی ،بحث وکالت 
و این باعث پیشرفت آن جامعه می شود. ایرانی یک فرهنگ غنی دارد و 
میبینیم، چه بحث  جامعه  در  ما  است که  آن چیزی  از  بیشتر  ایرانی  حق 
مایحتاج و تامین مسائل مالی افراد چه بحث رعایت حقوق و احترام آنها، 
بگذاریم بحث  احترام  به آن  باید   بزرگترین رکنی که دریک جامعه  ولی 

احترام به قانون است. 
- یکی از پرتکرار ترین عادات مثبت شما بعنوان یک وکیل 

موفق چیست؟
من اولین چیزی که در پرونده بعنوان وظیفه و رسالت خود میدانم این است 

که هرگز پرونده ای را قبول نمیکنم که به ناحق  باشد.
اول مبنا و معیار پذیرش پرونده را حق آن فرد میدانم که احساس کنم به 
حق آن فرد اجحاف شده و دراین مورد هیچوقت شکست را نمی پذیرم. 
درهر صورت با تمام تالش سعی میکنم با  اتکا به خدآند متعال و آگاهی که 
انسان در امر امور دارد در هرصورت یک اصطالحی است که ما همیشه بین 

همکاران مصطلح است یک وکیل یا راهی میابد یا راهی میسازد
سوای اینکه در قانون اعم از اینکه قوانین ما مدون باشد وکیل وظیفه اش 
این است که راهی راپیدا کند چون در خود قانون پیش بینی شده  اگر جایی 
اینجا باید به عرف مراجعه کنیم ک این عرف  حتی قانون نداشته باشیم 
و رویه قضایی  و اصطالحا می گویند دکترین حقوقی بتوانند این مشکل 

را رفع کنند.
در اصل عادات پرتکرار من مثبت اندیشی است و پرونده ای قبول میکنم 

که بتوانم احقاق حق انجام بدهم. 
- باوجود اینکه در دنیایی زندگی می کنیم که پر از مشکالت و 
افکار منفی است چگونه می توانیم مثبت اندیش باشیم؟ نظر 

شماچیست؟
در امر وکالت سوای از اینکه باید یک عشق وعالقه ای درونی باشد که 
انسان احساس کند واقعا در یک مسیر درستی گام برداشته و قطعا همکاران 
شریف و قابل احترامی دارم که درجامعه صادقانه فعالیت میکنند نکته مهم 
این است که هرچه باور ذهنی شما باشد در یک مسیر خدآند حادث میکند 
و اتفاق می افتد یعنی اگر ما مثبت بیندیشیم احساس کنیم در مسیر حق 
استیم قطعا این مسیر حق مارا به نقطه ایده آل و عالی میرساند و اگر منفی 

فکر کردیم قطعا نتیجه ای جز به پوچگرایی نمیرسیم 
حدیثی از آقا امیرالمومنین 

فرمودند در کارها و امورات ابتدا آرامش داشته باشید سپس تفکر کنید و بعد 
به خدآندمتعال توکل کنید و قبل از اینکه شما بخواهید توکل کنید و کار 

شروع کنید خدآند آستین ها را باال زده و کار را شروع کرده است.

خیلی از اوقات با این دیدگاه  اگر پیش برویم وقتی که وارد آن جریان و 
از کارها  در مسیر هموار شده و کار برای  م سیر  میشیم میبینیم خیلی 
رسیدن به نتیجه هموار است . شرطش این اسن که واقعا از روی اخالص 
باشد، با شعار و تزویر، آدم به جایی نمیرسد، صداقت و شرافت شرط  اول و 
الزمه کارتان باشد و همانطور که خدمت شما عرض کردم باید باور داشته 
باشیم که خدآند وعده داده ازتوحرکت ازمن برکت . شما تالش کن  قطعا 
به هدف میرسی. در مسائل مالی شما مطمئن باشید  خدآند هیچ بنده ای 

را بی رزق و روزی نمیگذارد. 
انشاهلل خداوند توفیق بدهد همه ما در مسیر درست گام برداریم  بعنوان 
مثال من یک پرونده داشتمـ شاید شما هم شنبده باشید پرونده ای بود در 
بود که مهریه یک خانم  پرونده ای  بود،  ایران حتی جهان بی نظیر  کل 
حدود یک میلیون شاخه گل رز بود که قیمت گل رز هر شاخه اش   فرض 
کنید از گلفروشی بخرید قطعا قیمت باالیی است البته نوع گل ایرانی یا 
نوع گل  در سند  البته  تومان  هزار  تاده  از ۵ هزارتومان  باشد حاال  هلندی 
مشخص نشده بود طبیعتا موکل  ما موظف بود یک گل ایرانی تامین کند 
وتحویل دهد ما صحبت کردیم با آن خانم استاد دانشگاه و اصالتا گیالنی 
بودند برای جلوگیری از حیف ومیل این گل نعمت الهی  است معادل این 
مقدار گل، شما  وجه دریافت کنید، اگر خودتان هم نیاز ندارید صرف امور 
خیریه کنید. ایشان به لحاظ اینکه کارشناس اولیه در گلفروشی  قیمت کرده 
بود قیمت هر شاخه رز چهار هزار تومان یعنی معادل چهار میلیارد تومان، به 
هیچ نحو حاضر نشد وجه قبول کند به دلیل آن طمعی که ایجاد شده بود. 
ما وقتی که به مرکز تهیه گل  مراجعه کردیم سوال کردیم دیدیم که تا 
سقف هر گل ۵۰۰تومان هم میتوان خرید یعنی این مقدار شاخه گل میشد 
به عبارتی ۵۰۰میلیون تومان موکل  ما دریک روز مشخص یک میلیون 
شاخه گل رو فراهم کرد البته خانم در مصاحبه ای داشتند به گلزار شهدا 

خصوصا سردار سلیمانی هدیه کردند.
متاسفانه  آمده،  گل  کامیون   ۸ نزدیک   که  شد  باورشان  خانم  که  زمانی 

صحنه را ترک کردن و موکل گفتند من وظیفه ام رر ادا کردم.
- از نظرشماپول در موفقیت کسب و کار چه نقشی ایفا میکند؟

نقش پول را نمیتوان در زندگی انسان نادیده گرفت اگر این پول از مسیر 
درست بدست بیاید و خرج شود قطعا مفید و موثراست . کتابی در دست 
چاپ دارم بعنوان دفاع به ناحق  وکیل دادگستری و حقوق کیفری ایران. که 
این کتاب را با تفسیر و مستند نوشتم انشاهلل بزودی توزیع می شود. نکته 
ای که وجود دارد این است که آیا من وکیل که قسم خوردم اگر این را زیر 
پا گذاشتم و دفاع کردم و ناحقی را حق جلوه دادم قطعا این عواقب خوبی 
ندارد و آن وکیل بین مردم بین افراد جامعه سابقه درخشانی نخواهد داشت 
و نمیتواند این مسیررا ادامه دهد. فردی که لقمه حرام وارد زندگیش میکند 

مسیرو چرخه زندگی وی عوض میشود و به ناکجا آباد می رود. 
- از نقطه نظرشما کلیدی ترین تفاوت بین انسانهای موفق 

و ناموفق ؟
افراد اثر گذار در کسوت وکالت، بزرگانی مثل دکتر کاتوزیان که خدا ایشان 
تدریس  دانشگاه ها  در  همه  که  داشتند  زیادی  کتاب های  کند  رحمت  را 
میشود چند روز قبل داشتم در کتاب خاطراتشان می خواندم نوشته بود یک 
وکیل موفق وکیلی است که زمانی موکل وارد دفترش می شود اول نقش 
قاضی را ایفا کند این فرد را با سوال و جواب خود بسنجد ببیند حقی واقعا 
برای این فرد لحاظ میشود کرد، زمانیکه مطمئن شد فرد محق است و آن 
فرد توانست  با مدارک، حق خودش رو برای این فردی که نقش قاضی 
ایفا کرد نمایان سازد بعد وکالت این فرد قبول کند، این امر اگر انجام شود 
دیگر بسیاری از پرونده های بیخود در مراجع قضایی مطرح نشود این گونه 
با رعایت قانون و دقت نظر از پذیرش پرونده های بیخود جلوگیری شود. 
تمام فعالیتهای یک وکیل زمانی ارزش پیدا می کند که خداوند را در نظر 
بگیرد عامل دیگرممارست و پیگیری درهرکاری است که اگر نظم داشته 
باشیم ولی اگر پیگیر نباشیم وتالش نکنیم موفقیت  حاصل نخواهد شد. از 
دانشمندان از وکال قطعا افراد زیادی داریم که در جامعه صاحب نام هستند 

و میتوانند الگو های خوبی برای همه افراد جامعه باشند. 
- صحبت پایانی:

از اینکه  شما وقتت خود را در اختیار من گذاشتید تشکر میکنم . آرزوی 
قلبی من این است که در جامعه ای زندگی کنیم که همه افراد جامعه در 
رفاه و  آسایش باشند  این محقق نمیشود  مگر اینکه ما به حقوق هم احترام 
بگذاریم و قانون را رعایت کنیم، خدای ناکرده با پارتی بازی قطعا افراد به 

جایی نمی رسند و جامعه شکوفا نمی شود .
هرکشوری را بررسی کنیم اگر بخواهد از جهان سوم به اول تبدیل شود 
سرلوحه کارشان احترام به قانون است، چون شایستگی این ملت عزیز بیش 
از این است انشاهلل بزودی  شاهد آن روز باشیم که جامعه ما جزو کشورهای 
پیشرفته باشد، هم از نظر تکنولوژی هم از نظر رعایت قانون که در دنیا الگو 

و سرلوحه قرار بگیرد واین نهایت آرزوی من است.
خبرنگار نشریه طرح فردا :

مطهره پورتکابی ، آناهیتا احمدی

 مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا با
 وکیل پایه یک دادگستری استان کرمان

جناب آقای ناصر ایرانمنش
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تقویت  باعث  چینی  ویروس  بیشتر  شیوع  از  نگرانی   
محسوس دالر در بازارهای ارزی شد. پس از آن که روند 
جهان  قاره  سه  به  جدید  مسری  ویروسی  بیماری  انتشار 
روندی  جهانی  بازارهای  در  دالر  ارزش  شده،  کشیده 

صعودی داشته است.
تاکنون گزارشهایی از ابتال به ویروس کرونا در آسیا، اروپا و 
آمریکای شمالی مخابره شده است. دولت چین برای کنترل 
بیماری اعالم کرده است که تعطیالت سال نو را سه روز 
از موعد معمول  دیرتر  و مدارس  تمدید خواهد کرد  دیگر 

بازگشایی خواهند شد.
بانک  در  ارز  بازار  ارشد  تحلیل گر  اوچیدا،  مینوری 
“میتسوبیشی” گفت: در حالی که هنوز مشخص نیست که 
اقتصاد  دیدن  آسیب  باعث  حد  چه  تا  بیماری  این  شیوع 
خواهد شد اما کاهش رشد اقتصادی به ویژه در چین مساله 

ای حتمی خواهد بود.
وی با اشاره به احتمال کاهش بیشتر رشد اقتصادی چین به 
زیر پنج درصد تا پایان سال جاری گفت که ویروس کرونا 
محرک  های  سیاست  اتخاذ  به  مجبور  را  چینی  مقامات 

بیشتری خواهد کرد.
در اروپا نیز به نظر می رسد که با فرا رسیدن موعد زمانی 
به  اروپایی  کشورهای  اقتصادی  رشد  بازگشت  و  برگزیت 
خود  پولی  سیاست  اروپا  مرکزی  بانک  معقول،  محدوده 
از  برخی  در  اقتصادی  رشد  داد.  نخواهد  زیادی  تغییر  را 
اقتصادهای بزرگ منطقه یورو نظیر آلمان و ایتالیا تقویت 

شده است.
کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفته است که 
این بانک در سیاست گذاری پولی خود اتوماتیک وار عمل 

نخواهد کرد و داده ها و پیش بینی ها از وضعیت منطقه یورو 
هستند که مسیر حرکت بعدی را مشخص خواهند کرد.

که  می شود  تبدیل  کشوری  نخستین  به  اکنون  انگلیس 
همه  دنبال  به  خروج  این  می کند.  ترک  را  اروپا  اتحادیه 
پرسی جنجالی سال 2۰۱۶ صورت می گیرد که تا سال ها 
اروپایی  اقتصادی کشورهای  به عنوان اصلی ترین ریسک 
کنونی  وزیر  نخست  جانسون،  بوریس  دولت  شد.  مطرح 
از ماه ها کش و قوس بر مخالفت پارلمان غلبه  که پس 
کرد وعده داده است که رشد اقتصادی این کشور پس از 

برگزیت تقویت خواهد شد.
شرکت  خروج  روند  به  توجه  با  که  نیست  مشخص  هنوز 

برگزیت، رشد  به دنبال  انگلیس  از  بین المللی  های بزرگ 
اقتصادی این کشور چگونه خواهد بود. پیش تر مدیر بانک 
آمریکایی “جی پی مورگان” از انتقال مقر اروپایی این بانک 
شرکت،  صدها  تاکنون  بود.  داده  خبر  پاریس  به  لندن  از 
بانک، صندوق سرمایه گذاری و موسسات بیمه ای برای 
ادامه فعالیت خود در انگلیس طبق شرایط جدید از دولت 

درخواست مجوز فعالیت کرده اند.
اگر چه در حوزه تجاری نیز پس از ۱۷ ماه جنگ تجاری 
سر  بر  اولیه  توافقی  به  جهان  بزرگ  اقتصاد  دو  سرانجام 
آتش بس رسیدند و نخست وزیر چین با سفر به واشنگتن به 
همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فاز نخست توافق 

را امضا کرد اما ممکن است رشد اقتصادی چین در صورت 
تشدید وضعیت فعلی مجددا کاهش پیدا کند.

چین پذیرفته است که در ازای برداشته شدن تعرفه اضافی 
خرید  آمریکا،  از  کشور  این  وارداتی  محصوالت  روی 
بیشتری از آمریکا داشته باشد تا کسری تراز حساب تجاری 

دو کشور به نفع آمریکا کاهش پیدا کند.
روابط آمریکا با اروپا نیز سر مسائل تجاری کماکان متشنج 
آلمان  به  روسیه  گاز  انتقال  پروژه  تحریم  از  پس  و  است 
اقیانوس  سوی  دو  متحدان  بین  تنش ها  آمریکا،  توسط 
اتحادیه  عضو  کشورهای  از  آلمان  و  گرفته  شدت  اطلس 
اروپا خواسته است با هم یک سپر دفاعی در برابر تحریم ها 
تهدید  را  آمریکا  فرانسه  نیز  دیگر  از سوی  دهند.  تشکیل 
تعرفه ها،  افزایش  شدن  عملی  صورت  در  که  است  کرده 

پرونده را به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
خواندن  غیرمنطقی  با  فرانسه  دارایی  وزیر  مر،  لو  برونو 

مواضع آمریکا خواهان بازگشت به میز مذاکره شده است.
با  گفت وگو  در  ترامپ  دیپلماتیک،  منبع  یک  گفته  طبق 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه موافقت کرده است 
تا دو طرف فعال تهدیدات متقابل تعرفه ای خود را عملی 

نکنند.
استفان اینس، استراتژیست بازارهای آسیایی در موسسه “ 
برابر  در  اروپایی  ارزهای  برابری  نرخ  تریدر” گفت:  اکسی 
دالر به رشد اقتصادی جهان حساسیت دارد و خوش بینی 
موضع  تقویت  باعث  تجاری  اختالفات  فصل  و  حل  به 

ارزهای اروپایی در برابر اسکناس سبز خواهد شد.

اثر کرونا بر بازار ارز؛ دالر باال رفت

جهش تولید ایجاد نسل تازه از نظام های تولید پایدار ثروت 
است که همه شاخص های اقتصادی و اجتماعی را چند پله 

ارتقا می دهد و با رویکردهای موجود هم متمایز است.
تاریخ علم اقتصاد نشان می دهد نسل های اقتصادی با هدف 
ایجاد جهش پایدار تولید شکل گرفته اند که با رفع ایرادهای 

وضع موجود؛ مکتب فکری جدیدی  ارائه می کردند.
هدف جهش تولید را شاید ایجاد نسل برتر اقتصادی در ایران 
اسالمی بدانیم که ۱( تولید ملی را تقویت می کند 2( ضریب 
تبدیل حامل های ارزش افزوده و منابع به تولید ثروت واقعی 
زندگی  رفاه و  بر  تاثیرگذاری آن  به حداکثر می رساند ۳(  
همه مردم  مشهود خواهد بود 4( همه مردم در تولید ثروت 
شریک می شوند ۵( کیک اقتصاد ملی چند برابر می شود و 

توزیع هم عادالنه خواهد بود.
بنابراین در سال جهش تولید باید به ایجاد نسل تازه اقتصادی 
که تولید ثروت را به حداکثر می رساند و مبانی تصمیم گیری 

را علمی می کند؛ کمک کنیم.
از طرف دیگر؛ در انقالب اسالمی که مصداق انفجار نور بوده 
است در ادامه با انفجار نوآوری و خالقیت و کارایی در عرصه 
در  دستاوردها  حداقل  و  همراه شود  واقتصاد  مدیریت  های 
این روند باید تحقق اقتصاد تولید محور و افزایش تاب آوری 
مصرف  سبک  ساماندهی  و  توزیع  تولید،  بخشهای  در  آن 

باشد.
بر  تکیه  با  هم  یافته  توسعه  ایران  اقتصاد  صورت  آن  در 
فرهنگ اسالمی - ایرانی و کلید تبدیل همه پتانسیل ها به 

عملکردهای استثنایی شکل می گیرد.
تولید « است و  این روندها همان ” جهش  بهینه  دستاورد 
مقام معظم رهبری هم ۱۳99 را سال جهش تولید نامگذاری 

کردند.
ایجاد رونق اقتصادی، بهبود کسب و کار و بهبود درآمد اقشار 
اینکه  برای  و  است  کشور  یک  های  اولویت  جزو  مختلف 
مجموعه فعالیت های ما یک تحول اساسی در امر اقتصاد 
ایجاد کند به پیوست توسعه تعاونی نیاز است و برای اینکه 
این پیوست موفق عمل کند باید اقداماتی صورت گیرد که 
از جمله این اقدامات برنامه ریزی برای توسعه فراگیر تعاونی 

هاست.
روانشناسی توسعه تعاونی هم ایجاب می کند همه عوامل، 
رفتارها و انگیزه همه ارکان مستقیم و غیر مستقیم تولید و 
ایجاد ارزش افزوده یا ثروت واقعی تقویت شود و امیدواری 
به رشد و توسعه و رونق اقتصادی و جهش تولید به حداکثر 
برسد. همه مردم با همه منابع خود وارد عرصه تولید واقعی 
می شوند و همه بازارهای اقتصادی هم  اعم از پول و کار 

و کاال و سرمایه هم در خدمت تولید ملی قرار می گیرند.
مصرف  احترام  مورد  داخلی  عرصه  در  هم  که  تولیدی 
رقابتی  توان  از  خارج  در  هم  و  خانوارهاست  و  کنندگان 

باالتری برخوردار خواهد بود.
جهش تولید ملی نیازمند فضای مطلوب روانشناسی است تا 
همه ظرفیت های ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت در همه 
مختصات سرزمین و جغرافیای طبیعی و انسانی و اقتصادی  
هنر   این  و  گیرد  قرار  ثروت   ایجاد  مسیر  در  و  شود  فعال 
تعاونی  جامع  اقتصاد  به سمت  باید  و  است  تعاونی  اقتصاد 
و کامل با عضویت صدها میلیون  نفر – عضو و حتی یک 
میلیارد نفر – عضو حرکت کنیم یعنی یک فرد ایرانی می 
تواند در دهها تعاونی متنوع عضو شود و هیچ تضادی هم 
با حضور در بخش های دیگر ندارد یعنی یک فرد می تواند 
و  صنعتی   ، کشاورزی  تعاونی  دهها  در  عضویت  بر  عالوه 

خدماتی در بخشهای غیرتعاونی هم فعالیت کند.
کافی است نهضت خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی 
و  برنج، شکر  مانند  بسپاریم  ملی  فراگیر  تعاونی های  به  را 
دانش  و  پتروشیمی  صنایع  توسعه  تا   ... و  گیاهی  داروهای 

بنیان  واگذار کنیم.
برای این کار باید فضای اقتصادی همراه با انگیزه اقتصادی 
و سودآوری و نفع فردی و جمعی و ملی فراهم شود و سهم 
بخش تعاون از بازارهای کاال، پول و سرمایه و کار به بیش از 
۵۰ درصد افزایش یابد؛ بانک های توسعه ای متمایز درحوزه 
برابر  چند  تا  بورس  در  تعاونی  سهام  بگیرد،  شکل  تعاون 
تا استانی و ملی  تعاونی های روستایی کامل  یابد،  افزایش 
توسعه یابد، نظام آموزش عالی توسعه تعاونی را به گفتمان 
ملی تبدیل کند و  باید فرآیندهای وسیله – هدف و ابزارهای 

اقتصادی و سیاستی به نفع تعاونی ها متحول شود.
برآیند بهنیه این تالش ها و رویکردها در سال جهش تولید ) 
ارتقای کمیت و کیفیت تولید  کاهش هزینه ها و قیمت تمام 
شده ساماندهی قیمت ها به نفع مصرف کنندگان  ساماندهی 
و کاهش هزینه شبکه های توزیع( است که باید در سطح 

جامعه تبیین شود.
با  را  همگرایی  بیشترین  که  دارد  نیاز  اقتصادی  به  ایران 
فضیلت های اقتصادی جامعه اسالمی داشته باشد  و بخش 
مهمی از دغدغه های رهبری را که پیشرفت توام با عدالت 
است، تحقق بخشد و اقتصاد تعاونی می تواند در این عرصه 

موثر باشد.
با توسعه جامع تعاونی ها می توانیم با رویکرد جهش تولید ۱( 
تولیدات کشاورزی را حداقل تا دو برابر افزایش دهیم2( نرخ 
بیکاری تا سطح تک رقمی کاهش می یابد ۳( توسعه عدالت 
محور  و توزیع عادالنه ثروت تحقق می یابد 4( شاخص های 
اقتصاد نجومی پایدار شکل می گیرد ۵(  صادرات ممتاز و 
متمایز در اقتصاد جهانی و منطقه ای قابل تحقق خواهد بود 
۶(نفت زدگی اقتصاد ملی کمتر می شود ۷( تاثیر تحوالت 
اقتصادی در زندگی مردم ملموس خواهد بود چون خودشان 
در تولید نقش دارند و ….۸( نسل تازه از اقتصاد مردم محور 

و عدالت محور  ؛ تاب آور و پایدار تاسیس خواهد شد. 

جهش تولید همراه با 
توسعه پایدار اقتصاد 

تعاونی

رئیس پلیس راهور مرکز استان کرمان گفت:
دلیل حدود ۳۰ درصد تصادفات درون شهری استفاده از تلفن 

همراه در حین رانندگی است.
طرح های  پلیس  اینکه  بیان  با  محسنی  مسعود  سرهنگ 
ویژه ای برای پیشگیری و برخورد از جرائم راهنمایی و رانندگی 
در استان کرمان اجرا کرده اظهار داشت: در حال حاضر طرح 
است  اجرا  حال  در  کرمان  شهر  سطح  در  ترافیکی  انضباط 
می شود  برخورد  آن  با  طور جدی  به  که  تخلفاتی  از  یکی  و 

استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی است.
تصادفات  علل  شایع ترین  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
که  می شود  محسوب  جلو  به  نقلیه  وسیله  راننده  توجه  عدم 
تمرکز  کاهش  و  پرتی  حواس  باعث  متعددی  فاکتورها ی 
عمده  دالیل  از  یکی  افزود:  می شود  رانندگی  حین  رانندگان 

تصادفات استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان کرمان بیان کرد: 
برابر قانون نیز استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی تخلف 

راهنمایی و رانندگی محسوب می شود و با متخلف باید طبق 
قوانین برخورد شود.

در  و  درون شهری  تصادفات  در  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  وی 
برخورد با عابرین پیاده بیشترین دلیل تصادف استفاده از تلفن 
از  رانندگان است عنوان کرد: حدود ۳۰ درصد  همراه توسط 
رانندگی است  تلفن همراه حین  از  استفاده  به دلیل  تصادفات 

چرا که راننده تمرکز و توجه به جلو را از دست می دهد.
محسنی با بیان اینکه مبلغ جریمه ای که در قانون برای این 
تخلف در نظر گرفته شده است یک میلیون و 2۰۰ هزار ریال 
است افزود: این مبلغ جریمه برای رانندگانی که در سرعت باال 
و غیرمجاز در حرکت هستند اضافه می شود و نمره منفی هم 

به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه این نمره منفی برای خودروهای عمومی 
۵ نمره منفی و برای وسایل نقلیه شخصی ۳ نمره است گفت: 
از تصادف  رانندگان توجه داشته باشند برخی خسارات ناشی 

قابل جبران نیست و ممکن است جان افراد از دست برود.

در  سرمایه گذاران  از  استقبال  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
بحث انرژی خورشیدی گفت: استان کرمان آمادگی احداث 

کارخانه تولید پانل خورشیدی و توربین بادی را دارد.
استان کرمان  به ظرفیت های  اشاره  با   ، فدائی  محمد جواد 
در بحث انرژی های تجدید پذیر اظهار داشت: در جلسه ای 
در دفتر استانداری کرمان در تهران موضوع احداث کارخانه 
کرمان  استان  در  خورشیدی  پانل های  سلول های  تولید 

پیگیری شد.
وی با بیان اینکه استان کرمان آمادگی احداث کارخانه تولید 
پانل های خورشیدی را دارد و از سرمایه گذاران در این بخش 
از  یکی  در  کارخانه  احداث  محل  گفت:  می شود  استقبال 
سه منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، رفسنجان و بم و یا در 
منطقه ماهان کرمان پیش بینی شده که توسط سرمایه گذار 

در حال بررسی است.
شده  انجام  توافق  با  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
میلیارد  پرداخت تسهیالت 2۰۰  آمادگی  استانداری کرمان 

دارد  را  کارخانه  این  احداث  برای  سرمایه گذار  به  تومانی 
خاطر نشان کرد: در این جلسه مقرر شد موضوع مشارکت با 
گروه هندی برای تولید توربین های بادی نیز مورد بررسی 

و پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین به نیاز استان به ایجاد بندر خشک اشاره کرد 
و گفت: با کلیات ایجاد بندر خشک در حد فاصل سیرجان 
و حاجی آباد توسط بخش خصوصی موافقت شد و مقرر شد 

این موضوع توسط اتاق بازرگانی سیرجان پیگیری شود.
فدائی با بیان اینکه مسیر توسعه در استان کرمان را با جدیت 
نیز در دستور کار  ابریشم  افزود: احیای راه  دنبال می کنیم 
برنامه های توسعه ای استان است و در این رابطه کارگروهی 
اقتصادی وزارت  استانداری و عضویت معاون  با مسئولیت 
خارجه، سفیر چین در تهران، سفیر ایران در چین، نماینده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر کشور، نماینده 
استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر 

کرمان تشکیل شده است.

رئیس پلیس راهور مرکز استان کرمان:
دلیل ۳۰ درصد تصادفات درون شهری

استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی است

استان کرمان آمادگی احداث کارخانه 
تولید پانل های خورشیدی را دارد

 سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان گفت: با استمرار شیوع 
فرهنگ  باید  گیرد.  صورت  ازدواج  در  خللی  نباید  کرونا 
ترویج  بهداشتی  های  پروتکل  کامل  رعایت  با  را  ازدواج 

دهیم.
و  هفتاد  در  جوانان  و  ورزش  وزیر  فر  سلطانی  مسعود 
در  که  جوانان  امور  ساماندهی  ملی  ستاد  جلسه  پنجمین 
وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از 
حضور اعضای ستاد ملی ساماندهی امور جوانان گفت: به 
دلیل شیوع ویروس کرونا مدتی این جلسه برگزار نمی شد 
که امیدوارم بتوانیم از این پس به صورت مستمر و با رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی این جلسات را برگزار کنیم.
قرار  توجه  مورد  را  انقالب  دوم  گام  بیانیه  موضوع  وی 
تمرکز  و  تأکیدات  و  این  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  و  داد 
مقام معظم رهبری به جوانان در بندهای این بیانیه، الزم 
ستاد  بعدی  جلسات  کار  دستور  در  موضوع  این  تا  است 
ملی ساماندهی امور جوانان قرار بگیرد تا تا شاهد تحقق 
بندهای آن و نقش سایر دست گاه ها در اجرای آن باشیم. 
اگر مجموعه ای باید در این خصوص اقداماتی انجام دهد، 
قطعًا یکی از آنها ستادهای ساماندهی امور جوانان در کل 

کور است.
وی افزود: تالش در پویش همت جوانانه، کمک مومنانه 
تحسین برانگیز است در این اقدام 4۰۰ هزار خانوار نیازمند 
توسط ۷۰۰ سازمان مردم نهاد جوانان و هیأت های ورزشی 
تقدیر  آنها  همه  زحمات  از  که  گرفتند  قرار  حمایت  مورد 

می کنم.
وزیر ورزش و جوانان گفت: با توجه به استمرار شیوع کرونا 
باید تمهیدات و اقداماتی از این دست برای نیازمندان باز 
این گردنه  ایران  قهرمان  تا ملت  نظر گرفته شود  در  هم 
با  گذشته  در 4۱ سال  گردنه ها  دیگر  مانند  را هم  سخت 

پیروزی پشت سر بگذارند.
از بهمن ماه 9۸  وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: پس 
کشور درگیر کرونا شد که از فعالیت های مدافعان سالمت، 
و  دولتی  دستگاه های  سایر  جمهور،  رئیس  دولت،  مردم، 
ملی  ستاد  تصمیمات  از  رهبری  معظم  مقام  حمایت های 

مقابله با کرونا صمیمانه تشکر می کنم.
سلطانی فر گفت: با وجود اینکه متأسفانه ۱2 هزار نفر از 
هموطنان به دلیل کرونا فوت کرده اند، امید است بتوان با 
رعایت پروتکل های بهداشتی شدت بیماری را کاهش داد 
و کارنامه خوبی در جهت خدمت به مردم در بحران کرونا 

داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امروز می دانیم که این بیماری به سهولت 
جوامع بشری را رها نمی کند بر همین اساس در این شرایط 
باید برخی سنت ها و آداب و رسوم گذشته را تغییر داد و با 
عزم و اراده ملت بر این موضوع نیز پیروز شد. در شرایط 

کنونی استفاده از اینترنت و فضای مجازی پررنگ تر شده 
و باید زندگی را با کمک این ظرفیت ها برنامه ریزی کرد.

تحکیم  به  توجه  لزوم  به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
که  است  انسان  دو  پیوند  ازدواج  کرد:  تصریح  خانواده 
فرهنگی  و  اجتماعی  بنیان های  تحکیم  موجب  می تواند 
جامعه و در نهایت باعث توسعه جامعه شود و نباید صرفًا 
توسعه  راستای  در  بلکه  دانست  فردی  قالب  در  را  ازدواج 

کشور است.
خللی  نباید  کرونا  شیوع  استمرار  با  داد:  ادامه  فر  سلطانی 
رعایت  با  را  ازدواج  فرهنگ  باید  گیرد.  ازدواج صورت  در 
موضوع  این  و  دهیم  ترویج  بهداشتی  پروتکل های  کامل 
کار یک دستگاه نیست و دستگاه های مختلف باید در این 
خصوص مردم را قانع و تشویق کنند تا ازدواج ها با رعایت 
پروتکل های بهداشتی انجام شود. برای مثال افراد می توانند 

ازدواج کرده و بعد از اتمام کرونا مهمانی برگزار کنند.
نیز  در کشور  فراغت  اوقات  درباره سند جامع  فر  سلطانی 
جامع  و  اساسی  کار  یک  فراغت  اوقات  جامع  سند  گفت: 
است که وزارت ورزش و جوانان با احصاء نظرات دستگاه ها 
دو سال روی آن کار کرده است و امیدواریم که برای اولین 
کشور  کل  برای  فراغت  اوقات  حوزه  در  جامع  سندی  بار 

داشته باشیم.
در پایان این جلسه از تقی رستم وند، معاون وزارت کشور، 
کشور  وزارت  اجتماعی  معاون  فرید،  مسعودی  اهلل  حبیب 

نیز تقدیر شد.

باید فرهنگ ازدواج با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی را ترویج دهیم
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