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سخن سردبیر
در تایـم الیـن توییتر مـی چرخیدم و توییت هـا را می خواندم. چشـمم به 
یک عکس سـیاه و سـفید افتاد. از جزئیات عکس چیزی معلوم نبود ولی 
آنچه در نگاه اول به چشـم می آمد، مسـاحت وسـیعی از شـهری مخروبه 
بود. توییت را که خواندم فهمیدم عکس متعلق به شـهر هیروشیماسـت. 
بـا خودم گفتم سـالگرد بمباران هیروشـیما که مـرداد ماه بـود، چه ربطی 
بـه االن دارد؟! امـا حـاال بـه نظرم بهتریـن وقت بـرای یـادآوری آن فاجعه 

همیـن حـاال بود. در همیـن ماه و در همیـن روزها.
نظرتــان چیســت نــوار را کمــی بــه عقــب برگردانیــم؟ البته کمی بیشــتر 
از کمــی؛ شــاید بــه انــدازه چندیــن قــرن قبــل. عقب تــر از جنــگ ویتنام 

و عــراق و افغانســتان. حتــی قبل تــر از جنــگ جهانــی اول و دوم. 
درسـت همـان لحظه ای کـه رد چکمه هـای آن دریانـورداِن عـازم هند بر 
روی شـن های سـاحل سـرزمینی ناشـناخته افتاد. قاره ای جدید که پیش 
از آن روی هیـچ نقشـه ای نبـود ولـی از آن پس به همـه اطلس های جهان 
اضافـه شـد. خـب حـاال نـوار را روی دور تنـد بگذاریـد و دوباره ببینیـد. از 
سرخپوسـتانی کـه با جنگ میکروبی کشـته شـدند یا برده هایـی که بعد 
از پیاده روی هـای چندصـد کیلومتـری بـا زنجیرهایـی بر دسـت و پا جان 
دادند یا آن هایی که در زیر عرشـه کشـتی از کمبود اکسـیژن یا گرسـنگی 
تلـف می شـدند و تنها آرزویشـان این بود که راهی بیابند تا خـود را به دریا 
بیندازنـد دنبالـه را بگیرید و بیایید تا برسـید به قربانیان گاز خردل و سـم 
علـف کش و بمب های خوشـه ای و هسـته ای در خیابان های شـبه جزیره 
کـره و کوچـه پس کوچه هـای بغـداد و ناکازاکی و سـایگون و کابل. دنباله 
مسـیر را کـه بگیریـد احتمـاال در جایی از ایـن جاده خونین نـام عملیات 

آذرخـش کبود هم به چشـمتان خواهـد خورد.
همـان عملیاتـی کـه حوالـی ۱ نیمه شـب سـوم ژانویـه ۲۰۲۰ در یکی از 

مسـیرهای خروجـی فـرودگاه بغداد انجام شـد.
امـا آن جـاده خونیـن که روزی، کاشـفان ینگه دنیا با ریختـن خون اولین 
 سرخپوسـت بومی قاره جدید، پا در آن گذاشته بودند، همچنان ادامه دارد.

نمیدانـم شـاید الزم اسـت روزی در جایـی هرجـا مثال زمین گلف کسـی 
تـاوان پـس دهـد. شـاید اگـر همـان ابتـدا قاتـل آن اولیـن سرخپوسـِت 
کشـته شـده مجازات می شـد، دیگر بـرده ای جـان نمی داد یا شـاید دیگر 
کسـی هیروشـیما و ناکازاکی را نمی شـناخت و اسم شان را نشـنیده بود و 
مثـل شـهرهای دیگـر جهان کـه هیچ اتفـاق خاصـی در آن هـا رخ نداده 
و در کتاب هـای تاریـخ هـم نیسـتند، آن دو شـهر هـم ناشـناخته باقـی 

می ماندنـد. شـاید حتـی عملیـات آذرخش کبـودی هـم نبود.
شاید الزم است روزی در جایی کسی تاوان پس دهد...

اندر احواالت
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یادداشت 

سالمت دنیا بیماری است و بیماری اش شفا و سالمت؛ چرا که بنیان دنیا در عادات است و سالمت حقیقی، هر چه 
 هست در ترک عادات و عتق ملکات است.

»شهید مرتضی آوینی«

نـه! امـکان نـدارد کـه رسـتم سـهرابش را از قصـد کشـته باشـد. او 
نمی دانسـت بر پسـرش تیغ کشـیده اسـت. خیال می کرد با دشـمنش 
پیـکار می کنـد. اگـر بـاور نداریـد از آقای فردوسـی بپرسـید. او راوی داسـتان 

اسـت. بهتـر از هرکسـی می دانـد بیـن آن دو چه گذشـته اسـت.

تناقـض بودند. یک بار دیگر داسـتانی کـه در کودکی 
 از آن کتـاب یاسـی رنگ خوانـده بودم را مـرور کردم.

نه! امکان ندارد که رسـتم سـهرابش را از قصد کشـته 
باشـد. او نمی دانسـت بر پسـرش تیغ کشـیده اسـت. 
خیـال می کـرد با دشـمنش پیـکار می کند. اگـر باور 
نداریـد از آقـای فردوسـی بپرسـید. او راوی داسـتان 
اسـت. بهتـر از هرکسـی می دانـد بیـن آن دو چـه 

گذشـته است.
هـم  داسـتان  ایـن  راوی  از  می توانسـتیم  کاش  ای 
بپرسـیم کـه در آن بامـداد ۱۸ دی مـاه چه گذشـته. 
کسـی چـه می داند شـاید او هـم ارجاعمـان بدهد به 
همـان آقـای فردوسـی و بگوید داسـتان همان اسـت 
فقـط زمانـش فـرق می کنـد و تفـاوت دیگـرش ایـن 
اسـت کـه دومی افسـانه نیسـت و واقعی سـت. با این 
حسـاب در بامـداد ۱۸ دی هـم پـدر نمی دانسـت بـر 
فرزندانـش تیغ کشـیده وگرنـه چرا باید وقتـی ۵ روز 
قبـل، در نیمـه شـب ۱۳ دی یکـی از سـهراب هایش 
را از دسـت داده بـود دوبـاره خـودش را داغـدار کند و 

رخـت عزایـی دیگـر به تـن کند.
شـبا همیـن افـکار گوشـه کاغـذ نـازک و بی حـال 
روزنامـه را میان انگشـتانم گرفتم و با چرخشـی ۱۸۰ 
درجـه ای بـه صفحه بعد رفتـم. قبـل از دیدن صفحه 
بعـدی، صفحه رو به روی آن  توجهـم را جلب کرد. آن 

صفحـه از نیمـه بریده شـده بود!
در تیترش نوشـته بود: »راز توییت ۳۰ سـاعت قبل از 

حادثه فاش شـد!«
در بـاالی صفحـه عکـس یک توییـت قرار داده شـده 
بـود کـه در متن آن نوشـته شـده بود:»آن هایی که به 
عدد ۵۲ اشـاره می کنند بهتر اسـت به عدد ۲۹۰ هم 

#ri655 .فکر کنند

ایـران را تهدیـد نکنیـد.«  هیچوقـت ملـت بـزرگ 
در پایین توییت، تاریخ و سـاعت آن نوشـته شده بود. 
تمـام مطالـب از زیـر عکس بریده شـده بـود و جز آن 
عکـس و تیتر چیز دیگری باقی نمانـده بود. روی میز 
و اطـراف را کمـی گشـتم تـا شـاید تکـه گم شـده را 

پیـدا کنم ولی چیـزی نیافتم.
از پایین قسـت بریده شـده مطالب صفحه بعد معلوم 
بـود. آن صفحـه مربـوط بـه حـوادث ۱۹ دی بـود. 
تصویـر یـک عکس دسـته جمعـی در وسـط صفحه 
بـود. خوابـم گرفته بود. چشـمانم درسـت نمی دید. از 
بیـن متن اطراف عکس چند کلمـه و عبارت از مقابل 

چشـمانم رد شدند.
سقوط...هواپیمای فرماندهان...سردار احمد کاظمی...

دیگر نمی توانسـتم چشـمانم را باز نگه دارم. ساعت را 
نـگاه کردم. ۱:۲۰ نیمه شـب بود. روزنامـه را تا کردم...

بخـش حـوادث روزنامه هـا را ورق می زدم. بـه دی ماه 
کـه رسـیدم، تیترهـا را می خوانـدم و رد می شـدم. ۴ 
دی عملیـات کربـالی۴، ۵ دی عاشـورای ۸۸ و زلزلـه 
بم، ۱۳ دی ترور سـردار شـهید حاج قاسم سلیمانی...

تیتـر »ای داغ بـر دل نشسـته« را کـه دیـدم اندکـی 
مکـث کـردم. خیره شـدم بـه تصویـر بـاالی صفحه؛ 
عکـس همان پیراهن معروف سـبز سـپاهی که جای 
ترکـش و لکه هـای قرمـز خون، بـاالی اسـم گلدوزی 

شـده »قاسـم سـلیمانی« دل آدم را می لرزانـد.
 از ایـن صفحـه دل کنـدم و بـه ورق زدن ادامـه دادم.

۱۶ دی غرق شـدن نفتکش سانچی، ۱۷ دی شهادت 
۶۲ نفر از تشـییع کنندگان در مراسـم تشـییع سردار 
در کرمـان، ۱۸ دی سـقوط پـرواز ۷۵۲ هواپیمایـی 

اوکراین.
ایـن صفحـه مانـع شـد  تیتـر عجیـب و متفـاوت 
بگـذرم. صفحـات  باقـی  ماننـد  هـم  آن  از   تـا 

در تیتـر با فونت درشـت نوشـته شـده بـود »تکرار 
داسـتان رسـتم و سهراب«

تشـبیه غریبی سـت. تا بفهمم چه شـده خـودم را 
در یکـی از شـب های کودکـی دیـدم؛ بـا کتابـی با 
جلد یاسـی که روی آن نوشـته بود »داسـتان های 
شـاهنامه بـرای کـودکان«. یـادم می آیـد بعـد از 
خوانـدن داسـتان رسـتم و سـهراب چقـدر غصه ام 
گرفتـه بـود. داسـتان را بـرای مـادرم هم 
تعریـف کـرده بـودم تـا دوتایـی غصـه 

بخوریـم ولی مـادرم گفته بـود این ها همه افسـانه اند 
و مـن هـم پرسـیده بـودم افسـانه چیسـت و او هـم 

جـواب داده بـود.
بـه  افتـاد  بیـرون خزیـدم، چشـمم  افـکارم کـه  از 
پاراگـراف اول سـتون دوم. بـه نظـر می رسـید در آن 
قسـمت مصاحبـه ای نوشـته شـده اسـت. خبرنـگار 
کـه انـگار مثـل همـه مـردم از تناقضـات آن سـه روز 
دلـش حسـابی پـر بـود، از دلیـل تاخیـر سـه روزه ی 
گفتـن حقیقـت پرسـیده بـود و مصاحبه شـونده هم 
در جـواب گفتـه بود تحقیقات برای مشـخص شـدن 
حقیقـت سـه روز زمـان بـرده؛ خبرنگار امـا همچنان 
دلـش پـر بـود. ِگلـه داشـت از آن هایی که ندانسـته، 
بـا قاطعیـت تکذیـب کـرده بودنـد و آن هایـی که به 
آن گـروه تکذیـب کننـدگان نگفته بودند دسـت نگه 

داریـد؛ مـا در حـال تحقیقیم!
دوبـاره مردمـک  چشـمانم را رهـا کـردم بیـن حروف 
و کلمـات. مردمک هـای لغـزان و بازیگوشـم باالخـره 
از سرسـره بـازی بیـن سـطرها و پاراگراف هـا خسـته 

شـدند و در انتهـای صفحـه متوقف شـدند. 
همـه آن کلمات ریز به هم چسـبیده در آن صفحه ی 
نـه چنـدان سـفید از یـک چیـز می گفتند. هـر کدام 
از زاویـه ای متفـاوت از یـک حادثـه تلـخ می گفتنـد؛ 
امـا آن چیـزی کـه در انتهـای صفحه خوانـدم با بقیه 
فـرق داشـت. دوبـاره چشـمم بـه تیتر همـان صفحه 
افتـاد. آن نقـل قول هـای انتهـای صفحـه با تیتـر در 
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صفحــه حــوادث دی ماه!



حنانه تفرشی
طراحی پوشاک 

امســال هــم دوره آموزشــی تشــکیالتی فصــل رویش بــرای دومین ســال 
پیاپی در دانشــکده شــریعتی برگزار شــد. در این دوره بســیج دانشــجویی 
شــریعتی میزبــان اســاتید برجســته و دانشــجویان عالقه منــدی بــود کــه 

در ایــن دوره ثبــت نــام کــرده بودند.
ــن تفــاوت کــه  ــا ای  اولیــن کالس راس ســاعت ۹ صبــح شــروع شــد ب
برخــالف ســال گذشــته کــه دوره تمامــاً مجازی بــود، امســال کالس های 
تشــکیل شــده در روز اول بــه صــورت حضــوری در دانشــگاه برگــزار شــد 
و عــالوه بــر شــرکت کننــدگان مجــازی پذیــرای بخشــی از دانشــجویان 

عالقه منــد بــه شــرکت حضــوری و حضــور در فضــای دانشــگاه بــود.
در اولیــن کالس مســئول اســبق بســیج دانشــجویی، خانم فاطمــه انوری 
ــی چــون کار تشــکیالتی،  ــو در خصــوص موضوعات ــه بحــث و گفت گ ب
نــوع فعالیــت و اهــداف بســیج و نقــش بانــوان در کارهــای تشــکیالتی 
ــش بســیج در  ــه و نق ــم جامع ــای مه ــد و دغدغه ه ــادی پرداختن و جه
ــن  ــد. همچنی ــرار دادن ــورد بررســی ق ــا را م ــود آن ه مطالبه گــری و بهب
افــراد بــا معاونت هــای مختلــف بســیج و وظایــف هــر یــک از آن هــا آشــنا 

شــدند.
ــا مشــارکت حاضــران در جلســه انجــام  ــن کالس ب ــام اولی حســن خت
ــه ایــن صــورت کــه هــر یــک خــود را در جایــگاه معاونیــن یــا  شــد. ب
ــن  ــر ای ــد و ب ــرار دادن ــزان برنامه هــای فرهنگــی، جهــادی و... ق برنامه ری

ــد. ــه کردن ــود را ارائ ــای خ ــا و برنامه ه ــاس طرح ه اس
پــس از اقامــه نمــار جماعــت ظهــر توســط حجــت االســالم ســعیدی 

آریــا، کارشــناس برنامــه ســمت خــدا و اســتاد حــوزه علمیــه، 
ــا  ــا هــدف آشــنایی ب ــا حضــور ایشــان و ب کالس دوم ب

اخــالق تشــکیالتی برگــزار شــد. حجــت االســالم 
ســعیدی بــه اهمیــت اخــالص و تقــوای عملــی 

در کار گروهــی تاکیــد کردنــد و خــود برتربینی 
و جلوگیــری از منیــت را موضــوع بحــث خــود 

قــرار دادنــد. 
جنــاب آقــای داوود گــودرزی، سرپرســت 
ســازمان بازرســی تهــران و مدیــر قــرارگاه ملی 

مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی، در حالــی کالس را 
آغــاز نمودنــد کــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری 

در مــورد جــوان  انقالبــی و تبییــن دیدگاه هــای 
ایشــان در مــورد جریــان شناســی سیاســی را اصــل بحث 

خــود قــرار داده بودنــد. ایشــان جوانــان را محــور حرکــت انقــالب 
ــرای حــل مشــکالت  ــه طــرح  و برنامــه ب ــه ارائ ــان را ب می دانســتند و آن
توصیــه کردنــد. همچنیــن بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر، تاکیــد داشــتند 
ــد اوضــاع کشــور را  ــار هــم می توانن ــد در کن ــر بخواهن ــردم اگ همــه م

تغییــر دهنــد و در ایــن صــورت اســت کــه اوضــاع جامعــه می توانــد بــا  
کمــک دولــت بهبــود یابــد.

 مدیریــت زمــان و برنامه ریــزی کالســی بــود کــه توســط آقــای 
محمدحســین یــدی، فعــال دانشــجویی و مســئول ســابق بســیج 
دانشــجویی واحــد یــادگار امــام، بــا محوریــت مدیریــت وقــت و 

شــد. تشــکیل  زندگــی  فعالیت هــای  در  روزانــه  برنامه ریــزی 
آخریــن کالســی کــه بــرای شــرکت کننــدگان در نظــر گرفتــه شــده بود 
کالس رســانه و آشــنایی بــا امــور مرتبــط بــا آن با حضور ســیدمحمدعلی 
صــدری نیــا، مدیــر ارتباطــات و رســانه ســازمان اوج، بــود کــه 
ــورد  ــای آن م ــانه و ابزاره ــذاری رس ــن کالس اثرگ در ای
بحــث قــرار گرفــت. همچنیــن آقــای صــدری 
نیــا تکنیک هــای اقنــاع مخاطبــان را یکــی از 
ــه  ــه ب ــد و توج ــان کردن ــانه ای بی ــای رس پیام ه
افــکار عمومــی در تولیــدات رســانه ای را بررســی 

نمودنــد. 
فصــل رویــش ۲ کــه با حضور اســاتید برجســته 
برگــزار شــد بهانــه ای بــود تــا دانشــجویان پــس 

از مدتــی دوری از فضــای دانشــگاه، در کنــار 
هــم جمــع شــوند و شــرایطی بــرای آمــوزش و 

فعالیت هــای همدالنــه فراهــم شــود.
در آخــر نیــز بــا حضــور در کنــار مــزار شــهدای گمنــام 
هدیــه ای کوچــک، یــادگاری فصــل رویــش بــه افــراد حاضــر در 
کالس هــا و در پایــان دوره هــم بــه رســم ســال گذشــته بســته های 
فرهنگــی بــه همــه شــرکت کنندگان تقدیــم شــد تــا خاطــره فصــل 

رویــش ۲ هــم مثــل ســال گذشــته در خاطرمــان مانــدگار 
. د شو

فصلی برای رویش

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم. غافل از 
آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.

  »دکتر علی شریعتی«
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ــر  ــدا او را پ ــت خ ــه محب ــی ک ــری: کس ــی حائ ــی صفای ــتاد عل اس
ــد؟ ــار می کن ــی او را سرش ــه کس ــت چ ــر محب ــت، دیگ ــرده اس نک

  خدایا، پیوسته از تو خواستم که سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت کنی.
 »شهید حاج قاسم سلیمانی«

14
00

ه  
 ما

دی
    

  4
4 

ره 
شما

    
م   

نه
ل 

سا

شــهید آوینــی: اگــر انســان هایی کــه مامــور بــه ایجــاد تحــول در 
تاریخ انــد از معیــار هــای عصــر خویــش تبعیــت کننــد، دیگــر تحولــی در 

ــاد. ــد افت ــاق نخواه ــخ اتف تاری

شهدا، محور عّزت و کرامت همه ما هستند. نه برای امروز، بلکه همیشه. اینها به دریای واسعه خداوند 
 سبحان اتصال یافته اند.

»شهید حاج قاسم سلیمانی«

شماره  44     دی ماه  1400
سال نهم       

سحر دوستیمیز روایت
سارا مهدوی 



محدثه نیکوگفتار
کامپیوتر

در زندگی مهم این نیست که به ایده آل زندگی تان برسید؛ بلکه مهم این است که در مسیر رسیدن 
 به ایده آل زندگی تان حرکت کنید. 

 »دکتر الهی قمشه ای«

اندر احواالت دخل و خرجمان!
یادداشت 

شماره  44     دی ماه  1400
سال نهم       

در خانــواده شــما دخــل و خــرج بــا هــم می خوانــد؟ درآمدهــا و مخــارج 
بــا هــم تناســب دارند؟

همانطــور کــه می دانیــد وضعیــت دخــل و خــرج کشــور در ســال های 
ــه  ــش ب ــه درآمدهای ــوده ک ــواده ای ب ــت خان ــد وضعی ــته مانن گذش
مخارجــش نمی رســید و هــر ســال ناچــار بــه فــروش اســباب و لــوازم 
منــزل می شــد و عــالوه بــر آن قــرض و بدهــی هــم بــاال مــی آورد؛ البته 
اشــتباهات ایــن خانــواده در اینکــه بــرای کاهــش هزینه هــای جــاری 
ــا افزایــش درآمــد فکــری نکــرده قطعــا در وضعیــت پیــش آمــده  و ی

ــت. ــل بوده اس دخی
از اواخــر آذر مــاه کــه الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ بــه مجلــس رفــت، 

محافــل نقــد و بررســی بودجــه ۱۴۰۱ حســابی داغ شــد.
 اگــر از آن دســته افــرادی هســتید کــه عالقــه ای بــه بررســی اینجــور 
مســائل نداریــد بهتــر اســت بدانیــد کــه وضعیــت بودجــه  ریــزی هــر 
ــه خــود  ــواده شــما و صدالبت ــر روی بودجــه خان ســال، مســتقیما ب
شــما تاثیــر خواهــد داشــت و بــا بررســی الیحــه بودجــه ســال آینــده 
ــم  ــده را ه ــال آین ــان در س ــه ای خودت ــت بودج ــد وضعی می توانی

حــدس بزنیــد.
ــر بودجــه ۱۴۰۱ داشــته باشــیم ابتــدا  ــرای اینکــه نقــد و بررســی ب ب
ــی از  ــی تخمین ــور کل ــه ط ــویم. ب ــنا ش ــه آش ــف بودج ــا تعری ــد ب بای
درآمــد و هزینــه در طــول یــک بــازه زمانــی مشــخص در آینــده بودجه 
نــام دارد کــه می توانــد بــرای شــخص، خانــواده، کســب وکار، شــرکت، 
دولــت، کشــور و تقریبــاً هــر چیــزی کــه درآمــد و هزینــه دارد، مــورد 

اســتفاده قــرار بگیــرد.  
رقــم بودجــه امســال ۳۶۳۱ هــزار میلیــارد تومــان اســت. ایــن 
ــه دو بخــش بودجــه عمومــی و بودجــه شــرکت ها  تقســیم  بودجــه ب

می شــود. از ایــن رقــم، ۱۵۰۵ هــزار میلیــارد 
ــادل  ــه مع ــي و بقی ــه عموم ــان بودج توم

ــان، بودجــه  ــارد  توم ــزار میلی ۲۲۳۱ ه
ــي اســت.  ــای دولت  شــرکت ها و بانک ه
در اینجــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 

کــه بودجــه شــرکت ها و بانک هــای 
دولتــی کــه بخــش اعظــم رقــم 

بودجــه را بــه خــود اختصاص 
و  نیســت  شــفاف  داده 
ــا و  ــا بحث ه ــام نقده تم
ــوط  ــا مرب ــا تنه تحلیل ه

ــارد  ــان ۱۵۰۵ میلی ــه هم ب
تومــان بودجــه عمومی ســت. 

و  شــرکت ها  بودجــه  شــفافیت 

بانک هــای دولتــی کــه بیــش از ۶۰ درصــد از رقــم بودجــه را بــه خــود 
ــان ِده  ــی زی ــرکت های دولت ــف ش ــن تکلی ــد و تعیی ــاص داده ان اختص

ــت. ــت اس ــدی از دول ــات ج ــزو مطالب ــه ج ــت ک سال هاس
بودجــه عمومــی هــم خــود بــه دو بخــش منابــع و مصــارف عمومــی 
ــی  ــع عموم ــود. مناب ــیم می ش ــی تقس ــارف اختصاص ــع و مص و مناب
ــی و  ــدات نفت ــی، عای ــای  غیرمالیات ــا و درآمده ــش مالیات ه از ۳ بخ

ــود. ــکیل می ش ــتقراض تش اس
مصــارف عمومــی نیــز شــامل ۳ بخــش هزینه هــای جــاری، مصــارف 
ــود  ــل و س ــت اص ــی( و بازپرداخ ــه عمران ــروف ب ــرمایه گذاری )مع س

اســقراض اســت.
ــاق  ــع باشــد کســری بودجــه اتف ــت بیشــتر از مناب ــر مصــارف دول اگ
ــا  ــه ب ــر در حــدی باشــد ک ــه کســری بودجــه اگ ــاد؛ البت ــد افت خواه
روش هــای معقــول بتــوان آن را جبــران کــرد، مشــکل جــدی ایجــاد 
نخواهــد کــرد امــا اتفاقــی کــه در ســال های اخیــر رخ داده، عــدم تحقق 
درآمدهــا و هزینه هــای پیشــبینی شــده و رقــم بــاالی کســری بودجــه 
پیشــبینی نشــده  در الیحــه بودجــه بــوده اســت. در چنیــن شــرایطی 
دولت هــا بــرای جبــران کســری از روش هــای تــورم زا همچــون چــاپ 
پــول اســتفاده می کننــد کــه در کوتــاه مــدت موجــب کاهــش ارزش 
پــول ملــی و تــورم شــدید خواهــد شــد. پــس شــاید بتــوان اصلی تریــن 

رســالت بودجــه ۱۴۰۱ را کنتــرل کســری و تــورم زا نبــودن دانســت.
گرچــه در بودجــه ۱۴۰۱ تحــول ســاختاری ایجــاد نشــده و در ســاختار 
ــه  ــفافیت بودج ــدم ش ــه ع ــاد از جمل ــت زی ــز و درش ــرادات ری آن ای
ــه چشــم  ــل ب ــی همچــون ســال های قب ــا و شــرکت های دولت بانک ه
می خــورد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه تحــول بایــد گام بــه گام صورت 
بگیــرد و چنیــن تحــول ســاختاری و عظیمــی طبیعتــاً یکســاله امــکان 
پذیــر نیســت ولــی خامــوش 
و  تــورم  موتورهــای  کــردن 
ــزو  ــه ج ــری بودج ــرل کس کنت
مطالبــه  و  اولیــه  انتظــارات 
ــه  ــت در بودج ــی از دول عموم
دیــد  بایــد  و  اســت   ۱۴۰۱
دولــت تــا چــه میــزان در تحقق 
ــرد. ــد ک ــق عمــل خواه آن موف

دو مــورد قابــل توجــه دیگــر 
کــه در بودجــه ۱۴۰۱ خبرســاز 
 ۴۲۰۰ ارز  حــذف  شــد، 
تومانــی و افزایــش ۶۲ درصــدی 
درآمدهــای مالیاتــی بــود. در 
درآمدهــای  افزایــش  مــورد 



لیال جلینی
حسابداری

 دل های مردم گریزان است. به کسی روی آورند که خوش رویی کند.             »امام علی )علیه السالم(«

ــادر  ــا م ــر از م ــد نف ــتی چن ــه راس ــی. ب ــه واژه غریب ــه، چ فاطم
ــت  ــارغ از روای ــیم؟ ف ــد می شناس ــه بای ــور ک ــان را آن ط غریب م
شهادت شــان و چنــد حدیــث و داســتان، چقــدر از زندگــی برترین 
ــو  ــدن کتــاب کشــتی پهل ــام خوان ــم می دانیــم. در ایــن ای زن عال
گرفتــه نوشــته ســید مهــدی شــجاعی در مــورد زندگــی  حضــرت 
ــل فهــم نوشــته  ــان داســتانی و بســیار قاب ــا زب فاطمــه )ع( کــه ب

شــده اســت، خالــی از لطــف نیســت.  
ســید مهــدی شــجاعی یکــی از توانمندتریــن نویســندگان حــوزه 
ــاب  ــن کت ــه پرفروش تری ــاب ک ــن کت ــای مذهبی ســت. ای کتاب ه
ــر  ــه  ه ــده ک ــه ش ــارده فصــل تهی ــن نویســنده اســت در چه ای
فصــل از زبــان یکــی از بســتگان حضــرت زهــرا)ع( یــا خود ایشــان 
ــراز و فرودهــای زندگــی آن حضــرت از زمــان والدت  در مــورد ف
تــا شــهادت ایشــان نوشــته شــده اســت. کتــاب بــا نثــری روان و 
ــر دل می نشــیند  ــدر ب ــرا نوشــته شــده و گاهــی آن ق قلمــی گی
کــه بــی آنکــه بفهمیــد اشــک هایتان کاغــذ صفحــات را چــروک 

خواهــد کــرد.
ــرم!  ــی اســت دخت ــم: روزگار غریب ــاب می خوانی در بخشــی از کت
دنیــا از آن غریب تــر! ایــن چــه دنیایــی اســت کــه دختــر رســول 

خــدا را در خویــش تــاب نمــی آورد؟ ایــن چــه روزگاری اســت 
ــن  ــد؟ ای ــل نمی کن ــود تحم ــش زن« را در خ ــه »راز آفرین ک
ــد؟  ــه خــدا را از خویــش می ران چــه عالمــی اســت کــه دردان
ــا  ــر. آنج ــا از آن غریب ت ــرم. دنی ــت دخت ــی اس روزگار غریب
ــا  ــوده اســت. بی ــو نب ــز جــای ت ــا هرگ ــو نیســت، دنی جــای ت
دختــرم. بیــا، تــو از آغــاز هــم دنیایــی نبــودی. تــو از بهشــت 

ــودی.... ــو از بهشــت آمــده ب ــودی. ت آمــده ب

معرفی کتاب

کشتی پهلو گرفته
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ــا کامــال  ــا گفــت کــه کامــال منفی ســت ی ــوان صراحت ــی نمیت مالیات
ــرای آن  ــوه اج ــه نح ــودن آن ب ــی ب ــا منف ــت ی ــه مثب ــت، بلک مثب
برمی گــردد. بــرای مثــال اگــر افزایــش درآمدهــای مالیاتــی از محــل 
ــه قشــر  فرارهــای مالیاتــی و معافیت هــای مالیاتــی تامیــن شــود و ب
ضعیــف و معیشــت مــردم و تولیــد کشــور آســیبی وارد نکنــد بســیار 
هــم مثبــت اســت. نمونــه ای امیــدوار کننــده در الیحــه ۱۴۰۱ حــذف 
ــی  ــوارد اینچنین ــر م ــور اســت. اگ ــی موسســات کنک ــت مالیات معافی
ــای  ــزو درآمده ــات ج ــه مالی ــی ک ــود از آنجای ــرا ش ــتی اج ــه درس ب
ــه  ــری بودج ــد از کس ــود می توان ــوب می ش ــه محس ــدار در بودج پای
ــا  ــار آن تنه ــته فش ــون گذش ــر همچ ــا اگ ــد؛ ام ــگیری کن ــز پیش نی
ــا  ــود و فراره ــدگان وارد ش ــا تولیدکنن ــه ی ــف جامع ــار ضعی ــر اقش ب
ــات  ــش مالی ــا افزای ــد طبیعت ــا باش ــی پابرج ــای مالیات و معافیت ه

ــت. ــد داش ــی خواه ــات منف طبع
 در خصــوص حــذف یــا عــدم حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی هــم 
ــک از  ــر ی ــت و ه ــر اس ــد و بدت ــن ب ــی بی ــت انتخاب ــوان گف می ت
ایــن دومــورد عواقــب خــاص خــود را دارد ولــی اگــر دولــت تصمیــم 
ــات  ــام مقدم ــارات، انج ــل انتظ ــد حداق ــته باش ــذف آن داش ــه ح ب
الزم بــرای کنتــرل بــازار آزاد و همچنیــن توضیــح مســائل و ایجــاد 
ــرای  ــی ب ــن تمهیدات ــر گرفت ــردم و درنظ ــرای م ــی ب ــی ذهن آمادگ

ــدام اســت. ــن اق ــورم ناشــی از ای ــران ت جب
ــردم در  ــادی از م ــش زی ــات بخ ــد، مطالب ــه ش ــه گفت ــواردی ک م
خصــوص بودجــه ســال آینــده بــود؛ امــا در میــان بــازار گــرم اخبــار 
ــاید  ــه ش ــد ک ــش ش ــم پخ ــایعاتی ه ــه ش ــل همیش ــه ای، مث بودج

ــید. ــنیده باش ــم ش ــما ه ش
تومــان،  میلیــون   ۵ بــه  کشــور  از  خــروج  عــوارض  افزایــش 
ریاســت  نهــاد  بودجــه  افزایــش  بودجــه،  از  ازدواج  وام  حــذف 
 جمهــوری، مانــور روی بودجــه نهادهــای فرهنگــی و نظامــی و...

بخشــی از شایعاتی ســت کــه یــا بــه طــور غیــر عمــد و از روی 
ــورت  ــه  ص ــتباه بودج ــیر اش ــه تفس ــی و در نتیج ــش کاف ــدم دان ع
ــه  ــا ب ــکار عمومــی و ی ــه منظــور تشــویش اف ــا عمــدا و ب ــه و ی گرفت
ــت. ــده اس ــش ش ــی پخ ــات اصل ــته ها و مطالب ــردن خواس ــیه ب  حاش

ــا آگاهــی از اولویت هــا و تشــخیص  بــه هــر صــورت همــه  مــا بایــد ب
مطالــب زرد و شــایعات، بــه کمرنــگ شــدن مــوارد و موضوعــات اصلــی 

دامــن نزنیــم.



نسرین رحیم پور
گیاهان دارویی

اگر کاری را انجام دهید که همیشه انجام داده اید، همان نتیجه ای را می گیرید که 
همیشه گرفته اید.                                                               »تونی رابینز«

در بخش ویژه نوآفرین شو هر شماره با یک دانشجوی 
 کارآفرین صاحب کسب و کارهای دانشجویی آشنا شوید.
در چهارمین شماره نوآفرین شو، داستان دنیای رنگی آشپزی را  

از زبان  شقایق والیتی بخوانید:

 ســالم! شــقایق والیتــی هســتم. در مقطــع کاردانــی تــرم آخــر 
رشــته امــور اداری درس می خوانــم. متولــد ۱۰/۱۰/۷۹ هســتم و در 

ــم. شــهر تهــران زندگــی می کن
     داســتان عالقــه مــن بــه آشــپزی از کودکــی ام شــروع می شــود. 
از ۷ ســالگی پول هایــم را جمــع می کــردم و وقتــی از مدرســه 
برمی گشــتم وســایل الزم را تهیــه می کــردم و تزییــن ســاالد 
ــی  ــه کس ــدند ک ــنگ می ش ــدر قش ــاالدها آن ق ــی دادم. س ــام م انج
دلــش نمی آمــد بــه آن هــا دســت بزنــد و تزئینــش را خــراب کنــد. 
ــری دارم.  ــپزی و هن ــتعداد آش ــه اس ــدم ک ــع فهمی ــان موق  از هم
کــم  کــم شــروع کــردم بــه پختــن کیــک و غــذا و... . اوایــل خــراب 
می کــردم امــا بعــد از تمریــن و تکــرار، آشــپزی هایم خیلــی خــوب 
و فــوق العــاده خوشــمزه می شــدند و فهمیــدم اســتعدادش را دارم.

 ســال ۹۶ برنامــه سرآشــپز پاپیــون را نصب کــردم و آشــپزی هایم 
را بــه اشــتراک گذاشــتم. بازخوردهــای خوبــی داشــت 
و همــه خیلــی خوش شــان آمــد. االن در 
برنامــه سرآشــپز پاپیــون حــدود ۱۲ هزار 

دنبــال کننــده دارم.
 بعــد تصمیــم گرفتــم صفحــه 
ــم  را  ــم و آموزش های ــتاگرام بزن اینس
ــذارم  ــتراک بگ ــه اش ــم ب ــا ه در آنج
تــا بقیــه هــم اســتفاده کننــد و یــاد 
بگیرنــد. بعــد از کلــی تــالش، ۵ هــزار 
ــودم کــه  دنبــال کننــده جــذب کــرده ب
اینســتاگرام صفحــه را حــذف کــرد؛ امــا مــن 
ناامیــد نشــدم و از اول شــروع کــردم. بــاز هــم تــالش 

ــم. کــردم و مخاطــب جــذب کــردم و ســفارش گرفت
داشــته  انگیــزه  می شــود  باعــث  کــه  چیــزی  تنهــا    
باشــم و  ادامــه بدهــم ایــن اســت کــه تالش هایــم بــه ثمــر 
برســم  می خواهــم  کــه  جایــی  بــه  آینــده  در  و  بنشــیند 
کنــد. افتخــار  مــن  بــه  او  و  باشــم  پــدرم  حــال  کمــک   و 

االن تصمیــم دارم از شــیرینی هایی کــه بــرای عیــد درســت می کنــم 
بســته هایی تهیــه کنم و بفروشــم. 

یــک  کــه  اســت  ایــن  آینــده  بــرای  برنامــه ام   
بزنــم.  بــزرگ  رســتوران  یــک  یــا   شیرینی ســرا 
ــه آن  ــم ک ــام می دهی ــتم انج ــا دوس ــم ب ــازی ه ــرا کار شمع س اخی

هــم خیلــی خــوب اســت.

ــیر  ــت و مس ــم اس ــی مه ــزی خیل ــن برنامه ری ــر م ــه نظ    ب
رســیدن بــه اهــداف را نزدیک تــر می کنــد.

ــگاهی های  ــک هم دانش ــک ت ــه ت ــم ب ــه می خواه ــزی ک  چی
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــماره بگوی ــن ش ــای ای ــز و خواننده ه عزی
مــن از همــان دوران کودکــی اســتعداد خــودم را پیــدا کــردم و 
پیــش رفتــم و االن خــدا را شــکر کــم کــم بــه اهدافــی کــه دارم 

می رســم. 
 اســتعداد خودتــان را پیــدا کنیــد و پیگیــرش باشــید و آن را 
ــه حرف هــای منفــی دیگــران توجــه  گســترش بدهیــد. اصــال ب
ــه چیــزی کــه در  ــا ب ــان را قــوی کنیــد ت نکنیــد و فقــط اراده ت
حــوزه عالقه مندی تــان هســت برســید. بــرای چیزهایــی کــه بــه 
آن هــا عالقــه نداریــد وقــت هــدر ندهیــد و بــه عالقه مندی هایتان 
ــه  ــزی ک ــه چی ــید و ب ــق باش ــی موف ــدوارم همگ ــد. امی بپردازی

می خواهید برسید.

نوآفرین شو
کسب و کار من

شماره44     دی ماه  1400
سال نهم       

foood@shaghayegh_


