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گشت و گذار
در دیار هشیدان
هزینه ها و راهنمای سفر به مناطق
جنگی جنوب در روزهایی که عطر
شهادت بیش از همیشه در ایران
جاری است
7

تیترها
t i t l e s

 ۳سناریوی
پیش روی بورس

فرمول جدید رهایی
از سود مرکب

خودروهای 40میلیون
توماین ابزار انگلیس

بیمه ای برای اهایل
فرهنگ و هرن

استارت آپ های
راز موفقیت
اپکیزه
فروشندگانبزرگ

بازارباسناریوهایاحتمالی
سیاسیپیشروچگونه
مواجهمیشود؟

نگاهیبهتسهیالتوبدهی
بدهکارانبانکیوجریمهتاخیربا
توجهبهطرحبانکداریمجلس

نگاهیبرخودروهاییکه2500
پوندقیمتدارندوبااستانداردهای
ایرانی،کامال ًایدهآلهستند

هنرمندان،نویسندگانو
خبرنگارانچگونهمیتوانند
سختیکارخودراجبرانکنند؟

نحوه فروشندگی و
مشتریمداری در
فروشگاه ها

تجربهمتفاوت
خرید مجازی لوازم
بهداشتی و آرایشی
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یادداشت
n o t e

شهادت از زاویه دید دخل و خرج
هفتـه ای که گذشـت با خبرهـا و التهابات
مهدی حسنزاده
زیـادی همـراه بـود .تـرور سـردار رشـید
روزنامهنگار
کشـورمان سـپهبد شهید قاسـم سلیمانی
موجـی از خشـم و نفـرت علیـه تروریسـم
دولتـی آمریـکا را برانگیخـت و جلـوه هـای شـکوهمند و تاریخـی از بیعـت

مـردم بـا راه شـهیدان را رقـم زد .شـاید از نـگاه معمول ،نتوان به ایـن اتفاق از
زاویـه دیـد اقتصـادی نـگاه کـرد اما بـا یک زاویه دیـد خاص ،می تـوان از بعد
اقتصـادی و دخـل و خرجـی بـه این ماجرا نگریسـت .یکـی از تعاریف معمول
علـم اقتصـاد ،علـم حداکثرسـازی سـود و حداقل سـازی هزینه اسـت .اگر به
مفهـوم شـهادت از زاویـه آمـوزه های اسلامی نگاه کنیم ،ایـن تعریف را کامال

می توان در آن دید .شـهادت باالترین مرتبه انسـانی اسـت که درآن فردی با
فدا کردن جان خویش جامعه ای را به رسـتگاری رهنمون می سـازد .شـهید
در حقیقـت منفعـت اخروی خود (سـود حداکثری) را در قبال از دسـت دادن
جان خود به دسـت می آورد .اگرچه از دسـت دادن جان ،هزینه ای سـنگین
بـرای هـر فـرد تلقـی می شـود اما ایـن هزینه در قبال بهشـت جاویـدان الهی

و همجـواری بـا اولیـای الهـی ارزشـی نـدارد .لذا شـهید از زاویـه دید منفعت
اخـروی انتخابـی کاملا اقتصـادی انجـام مـی دهد و سـعادت جاویـدان را به
ازای از دسـت دادن جـان خـود بـه دسـت می آورد .شـهادت حداکثر سـودی
اسـت کـه یـک انسـان معتقد بـه آموزه هـای وحیانی می تواند به دسـت آورد
و هـر هزینـه ای حتـی از دسـت دادن جـان در برابـر آن هیچ ارزشـی ندارد.

