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   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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عید مبعث و والدت حضرت علی)ع( بر 
تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد

شبانه  مراقبتي  و  توانبخشي  مركز 

در   واقع  مهر  آفتاب  سالمندان  روزي 

و  چيتگر  پارك  جنب  آزاد  سرو  شهرك 

فضاي  با  فارس  خليج  درياچه  نزديک 

و كادر مجرب  آرام  مناسب و محيطي 

تحت  متخصص  كارشناسي  تيم  و 

نظارت بهزيستي و زيرمجموعه شركت 

بازنشستگان  رفاهي  خدمات  تعاوني 

بهزيستي استان تهران آماده پذيرايي 

هاي  سرمايه  اين  عزيز  سالمندان 

واقعي كشور ميباشند از دوستان عزيز 

بفرمايند  رساني  اطالع  خواهشمندم 

مشکل  از  اي  گره  طريق  اين  از  شايد 

خانواده اي باز شود.
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شايد بسياری از روزنامه ها هم متعجب بودند كه تيتر 
روزنامه خود را برای دادگاه احمد توكلی انتخاب كرده 

بودند؛ 
براي من هم سخت عجيب بود كه كيفرخواست احمد 

توكلي را مي خواندم و مي شنيدم: تبليغ عليه نظام!
راستش من احمد توكلي را از نزديك نمي شناختم. 
اندكي قدم زدن در باغ الف، من و او را بهم پيوند مي 
داد. يك ارتباط از نوع گفتمانی در دوره زمانی خاص!

از خدا پنهان نيست از دادستاني و شما پنهان نماند، 
هوای  زيادي  كه  بود  اين  توكلي  به  ام  دروني  انتقاد 

نظام را دارد!
اما اكنون مي شنيدم كه او بر عليه نظام تبليغ كرده 

است!
يادم نمي رود سالها قبل يادداشتي براي سردبيري الف 

فرستادم با عنوان »تدبير در مغاك«.
الف آنرا و برخی ديگر از يادداشتهايم را پس فرستاد 

آن  در  كه  چرا  كوبيد  آن  بر  انتشار  قابل  غير  مهر  و 
مطلب از احمدي نژاد تغيير يافته سخن گرفتم و مدل 
مديريت آن ايام كشور را با عبارت« تدبير در مغاك« 

توصيف كردم!
دو سال طول كشيد تا سايت الف به نتيجه رسيد و آن 
مطلب را منتشر كرد چرا كه ديگر جای كتمان نبود و 

همه فهميده بودند تدبير به مغاك رفته است!
در دوره ای كه الف بعنوان يك رسانه، يادداشتهايم را 
منتشر می كرد، اوقاتی پيش می آمد كه از دست شان 
سخت ناراحت می شدم. گاه مطلب ارسالی را به تيغ 
خودسانسوری و مميزی خودخواسته دچار می كردند 
و گاه در انتشار كامنت های خوانندگان بسيار امساك 
می كردند. حجم و تعداد نظرات غير قابل انتشار اين 

پايگاه آزاردهنده است!
چنين رفتاری موجب می شد گاه به الفی ها طعنه می 

زدم كه كمی هم هوای ما »مردم« را داشته باشيد!
راستش باورم اين بوده و هست كه امروزه در روزگار 
نظرات  مميزی  تعاملی،  و  چندسويه  های  رسانه 
فضايی  به  را  ما  و  نيست  پسنديده  چندان  كاربران 

سخت نوميدكننده خواهد افکند!
با  مقابله  در  و  آزادی  شعار  با  ايران  اسالمی  انقالب 
پس  اكنون  و  بود  داده  نشان  رخ  شاهنشاهی  فضای 
از  ياس  موجبات  مورد،  بی  های  مميزی  سالها،  از 
آرمانهای انقالب ۵۷ را فراهم خواهد نمود و آن خواهد 

شد كه نبايد بشود! 
از قرآن محسن  ناخودآگاه ياد سخن واعظ درسهايي 

قرائتي افتادم:
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ 

داریم اشرافی می شویم... وقتی فرش دستبافی 
که  گفت  فرش  آن  صاحب  و  دادند  امام  به  را 
بخوانند«  نماز  فرش  این  روی  امام  »می خواهم 
شاه  آرام  آرام  آدم  اتفاق  همین  با  گفت:  امام 

می شود.
الف  سالها،  اين  تمام  در  كه  و هست  بوده  اين  باورم 
محافظه كارانه طي طريق كرده و چندان هم آزاد آزاد 
نبوده است اما اكنون مدير مسئول اين پايگاه در حال 

دفاع از خود بود، آن هم به جرم تبليغ عليه نظام!
اين نوشته برای دفاع از احمد توكلي نيست كه قطعا 
توكلي هم توانش را دارد و هم تريبونش را. قصد من 

از اين يادداشت، دفاع از يك انقالب است! 
آرمانهای  براي  قصد من صرفا اشك و حسرتي است 

انقالب ۵۷ و برای آزادي بيان! 
و  غيرخودی  اتهام  به  را  دگرانديشی  هر  بتوان  شايد 
معاند و ... از ميدان بدر كرد اما آيا برای آنها كه پوست 
عجين شده  نظام  اين  با  وجودشان  همه  و  گوشت  و 

است، می توانيم همان گونه اتهام بسازيم؟
ما را چه شده است و چه شد كه به اينجا رسيده ايم؟

تامل  بسيار  رود،  مي  ما  بر  امروز  آنچه  پرقصه  غصه 
برانگيز است.

نظام به كجا مي رود؟!  رصد خانه را احياء كنيد! 
فتح اله آقاسی زاده

است  به وسعت يك جامعه  عبارت هايشان  و  كلمات  نفوذ  دامنه  كه  درباه كسانی 
همانقدركه ظاهر و معنی كالم مهم است، بار روانی كه حتی نحوه ادای جمالت بر 

دوش جامعه می گذارد هم مهم است.
اينکه بسياری از مسئولين جمهوری اسالمی اينطور وانمود می كنند كه حرفهايشان 
فقط توسط رسانه ها و منتقدينشان برجسته می شود و آن ها سخنرانی ساده و بی 

منظور خود را ايراد می كنند، غافل بودن ازهمين ابعاد روانی جمالت است.
وقتی رئيس جمهور در ديدار با فرماندهان نيروی انتظامی بدون اينکه هيچ عقبه، 
مثال و يا حتی توضيحی راجع به نسبت مجريان قانون با اركان اسالم ارائه بدهد، 
اجرا  را  قانون  بايد  فقط  پليس  نيست.  اسالم  اجرای  به  پليس موظف   « می گويد: 
كند.« موجی از شبهه های فقهی و دينی كه جای مطرح كردن آن در كف جامعه 
و درسخنرانی های يك سويه نيست ايجاد می شود. تئوری پردازی هايی كه به درد 
در  گوناگونی حتی  واكنش های  نيست،  آنان  وچاره مشکالت  نمی خورد  مردم هم 
سطح مراجع معظم تقليد را به وجود می آورد تا رئيس جمهور را مجبور كند كه در 
مراسم گراميداشت روز معلم اينگونه به شبهه ها واكنش نشان دهد كه: »نمی توانيم 

به قوه قهريه نظام كه دستبند و كلت همراهش است، بگوييم بيا و اجتهاد كن«،
حاال گذشته ازاينکه هيچکس نفهميد حسن روحانی به چه مناسبت پای تشکيك 
در قانون و دين را به اذهان مردم باز كرد، اين سؤال را در ذهن جامعه به وجود 
می آورد كه مگر كلت و دستبند به دستان )!( اجتهاد هم می كند؟ نيروی انتظامی 

ما به اسالم عمل می كند يا قانون؟
بشود كه چون  اين  نتيجه چيزی جز  انتظار داشت كه  نمی توان  ودست آخر هم 
رئيس جمهور در تريبون رسمی اين حرف را زده است حتماً نيروی انتظامی اجتهاد 
می كند و ممکن است خالف قانون هم عمل كند و به همين راحتی وجهه نيروی 
انتظامی در چشم مردم يك جامعه با گفتن جمله ای در ظاهر معمولی و انتقادی 

دراندازه های يك ارگان بی قانون و خودسر پايين می آيد.
دوماه  كه  می دهد  را  حق  اين  خود  به  يازدهم  دولت  وزيركشور  حين،  درهمين 
و...  مجلس  نمايندگان  انتخاباتی  فساد  و  كثيف  پول  درباره  افشاگری  واژه های  با 
افکارعمومی را تهييج كند و بعد هم كه موعد افشاگری می رسد با انداختن تقصير 
گردن رسانه ها برای هميشه اين گذاره را در ذهن جامعه حك كند كه پول كثيف 

وجود داشت اما دست هايی مانع از افشاگری وزير شد.
اگر رحمانی فضلی بعد از بگم بگم ها و دست آخر نگفتن ها درباره پول كثيف، با 
هيچ توبيخ و تنبيهی مواجه نشد، شايد توقع زيادی باشد كه بپرسيم وقتی حدود 
دوماه پيش علی يونسی، دستيار ويژه روحانی برای اظهارات عجيبش درباره كشور 
افتاد و مسئله به كجا  اتفاقی  عراق، توسط دادگاه ويژه روحانيت احضار شد، چه 
بار روانی صحبت های نسنجيده دستيار  بگوييم كه  رسيد؟ ولی حداقل می توانيم 
موجب  بيگانه  رسانه های  استفاده  سوء  بر  عالوه  كه  بود  حدی  به  جمهور  رئيس 
پاسخ تند عراق به ادعای يك مسئول ايرانی شد و حتی خودش را وادار به اصالح 

صحبت هايش كرد.
امور فيزيکی خالصه نمی شود و امنيت  در  اين است كه امنيت صرفاً  نکته اصلی 
از هر  روانی مردم يك جامعه همين عدم آرامش و تشکيك ذهنی است كه بعد 

صحت بی پشتوانه و مبهم از طرف مسئولين بر آنان وارد می شود.
يا  و  مسئولين  ناصحيح  اقدامات  اثر  بر  كه  روانی  ناامنی  هرگونه  مستقيم  مسئول 
به  نسبت  را  برخی  است  ممکن  و  می شود  وارد  مردم  به  آنان  نادرست  سخنان 
دولت  می دهد،  قرار  اعتمادی  بی  و  ترديد  و  در شك  نظام  و خود  ديگرمسئولين 
است كه وظيفه تأمين تمام وجوه امنيت ملت از جمله امنيت روانی را برعهده دارد.
بديهی است كه اين مورد درباره حسن روحانی كه مقام حقوقی رياست جمهوری 
وی برعهده داشتن رياست شورای عالی امنيت ملی است، وظيفه سنگين تری را 

بردوش دولت يازدهم گذاشته است. 
نعيمه موحد

هميشه در برخورد با مشکالت متعددی كه در كشور 
از  بسياری  با  ما  چرا  پرسيم  می  خود  از  دارد  وجود 
و  داريم  فراوان  فاصله  توسعه  حال  در  كشورهای 
كه  در حالی  بيشتر می شود،  روز  به  روز  فاصله  اين 
داريم  ها  زمينه  همه  در  زيادی  بسيار  های  پتانسيل 
مثاًل امنيت نسبی كه در ايران وجود دارد يا موقعيت 
ژئوپولتيك خاص ايران، توريسم، نفت و گاز، معادن، يا 
امکان ترانزيت و يا حتی عليرغم تربيت نيروی انسانی 
و  پزشکی  صنعتی،  های  زمينه  در  فراوان  متخصص 
علوم انسانی! ولی باز پيشرفت نمی كنيم كه در ادامه 

به برخی از اهم داليل آن اشاره می گردد:
دولت.  و  مردم  بين  اعتمادی  بی  شکاف  وجود   -۱
يکی از مهمترين رويدادی كه در سالهای اخير از اين 
اجرای  با  مردم  همراهی  عدم  داشت،  حکايت  شکاف 
نقدی(  يارانه  دريافت  از  انصراف  هدفمندی)  دوم  فاز 
تبليغات گسترده دولت  و  عليرغم در خواست شفاف 
بود. موضوع بی اعتمادی در حال افزايش است و ظهور 
برخی  بازداشت شدن  و  فسادهای گسترده در كشور 
امر  اين  فساد،  اتهام  دليل  به  باال  رده  دولتمردان  از 
را تشديد كرده و می كند. لذا بايد در اين باب چاره 
انديشی شود در غير اين صورت دولت در همه طرح 
شکست  طلبد  می  را  مردم  همراهی  كه  خود  های 
خواهد خورد. الزم به ذكر است كه اين موضوع هيچ 
ارتباطی با اصل نظام ندارد. چرا كه در همه سال های 
بعد از پيروزی انقالب اسالمی، مردم با فرمان رهبری 
در تمامی عرصه های سياسی واجتماعی حضورداشته 
و به درخواست ايشان لبيك گفته و به نظام مشروعيت 

و جان ديگری بخشيده اند.
۲- وابستگی و اتکاء حركت اقتصاد كشور به درآمدهای 
فروش نفت خام. اين موضوع تفکر، خالقيت و نوآوری 
را هم در بين دولتمردان و مردم از بين برده و نوعی 

تن پروری و تنبلی را در جامعه ترويج داده واين روند 
در حال حاضر نيز ادامه دارد.

تصميم  و  اجرايی  امور  در  زدگی  سياست   -۳
شده  باعث  مقوله  كشور.اين  ميانی  گيريهادرسطوح 
كافی  تخصص  و  كارايی  شايستگی،  از  كه  افرادی 
دراين  بگيرند.  قرار  امور  راس  در  نيستند  برخوردار 
تفکر  و  هستند  امضاء  ماشين  فقط  مديران  شرايط 
تحت  در سيستم  را  رؤسای سياسی خود  ذهنيات  و 
مديريت خود القاء می كننداز نمونه بارز آن می توان 
به دخالت نمايندگان مجلس شورای اسالمی در عزل 
و نصب مديران استانی و حتی در سطوح شهرستانی 
اشاره كرد كه چه باليی بر سر رشد و توسعه اقتصاد 
حلقه  ساالری  شايسته  آورندودرنتيجه  می  ها  استان 

گمشده ای درعزل ونصب مديران می باشد.
۴- عدم حركت دولت ها در يك مسير از قبل تعريف 
شده برای نيل به توسعه و پيشرفت كشور، متأسفانه 
هر دولتی كه روی كار می آيد ضمن انتقاد از برنامه 
ها و عملکرد دولت گذشته، كليه اقدامات دولت قبل 
از خود را كنار گذاشته و برای خود برنامه و طرح های 
جديد طراحی نموده و تالش می كند كه در فرصت ۴ 
ساله به هر قيمت آنها را اجرا كند هر چند كه در مدت 
۴ سال از لحاظ كارشناسی قابل اجرا نباشد. همانند 
پروژه های عمرانی،  عدالت،  مهر، سهام  طرح مسکن 
طرح مسکن اجتماعی، قانون مشاغل خانگی، پرداخت 
اثرات منفی آن ها سالها طول می  و غيره كه  يارانه 

كشد از كشور رخت بر بندد.
۵- جدا شدن دانشگاه های كشور از هدف اصلی خود 
يعنی توليد علم و تربيت نيروهای متخصص به عنوان 
كاتاليزور رشد و توسعه كشور، باعث گرديده دانشگاه 
شاهد  لذا  گردد.  تلقی  بزرگ  مدرسه  يك  عنوان  به 
هستيم كه اكثر فارغ التحصيالن دانشگاهی هيجگونه 

و  ندارند  خود  جامعه  افزوده  ارزش  توليد  در  نقشی 
گسترش كمی دانشگاه ها و مؤسسات غير دولتی در 

سال های اخيرنيز اين موضوع را بحرانی كرده است.
های  مالکيت  واگذاری  جهت  در  تالش   -۶
در  اينکه  از  غافل  خصوصی،  بخش  به  غيرحاكميتی 
مقتدر  و  قوی  هنوز بخش خصوصی جايگاهی  كشور 
تاكنون  گرفته  صورت  های  واگذاری  بنابراين  ندارد. 
ايجاد رانت و فساد  نتيجه بخش نبوده و حتی باعث 
نيز شده است. داشتن بخش خصوصی قوی، نيازمند 
داشتن سيستم آموزش كارآفرين، خانواده كارآفرين و 

نهايتاً دولت كارآفرين می باشد.
امور  كندی  باعث  خود  كشور  در  قوانين  ازدياد   -۷
از  بعد  كه  دارد  وجود  قوانينی  كشور  در  باشد.  می 
به  آن  از  بعد  و  شده  اجرا  موقت  صورت  به  تصويب 
دست فراموشی سپرده شده و كسی از آن سراغی نمی 
گيرد. از مهمترين مشکالت حوزه قانون گذاری،تمايل 
قوانين  با  مغاير  گاهاً  و  های جديد  قانون  تصويب  به 
قبلی و عدم نظارت بر نحوه اجرا و ارزيابی اثرات مثبت 
و منفی آن ها در پيشبرد امور اجرايی كشور می باشد.

۸- بايد قبول كنيم كه توليدات داخلی، نياز به عرضه 
و صادرات دارند و با اتکاء به ظرفيت های داخل نمی 
توان پيشرفت كرد. بنابراين بايد در سياست و روابط 
، نظام و منافع ملی  با حفظ كرامت ملت  الملل  بين 
امکان  فعلی  در شرايط  ايجاد شود.  اساسی  ،تغييرات 

پيشرفت و توسعه كشور سخت به نظر ميرسد.
۹- همتراز بودن علم مديريت با دستور دادن به ويژه 
در ميان مديران اجرايی كشور، باعث شده بدون توجه 
به نظرات كارشناسی، تصميمات اشتباه و غلط اتخاذ 
گردد كه جزء هزينه تراشی و اتالف منابع سودی به 

حال كشور ندارد.
۱۰- در حال حاضر خود دولت گران اداره می شود و 
به قولی بيشترين رقم بودجه كشور همه ساله صرف 
عليرغم  و  گردد  می  كارمندان  به  حقوق  پرداخت 
دولت  بدنه  سازی  كوچك  بر  مبنی  قوانينی  وجود 
باز هم شاهد ورودی های جديد به بدنه نظام اداری 
برای دولت هيچ گونه  افزايش هزينه  هستيم كه جز 
بهره وری نداشته و نخواهند داشت. جالب اينکه همه 
كارشناسان و اقتصاد دانان براين موضوع اذعان داشته 
سوی  از  عملی  اقدام  و  تصميم  تاكنون  ولی  دارند  و 

دولت ها در اين باب ديده نشده است.
۱۱- بايد قبول كنيم كه اكثريت شهروندان دركشور 
عدم  اين  و  ندارند  آگاهی  خود  شهروندی  حقوق  به 
آگاهی باعث شده كه در مطالبات بر حق و قانونی خود 
كشور  داشتن  برای  شوند.  وارد  ديگری  مسيرهای  از 
شهروندانی  داشتن  ها  حوزه  تمامی  در  يافته  توسعه 
كه بدانند دولت نسبت به آنها چه وظايفی دارد و آنها 
الزامات  جزء  دارند  وظايفی  چه  دولت  مقابل  در  نيز 
می باشد و تا اين ارتباط دو سويه برقرار نگردد، رشد 
اجتماعی، فرهنگی واقتصادی امکان پذير نخواهد بود.
بخش تعاملی الف - اصغر مناف زاده
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تأمین امنیت روانی جامعهچرا به اینجا رسیدیم؟
حلقه مفقوده دولت

به بهانه هجدهمین سالروز یک نقطه عطف
چرا پیشرفت نمی کنیم؟
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با عزم ملی  اقتصاد و فرهنگ،  انقالب سال  با رهنمود رهبر معظم  سال ۱۳۹۳ 
و مديريت جهادی نام گذاری شد اما عليرغم تکاپوری سراسری عوام و خواص، 

تحولی جهاد گونه در بخش اقتصاد را شاهد نبوديم.
به آن پرداخته  بايد  اگر هايی است كه  اما و  اين بخش،  چرايی عدم توفيق در 
شود. چطور می شود كه باالترين مقام كشور و تمامی مسئوالن نظام، همه وهمه 
در  قبولی  قابل  اتفاق  عمل  در  ولی  باشند  می  اقتصاد  بخش  شکوفايی  خواهان 

اقتصاد كشور مالحظه نمی شود.
اصوال انجام هر عملی به عالم همان موضوع نيازمند است تا با تکيه بر علم خود 
است  توانسته  گوناگونی  های  زمينه  در  اهلل  الحمد  ما  كشور   . كند  تمام  را  كار 
موفقيت های قابل توجهی را كسب نمايد و انگشت نمای جهانيان شود، اما چرا 
در اقتصاد نمی توانيم حركت قابل قبولی را ارائه نماييم؟ چرا هر روز وابسته تر 
می شوييم؟ چرا مايحتاج بسيار معمولی خود را از ديگر كشورها وارد می كنيم؟

به نظر اينجانب پاسخ تمام سواالت فوق در مواجهه مردم و مسئولين ما با علم 
اقتصاد می باشد. علم اقتصاد و مبانی اقتصادی از سبد آموزش خانواده ها رخت 
بر بسته و به همين دليل است كه الفبای اقتصاد كه قانون عرضه و تقاضا است 
در كشور ما برعکس عمل می شود. بر اساس قانون عرضه و تقاضا هر گاه قيمت 
كااليی افزايش يابد مصرف كننده بايد از مصرف آن كاال بکاهد و به سمت كاالی 
جانشين تغيير مصرف بدهد ولی در عمل می بينيم با افزايش قيمت بسياری از 
با ولع بيشتری  كاالها نه تنها از مصرف آن كاال كم نمی شود بلکه خانواده ها 
افزايش مضاعف قيمت  باعث  اين خود  متقاضی خريد همان كاال می شوند كه 

كاال می شود.
اين در حالی است كه مردم به كاهش قيمت هم بی اعتنا هستند، در شرايط كه 
قيمت سيب زمينی به شدت كاهش يافته، هيچ اثری از افزايش خريد و مصرف 

اين محصول در كشور مالحظه نمی شود.
نيروی  وری  بهره   ، افزوده  ارزش  نسبی،  مزيت  از جمله  اقتصادی  مباحث  ساير 
انسانی و سرمايه ها و ... همچنان مورد بی توجهی قرار ميگيرد كه عمدتا ناشی از 

عدم آگاهی مردم و مسئولين به مفاهيم اقتصادی می باشد.
بنابراين حركت جهاد گونه در بخش اقتصاد بايد با فرماندهی افراد آگاه به مسائل 
اقتصادی آغاز شود تا ضمن درك موضوع از جبهه های مختلف وارد عمل شوند 
تا از طريق آموزشهای الزم متناسب با بخشها، قشرها و طبقات گوناگون جامعه، 
دانش اقتصاد را در كشور نهادينه نمايند تا زمينه جهاد اقتصادی در كشور مهيا 

گردد.
بخش تعاملی الف - محمد حسن صديقی

 
اقتصاد مقاومتی

وقی نابينا هستی، يکی از مهم ترين ابزار شناخت را در 
اختيار نداری. البته كه نقصان است و يك كاستی در 
داشته ها. اما اگر هوشيار باشی، قوای ديگر قوی می 
شوند و صد البته آن نقيصه قابل جبران، اگر بخواهی!

تجربی:  كارگزاران  و  كارشناسان  از  بخشی  نظر   -۱
اقتصاد كشور فلج شده، صنايع نيمه ورشکسته، منابع 
گذاری  سرمايه  ناكافی،  گذاری  سرمايه  برای  مالی 
خارجی در حد صفر، ارتباط با چرخه اقتصاد جهانی 
خصوصی  بخش  كارآمد،  كم  مديريتی  ساختار  قطع، 
ناتوان و بخش دولتی فربه و بزرگ. اقتصاد مقاومتی 
راه به جايی نمی برد، اگر اين چرخه معيوب از جايی 
عادی  از طريق  گذاری خارجی  تسهيل سرمايه  مثل 

سازی روابط خارجی كشور شکسته نشود.
ما  دست  در  كشور  اداره  اگر  سياستمداران:  نظر   -۲
صحنه  از  شدن  محو  حد  )در  نباشد  رقيب  و  باشد 
اقتصاد  با  چه  شود  می  درست  چيز  همه  روزگار!(، 
همه  ديگران،  كارهای  راه  آن.  بدون  چه  و  مقاومتی 
سراسر نادرست است. اصل، ماندن در دولت و مجلس 
است. كشور برنامه ندارد، پس بايد برنامه ای را دنبال 
كرد كه منافع حوزه انتخابيه يا وزارتخانه و يا سازمان 
ما را تامين كند. اين عين اقتصاد مقاومتی است كه 

ملی فکر كنيم، منطقه ای عمل كنيم!
البته ما همواره جزو آن گروه از سياستمداران كه اصل 

را در ماندن برای خدمت كردن می دانند هستيم.
۳- نظر مفسدان، غافالن و بی راهه روهای اقتصادی: 
شانس  و  است  خوب  شود،  بيشتر  تنگنا  هرچه 
بهتر  ما  اصوالً  شود.  می  بيشتر  اقتصادی  شکوفايی 
عمل می كنيم. رانت يك اصطالح منسوخ شده است. 
ابتکار و خالقيت يعنی سرمايه. اگر جزيی از سرمايه 

ها در اختيار نيروهای سياسی قرار بگيرد بد نيست. هر 
كجا موفق نمی شويم تقصير نيروهای ويژه است كه 
در اقتصاد دخالت می كنند و كار اقتصادی می كنند.

گران  را  اگر كشور  محور:  دانش  كارشناسان  نظر   -۴
اداره نکنيم و اقتصاد مبتنی بر سفته بازی، ربا و نظام 
فعلی بانکداری در كشور كنترل شود، سرمايه به اندازه 
نيروهای  فراهم می شود.  برای سرمايه گذاری  كافی 
فعاليت  محوريت  با  را  خصوصی  بخش  در  مديريتی 
های دانش بنيان تقويت كنيم، اقتصاد مقاومتی شکل 
می گيرد. البته تشنج زدايی بين المللی هم بی تاثير 

نيست.
كارهای  توانيم  می  بگذارند  اگر  ها:  دولتی  نظر   -۵
سنی  باالی  ميانگين  البته  بدهيم.  انجام  مفيدی 
مديران ارشد و كم انگيزه بودن آن ها به دليل سال 
كه  است  اساسی  چالش  يك  خدمت،  متمادی  های 
شايد در سال های بعد به آن فکر كنيم. همه بحران 
دفع  وصف  اين  با  كرد.  حل  هم  با  توان  نمی  را  ها 
خطر جنگ و تحريم از الزامات اوليه است. اين روزها 
كوچك كردن و چابك نمودن دولت، شعار راهگشايی 
نيست. می توانيم برروی اعتماد عمومی حساب كنيم. 
تنها چاره  و شايد  است  تحقق  قابل  مقاومتی  اقتصاد 
برون رفتن از مشکالت. با اين وصف پيش شرط هايی 
از  برخی  شود.  تمركز  آنها  روی  بيشتر  بايد  كه  دارد 
طرح های اقتصادی، نظام بودجه نويسی، اصالح نظام 
كمی  اقدام  برای  اما  هستند  مفيد  و  خوب  بانکداری 
قرار  اختيار  در  بهتری  های  فرصت  آينده  است،  زود 

می دهد.
۶- نظر رهپويی با كفش های يك نابينا:

۱-۶- آدم های صادق و دلسوز ما هم خوب ياد نگرفته 
كنيم  تمرين  بياييد  بزنند.  »حرف«  ديگران  با  اند 

مخالف و موافق با همديگر كمی حرف بزنيم. تا گوش 
باشيم،  نداشته  برای شنيدن  ای  آماده  و  بزرگ  های 
عدم توزان باعث می شود بيشتر يك دهان گشاد كه 
زياد حرف می زند جلوه كند. شنيدن حرف ديگران 
علی الخصوص مخالف، لذت بخش است و البته خيلی 
اقتصاد  درباره  هايی  نشنيده  باشيد  مطمئن  مفيد. 
مقاومتی هست كه برحسب اتفاق ممکن است به درد 

بخور هم باشد.
های  حرف  با  خاص،  های  آدم  كردن  پيدا   -۶-۲
خاص، ايده های خاص و استعدادهای خاص كه لزوماً 
حرف های درست نمی زنند، كار دشواری نيست. بی 
گروه  در  خاص  های  آدم  دنبال  اگر  نيست  مناسبت 
ها كه  استثناء  از  بگرديم.  تا ۴۵ سال  بين ۲۸  سنی 
بگذريم انتخاب اين گروه سنی بی حکمت نيست. از 
خودمان و اطراف خودمان شروع كنيم برای گشتن. در 
نيتمان هم اين باشد كه مهم نيست او كيست، مهم 
اين است كه چيزی برای گفتن دارد؟! آدم های تازه 
بدهيم. شايد رفقای  راه  به فکر و زندگی خود  را  ای 
كه  باشد  اين  هم  پرسشمان  بيايند.  در  آب  از  خوبی 

از نظر آقای خاص، چگونه دنيای ما بهتر می شود؟
بزرگ.  مردان  برای  بگذاريم  را  بزرگ  كارهای   -۶-۳
فقط و فقط يك كار درست در جهت اقتصاد مقاومتی 
را انتخاب كنيم و در طول يکماه و شايد يکسال آن 
را انجام دهيم. بطور مثال از هر خريد كاالی خارجی، 
يك خريد را خط بزنيم و يك كاالی بی كيفيت و شايد 
با كيفيت داخلی بخريم. كتاب بخريم حتی اگر آن را 
نمی خوانيم. هر چند وقت يکبار، سوار اتوبوس بشويم. 
برای  يکبار  صباحی  چند  هر  را  قديمی  های  لباس 
يکهفته بپوشيم. به ديدن يك كارخانه توليدی برويم، 
بچه ها را هم با خودتان ببريم. اگر عالقه داشته باشيد، 
چيزهای خراب را درست كنيد و دوباره استفاده كنيد. 
را  اضافی  چيزهای  نيست.  بد  هم  جمعی  كار  گاهی 
روزهای جمعه برای فروش بگذاريد. می دانم خجالت 
انجام  گروهی  راه  كار  اين  همين،  برای  كشيد  می 
دهيد. قصه بازسازی آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی 
دوم را بشنويد و آن را برای ديگران تعريف كنيد. از 

ديگران هم انتظار همراهی نداشته باشيد.
باشيد.  اميدوار  ملت  خانه  و  دولت  كارهای  به   -۶-۴
نوظهور«  »كار  يك  دهيد.  انجام  كاری  خودتان  اما 
برای تشکيل يك »صندوق  را  پيدا كنيد. دوستانتان 
چند  هر  های  سرمايه  كنيد.  دعوت  گذاری«  سرمايه 
شروع  را  خود  نوظهور  كار  و  كنيد  جمع  را  كوچك 
كنيد. شايد همان فروختن كاالهای دست دوم برای 
شويد.  نفر جمع  يك  و  بيست  شما  نباشد.  بد  شروع 
شايد بتوانيد ۴۰ ميليون تومان يا ۴۰۰ ميليون تومان 

جمع كنيد و با آن كاری شروع كنيد.
۵-۶- اگر می توانيد كفش های يك دوست را قرض 
بگيريد و يا بخريد و مدتی با آنها راه برويد. اگر پيدا 
شد، كفش های يك نابينا را بخريد و با آن ها مدتی 
زندگی بگذرانيد. اين موضوع يك استعاره نيست، واقعاً 

اينکار را بکنيد.                    سيدرسول سادات نژاد

در  خود  پيرامون  مثبت  خبرهای  وجود  با  ايران  سهام  بازار 
را  سود  شيرين  مزه  نتوانسته  هنوز  سياست  و  اقتصاد  حوزه 
به كام سهامداران و سرمايه گذاران وفادار مانده به اين بازار 

بنشاند.
تابناك اقتصادی: وعده های دولت تدبير و اميد برای بهبود 
اوضاع اقتصادی بيش از آنکه در اولويت نخست برنامه ها قرار 
ديگر  موضوعات  به  زيادی  تا حد  را  باشد، جای خود  گرفته 
نيز  را  تهران  بورس  زيادی  تا حد  اين حساسيت  است.  داده 
با الغر شدن  به طوری كه  برده  فرو  فرسايی  طاقت  درانتظار 
نقدينگی در بازار سهام تابلوی معامالت تاالر شيشه ای از تب 

و تاب افتاده است.
اين موضوع برای برخی كارشناسان و تحليلگران بازار سرمايه 
نيز اين روزها محل بحث و مناقشه است كه به راستی دليل 
ركود گسترده در بازار سهام ايران با وجود پراكندگی خبرهای 

اميدوار كننده در فضای سرمايه گذاری ايران چيست؟
وجود غیرحرفه ای ها بالی جان بورس

يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه تعريف جايگاه بورس 
برای سرمايه گذاران هنوز مشخص نيست، معتقداست اعالم 
برنامه آتی بازار سرمايه از سوی متولی بازار مصداقی از شعار 

امسال در همدلی و همزبانی دولت و مردم است.
و  سهام  بازار  نامطلوب  وضعيت  به  اشاره  با  احمدی  تيرداد 
در  را  بورس  اصلی  مشکل   ، ها  قيمت  افت  شدن  دار  ادامه 
عنوان  آن  اجتماعی  سرمايه  از  حمايت  و  ريزی  برنامه  عدم 
كرد و افزود: رويکرد امروز بازار سرمايه ايران با كمال تاسف 
سرمايه  اعتماد  عبارتی  به  يا  آن  اجتماعی  سرمايه  سركوب 
گذارانی است كه نقدينگی خود را به توصيه دولتمردان روانه 

اين بازار كردهاند.
های  سرمايه  بر  خواسته  می  بورس  كه  زمان  هر  افزود:  وی 
اجتماعی خود تکيه كند و يا گام های بلند تری در اقتصاد 

برداردبه ناچار به نقطه شروع خود بازگردانده می شود.
بازار  در  ها  ای  حرفه  غير  انبوه  حضور  دانشگاه،  استاد  اين 
سرمايه ايران را بدترين شکل قابل تصور برای بورس دانست 
و گفت: هنوز جايگاه بازار سرمايه برای سرمايه گذاران معلوم 
نيست و توسل به آمارهايی غير واقعی از جمله سهامدار بودن 
۱۰ درصد از كل جمعيت كشور به عنوان اشخاصی كه خريد 
را  دردی  بازار سرمايه  برای  باشد،  آنها  فروش سهام شغل  و 

دوا نمی كند.
را  يافتگی  توسعه  مدار  بر  حركت  و  منابع  تجهيز  احمدی، 
دو نياز اصلی بازار سرمايه ايران عنوان كرد و افزود: يکی از 
عوامل بی اعتمادی در بورس كنونی ناتوانی شركت ها و صنايع 
سرمايه  افزايش  رغم  علی  نقدينگی  منابع  تجهيز  در  بورسی 
های پی در پی است كه باعث شده با وجود افزايش سرمايه از 
محل مطالبات حال شده سهامداران پول جديدی در ساختار 

مالی شركت ها تزريق نشود.
نقش رگوالتور در رأس تاالر شیشه ای

به باور اين كارشناس بازار سرمايه، يکی از لوازم بهبود فضای 
كسب و كار، توسعه بازار سرمايه است. متولی بازار سرمايه به 
عنوان رگوالتور و سازمانی خود انتظام در راس بازار سرمايه 
با وجود تغيير مديريت اما هنوز هيچ برنامه مشخص و مدونی 
ارايه نداده و معلوم نيست برای چشم انداز ۵ سال آينده بازار 
سهام چه افقی ترسيم شده است. در چنين اوضاع و احوالی 
وقوع تصميم گيری های اشتباه و برخی اهمال كاری ها باعث 
شده تا صبر سهامداران وفادار مانده به اين بازار لبريز شود، 
اين در حالی است كه اعالم برنامه آتی بازار سرمايه از سوی 
همزبانی  و  همدلی  در  امسال  شعار  از  مصداقی  بازار،  متولی 

دولت و مردم است.
احمدی با بيان اينکه نقش رگوالتور در بازار سرمايه دخالت 
دخالت  كرد:  عنوان   ، نيست  بازار سهام  روند  و  معامالت  در 

مستقيم يا غير مستقيم در عرضه و تقاضای سهام و مديريت 
كه  شود  می  تبعاتی  به  منجر  گذاری  سرمايه  های  صندوق 
امروز در بازار می بينيم . در چنين شرايطی مديران با شهامت 
كه اشتباه خود را می پذيرند يا خود را اصالح می كنند يا در 
صورت تداوم اين اشتباه خاضعانه استعفا می دهند. خواست 
بازار سرمايه در حال حاضر  متوليان  و  از دولت  اصلی مردم 
وقوع حركتی جديد در مديريت اين بازار، ارتقای شفافيت و 

عدم تکرار اشتباهات گذشته است.
بازار  كه  شرايطی  در  سرمايه  بازار  متولی  احمدی،  باور  به 
سهام اوضاح و احوال خوبی ندارد، می تواند به طور لفظی با 
سهامداران قرار بگذارد كه ديگر در روند معامالت بازار دخالت 
نخواهد كرد و ضمن ارايه برنامه ای مدون و روشن به ذينفعان 
سهام  بازار  ذينفعان  همه  حقوق  مدافع  جايگاه  در  بازار  اين 

بنشيند.
چرا از تاریخ درس نمی گیریم؟

افت  كه  پذيرد  می  حاضر  حال  در  سهام  بازار   : افزود  وی 
عنوان  به  قيمت ها  كاهش ۵۰ درصدی  و  قيمت های جهانی 
است  سرمايه  بازار  متوليان  اختيار  از  خارج  كه  ريسك هايی 
متوليان  اين  سوی  از  زا  درون  اقدام های  و  رفتارها  ساير  اما 
با تبديل شدن به ريسك های سيستماتيك در حال تحميل 
بازار است. از سويی ديگر، برخی وعده ها از جمله  شدن به 
با  بود  قرار  كه  سرمايه  بازار  كميته  جلسه  مستمر  برگزاری 
تاكنون عملی  برگزار شود،  رئيس جمهور  اول  معاون  حضور 

نشده است.
و  پتروشيمی ها  خوراك  نرخ  جمله  از  موضوعات  از  بسياری 
پااليشی ها و يا موضوع بهره مالکانه معادن و ساير موضوعات 
ابهام قرار دارد و  از  بازار سرمايه هنوز در هاله ای  با  مرتبط 
معلوم نيست در شرايطی كه برنامه مدونی پيش روی متوليان 
است در  قرار  اين موضوعات  ندارد، چگونه  بازار سهام وجود 
دوره ای كه رياست سازمان بورس متحول شده ، حل و فصل 

شود.
احمدی با بيان اينکه همواره بايد از تاريخ درس گرفت، عنوان 
اوايل  در  وقت  دولت  اغماض  با  بازار  كه  ای  دوره  در  كرد: 
را  بسياری  فشار  سهام  بازار  بود،  مواجه   ۸۳ و   ۸۴ سال های 
كشيد،  دوش  بر  قديم  و  جديد  مديريتی  تيم  جايی  جابه  تا 
پافشاری  كه  دارد  وجود  احساس  اين  نيز  حاضر  حال  در 
صبر  كاسه  شدن  لبريز  به  جديد  بازيگران  جايگزينی  برای 

سهامداران منجر شده است.
کلنجار بورس ایران در طرف عرضه

گفتگو  اين  از  ديگری  بخش  در  سرمايه  بازار  كارشناس  اين 
با دشواری های خود  بازار سرمايه  نيست  قرار  اينکه  بيان  با 
همواره سرمايه گذار وفادار را پابند خود كند، عنوان كرد: در 
تقاضا  طرف  در  را  خود  مشکل  دنيا  بورس های  كه  شرايطی 
سرمايه  بازار  متوليان  ايران  بورس  در  اما  می كنند  جستجو 
هنوز با طرف عرضه كلنجار می روند. همواره در بازار سرمايه 
سه موضوع عرضه ، تقاضا و زير ساخت ها يا به عبارتی پلتفرم ها 
يا  بورس زير ساخت  فراوان هستند. وقتی در  اهميت  دارای 
بود كه سرمايه گذار در  ندارد، طبيعی خواهد  پلتفرم وجود 

اين بازارتمايلی برای ادامه حضور نداشته باشد. 
يا  دالر  و  نفت  جهانی  قيمت  با  ارتباطی  هيچ  موضوع  اين 
ماجراجويی كشورهای همسايه نداشته و اكنون به تنهايی به 
عنوان ريسك سيستماتيك بازار سهام مطرح می باشد. به باور 
پارازيت هايی همچون نقص سيستم معامالت  احمدی، وقوع 
در روند عرضه و تقاضای سهام ناشی از عدم تکميل پازل زير 
ساخت های بازار بوده كه با وجود اشکاالت فنی همچنان اصرار 

بر فعاليت آن بدون توجه به نيازهای بازار وجود دارد.
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»پروانگان صميم« ايثارگران واقعی اين مرز و بوم هستند
كه  است،  شيميايی  جانباز  يك  همسر  جمله  عين  اين 
همسرش پس از سال ها مشکالت ريوی و سرفه های فراوان و 
تحمل درد و رنج فراوان، به شهادت می رسد: شب ها گوشم را 
می گذاشتم بر  سينه اش، ببينم ضربان قلب دارد. آرام دستم 
را می گذاشتم بر روی نبضش، حتی آينه می گذاشتم جلوی 
بينی اش، تا ببينم نفس می كشند و شيشه آينه بخار می كند 

يا نه؟!
اثر  ساكن شهرضا هستم. سال ۱۳۶۱ در عمليات محرم، بر 
و  نخاعی  ضايعه  جانباز  گردنم،  به  خمپاره  تركش  اصابت 
دوست،  رضای حضرت  به  هستم  راضی  نشين شدم.  ويلچر 
كه هر چه بر سر ما می رود، ارادت اوست. در كنار همسری 
فداكار و فرزندی صالح زندگی می كنم و تا آخر عمر مديون 
زحمات ايشان هستم. دست هايم اندكی حس و حركت دارد، 
به  پايبند  می كنم.  تايپ  انگشت  يك  با  تنها  را  نوشته هايم 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران و ارزش های آن هستم، 
چون با شناخت كامل برای ماندگاری اش سالمتی ام را تقديم 
كرده ام. وجود سالئق مختلف سياسی را به خاطر پويايی نظام 
و حفظ منافع ملی كشورم، الزم می دانم و البته حاضر نيستم 

به خاطر دنيای ديگران به دينم چوب حراج بزنم.
به گزارش »تابناك«، آنچه خوانده شد و در زير می خوانيد، 

دست نوشته های جانبازی است كه به تأسی از علمدار كربال 
اهلل  روح  ركاب حضرت  در  پا  )ع(  العباس  ابوالفضل  حضرت 
گذاشت و پس از اينکه بر صندلی آسمانی اش نشست با قلم 
خود نيز به دفاع از ارزش هايش پرداخت و در اين روز كه به روز 
جانباز نامگذاری شده است آن را برايتان منتشر می نماييم؛ 
باشد كه گوشه ای از رنج های جانبازان و خانواده هايشان را كه 

هيچ گاه بر زبان نمی آورند  بازگويی نماييم. 
از دانشمندان غربی می گويد: هر جا مردی را ديديد  »يکی 
زن  حتما  او  اطراف  بگرديد  است،  موفق  زندگی اش  در  كه 
موفقی را خواهيد يافت. اين باور، در مورد همسران جانبازان 
كامال صدق می كند. مطمئن باشيد اگر اين پروانگان صميم 
)پروانگان صميم واژه ای است كه بنياد، همسران جانباز را با 
اين نام خطاب می كند( نبودند، كه گرد شمع وجود جانبازان 
بگردند  و نيازهای آنان را مرتفع كنند، هرگز جانبازان زندگی 
عادی و آرامی نداشتند. يك همسر جانباز هم پرستار است، 

هم كليه كارهای منزل بر عهده اوست. 
من معتقدم اين ها را بايد جانباز و ايثارگر واقعی ناميد، چون 
اين ها وضعيت جسمی و روحی جانباز ها را ديده اند  و با آگاهی 
باز،  با چشمانی  و  از مشکالت روحی وجسمی جانباز  كامل 
زندگی با او را انتخاب كرده اند. در صورتی كه ما جانبازان، اگر 
مطمئن بوديم با شركت در دفاع مقدس، قطع نخاع يا قطع 

امتناع می ورزيديم  از حضور در جبهه  عضو می شويم، شايد 
ناكرده،  خدای  نظر  اين  طرح  با  البته  شايد(.  كردم  )عرض 
ببرم،  سؤال  زير  را  جانبازان  رشادت های  ارزش  نمی خواهم 
من كوچك تر از همه عزيزان جانباز هستم و دست تك تك 
ايثار،  دل نوشته ها،  اين  با  می خواهم  اما  می بوسم،  را  آن ها 
اثبات  به  را  جانباز  همسران  كار  عظمت  و  خودگذشتگی  از 

برسانم. 
هميشه  بايد  بيمار،  يا  باشند  سالم  خواه  جانباز،  همسران 
پرستاری جانباز را عهده دار باشند و تا آنجايی كه من اطالع 
دارم اكثرشان به دليل كار طاقت فرسا، مبتال به كمردرد و 
زانو درد شده اند؛ اما با اين اوصاف هم، از وظايفی كه عهده دار 
شده اند و زحماتی كه بر دوش گرفته اند، چيزی كم نمی شود، 
چه بسا مجبور باشند، تا صبح بر بالين بيمارشان بيدار بمانند. 
يا مجبور شوند چندين بار از خواب بيدار شوند و به كارهای 

همسرشان رسيدگی كنند. 
روز  نخاع در طول شبانه  فرد قطع  كارهايی كه همسر يك 
بايد انجام بدهد، بعضی اوقات طاقت فرساست و از عهده اش 
خارج است، اما او ناچار است به اين كارهای سخت تن  دهد. 
به  ببيند.  آسيب  جانباز  می شود  سبب  او،  بی توجهی  چون 
برای  و  است  نخاع  قطع  گردن  از  كه  جانبازی  مثال  عنوان 
تخليهٔ مثانه اش مجبور است، روزی ۵ يا ۶ دفعه سوند بزند. 
به نظر شما اگر يك بار همسرش نتواند به او سوند بزند، چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟ و با توجه به اينکه، يك انسان قطع نخاع، 
كنترل ادرار و مدفوع ندارد، اگر همسرش نتواند به موقع او را 

به دستشويی و حمام ببرد چه اتفاقی می افتد؟ 
بگذاريد كمی واضح تر بگويم، من بيشتر شب ها به خاطر پر 
شدن مثانه ام از خواب بيدار می شوم، همسرم را صدا می زنم 
تا به من سوند بزند، وضعيت من به گونه ای است كه وقتی 
مثانه ام پر شد، حتی يك قطره ادرار هم نمی آيد. ادرار، فقط 
وفقط، با زدن سوند خارج می شود. )بار ها از خدا خواسته ام 
دچار  ديگر  نخاع  قطع  افراد  اكثر  مثل  هم  من  كاش   ای 
بی اختياری ادرار بودم و نيازی به سوند زدن نداشتم(. بيچاره 
اتاق بيرون می رود، من  از  از خواب،  با چشمانی پر  همسرم 
با  نمی شود  خبری  آمدنش  از  اما  می كنم،  صبر  دقيقه  چند 
شرمندگی دوباره او را صدا می زنم، متوجه می شوم از شدت 
خواب آلودگی رفته داخل هال و روی كاناپه نشسته و خوابش 
برده، معذرت خواهی می كند، و سوند را می آورد، و كارش را 
شرمنده  مرا  بيشتر  او  خواهی  معذرت  البته  می دهد،  انجام 

می كند.
و  جانبازان  مطمئنم  من  است.  خروار  از  مشتی  نمونه،  اين 
معلوالنی كه وضعيتشان از من بد تر است، همسرانشان بيشتر 
فرزندان يك جانباز شيميايی  و  زجر می كشند. مثال همسر 
تحمل  را  عزيزشان  سرفه های  صدای  مرتب،  بايد  هميشه 

كنند. تصور كنيد خانواده محترم يك جانباز اعصاب و روان 
در چه وضعيتی هستند؟ همينطور جانبازان قطع نخاعی كه 
سال هاست زخم بستر دارند، يا جانباز نابينا و قطع عضو و... و
كه  است،  شيميايی  جانباز  يك  همسر  جمله  عين  اين 
همسرش پس از سال ها مشکالت ريوی و سرفه های فراوان و 
تحمل درد و رنج فراوان، به شهادت می رسد: شب ها گوشم 
را می گذاشتم  روی سينه اش، ببينم ضربان قلب دارد؟، آرام 
دستم را می گذاشتم بر روی نبضش، حتی آينه می گذاشتم 
جلوی بينی اش، تا ببينم نفس می كشند و شيشه آينه بخار 

می كند يا نه ! 
يکی ديگر از اعتقادات من اين است كه  اجر و پاداش مادران 
جانبازی كه فرزند دلبندشان به دليل مشکالت فراوان روحی 
و جسمی، نتوانسته ازدواج كند، يا ازدواج ناموفقی داشته اند، 
از  جانباز  يك  همسر  چون  است،  جانباز  همسران  از  بيشتر 
نيروی جوانی برخوردار است اما مادر يك جانباز، با كهولت 
سنی كه دارد  و نيازی كه خودش به يك مراقب دارد، واقعا 

پرستاری برايش مشکل است. 
سالم  كه  است   افرادی  همسران  درباره  ديگرم،  اعتقاد  و 
نخاع  قطع  ديگری  يا حادثه  تصادف  اثر حادثه  بر  و  بوده اند 
نباشد،  از همسران جانباز  بيشتر  اگر  افراد  اين  اجر  شده اند. 
كمتر نيست. دوستی دارم كه دو سال بعد از ازدواجشان، بر 
اثر سانحهٔ تصادف از گردن قطع نخاع شده، همسر مهربان 
به نظر  او در منزل پرستاری می كنند.  از  بزرگوارش  و مادر 
شما اين همسر و اين مادر چقدر نزد خداوند مأجور هستند؟ 
روزی همسرم به خانم ايشان گفته بود من خودم پرستاری 
يك انسان قطع نخاع را انتخاب كردم، ولی شما را خدا برای 

پرستاری از يك قطع نخاع انتخاب كرد.
»پروانگان صميم« ايثارگران واقعی اين مرز و بوم هستند 

پی نوشت 
خدايا تو شاهد باش من اين مطالب را به خاطر تنوير افکار 
به  سادگی  اين  به  انقالب  اين  بدانند  كه  نوشتم  كسانی 
دستشان نرسيده. بعضی اوقات افرادی به خاطر ناآگاهی، يا 
و خانواده اش  او  كه  دردهايی  و  از يك جانباز  عدم شناخت 
متحمل می شوند، حرف های نيش داری به آنان می زنند، كه 
باعث رنجش آنان می شوند، به اين دليل نوشتم كه اين عزيزان 
نا آگاه شناخت  و احتماال انصاف پيدا كنند و نمی خواهم هيچ 
يا  كنم.  بازی  كسی  احساسات  با  يا  بگذارم،  كسی  بر  منتی 

ترحم ديگران را برانگيزانم. 
خدمات  از  تجليل  جمالت  اين  نوشتن  از  من  قصد  خدايا 
و  می روند  تحليل  و  می سوزند  شمع  چون  كه  است  كسانی 
با سوختن خود چراغ خانه جانبازان را روشن نگه می دارند. 

اجرشان با سرور و ساالر شهيدان  «.
منبع : برگرفته از وبالگ جانباز رمضانعلی كاوسی

به نظر می رسد در دهه چهارم انقالب، جدل های فرهنگی و اجتماعی آغاز شده 
است. از اين رو احساس می شود پس از چالش بر سر توسعه اقتصادی و سياسی، 

توسعه فرهنگی و اجتماعی مورد مناقشه واقع شده است
نقش  مورد  در  روحانی  حسن  سخنرانی های    - داننده  مصطفی  ؛   ايران  عصر 
پليس در اجرای قوانين اسالم و تذكرات پی در پی هاشمی رفسنجانی در مورد 
و  قم  علمای  از  برخی  واكنش  و  اجتماعی  و  با مسائل دينی  برخوردهای شديد 
رئيس مجلس خبرگان و گاليه آنها از بی توجهی دولت در زمينه نهی از منکر 
و  فرهنگی  زمينه های  در  انقالب  اول  نسل  ميان  در  عميقی  اختالف  از  حکايت 

اجتماعی دارد.
اين  حجم  و  بود  سياسی  بيشتر  تفکر  دو  اين  اختالفات  گذشته  سال های  طی 
اختالفات به حدی بود كه اجازه نمی داد اين شکاف فکری خود را نمايان كند اما 
امروز با توجه به قرار گرفتن حسن روحانی در راس قوه مجريه و تبيين انديشه اش 

برای جامعه، اين اختالف خود را آشکار كرده است.
اختالفاتی كه به نظر می رسد از روزهای ابتدايی انقالب تا به امروز سر به مهر باقی 
مانده بود و امروز در دهه چهارم انقالب زمينه ساز منازعه بزرگان نظام شده است. 
در ابتدای انقالب نهادسازی و مقابله با مشکالت سياسی و اجتماعی يك كشور 
تازه انقالب كرده باعث شد تا سران انقالب بر سر مسائل اجتماعی و فرهنگی اتفاق 
نظر داشته باشند. شايد بهتر بتوان گفت حضور جريان هايی كه با كليت روحانيت 
اختالف داشتند باعث شده بود نسل اول انقالب به اختالف نظرهای داخلی خود 

كه گاه سرمنشا تفاوت ديدگاه در مسائل داشت، نپردازند. 
بعد از آن، جنگ و بحران های آن و بسيج عمومی برای دفاع از كشور اجازه رشد 
مسائل  و  اداره كشور  نحوه  در  بود  نيز  اختالفی  اگر  و  نمی داد  را  اختالفات  اين 

سياسی خالصه می شد.
توسعه اقتصادی، مسئله ديگری بود كه اجازه نداد اين تفاوت ديدگاه خودنمايی 
خود  اقتصادی  نظرات  كردن  نهادينه  دنبال  به  سياسی  جريان های  اكثر  و  كند 
ليبرالی دفاع می كردند و عده ای ديگر طرفدار  نگاه  و  آزاد  بازار  از  برخی  بودند. 

اقتصاد سنتی بودند.
شرايط كشور بعد از جنگ چنين شرايطی را می طلبيد اما اين نگاه باعث شد تا 
بسياری از مسائل پشت توسعه اقتصادی گم شوند و زمينه ساز بروز ناهنجاری هايی 

اجتماعی و فرهنگی در كشور شود.
همين معنا زمينه ساز ظهور دوم خرداد و تالش برای رسيدن به توسعه سياسی 
شد. منتقدان هاشمی رفسنجانی و سياست های اقتصادی دولت او، با شعار توسعه 
سياسی به قدرت رسيدند. آنها در مهم ترين اقدام خود به دنبال مشخص كردن 
با جمهوری  با مردم بودند و می خواستند دموكراسی غربی را  خطوط حاكميت 

اسالمی تطبيق دهند.
طرفداران توسعه سياسی به دليل مقاومت های طرف مقابل نتوانستند به اهداف 
خود برسند بلکه می توان گفت از مسير خود نيز خارج شدند. اين خروج از مسير 
طرفدار  نه  كه  كرد  فراهم  را  نژاد  احمدی  محمود  زمينه ظهور  توسعه سياسی، 

توسعه سياسی بود و نه توسعه اقتصادی. 
احمدی نژاد به حکومت كردن، نگاه سنتی داشت و تالش می كرد مشکالت جامعه 
را در لحظه حل كند و چندان كاری به علل وقوع مشکالت و تبعات آينده آن 

نداشت. اين شيوه مديريت، مشکالت فرهنگی و اجتماعی كشور را دو چندان كرد 
و شکاف ميان جوانان و حاكميت در زمينه های فرهنگی از جمله رفتار اجتماعی 

در سطح جامعه كه در سبك لباس پوشيدن متبلور شده بود را افزايش داد.
حاال در دهه چهارم انقالب درباره فرهنگ دو صدا از حاكميت شنيده می شود. 
صدايی كه طرفدار برخورد سلبی است و صدايی كه برخورد سلبی را زمينه ساز 
بروز مشکالت فراوان برای كشور می داند. اين اختالف فکری و مبنايی ميان نسل 

اول انقالب نوعی دو دستگی را در ذهن ترسيم كرده است.
عنوان  به  خاتمی  سيدمحمد  نوری،  ناطق  روحانی،  حسن  رفسنجانی،  هاشمی 
رهبران جريان ضد سلبی در مسائل فرهنگی توانسته اند اليه های متنوعی از قشر 
جوان را كه همان نسل سوم انقالب اند با خود همراه كنند. اين افراد برخوردهای 
پليسی در مسائل فرهنگی را نمی پسندند و تالش می كنند مسيری به غير پليس 

را برای حل اين مسئله پيدا كنند.
آنها حتی با ورود نيروهای سازماندهی شده برای امر به معروف و نهی از منکر 
افراد زمينه ساز بروز  اين  اين جريان معتقد است حضور  اند.  در جامعه مخالف 
ناهنجاری های اساسی در كشور خواهد شد و حضور افرادی به عنوان ناهيان منکر 

در جامعه به يك بی اعتمادی بزرگ دامن می زند.  
در طرف مقابل نيز محوريت بر عهده آيات يزدی و مصباح و حجج االسالم احمد 
خاتمی و علم الهدی و برخی از علمای حوزه علميه قم است. آنها به شدت معتقد 
با برخورد سلبی در مسئله فرهنگی هستند. آنها بر اين باورند كه نظام بايد به هر 
شکل ممکن قوانين اسالمی را در زمينه های فرهنگی و اجتماعی به ويژه حجاب 
را اجرا كند. مسئله گشت ارشاد و ايجاد گشت های نهی از منکر نمونه ای از اين 
انديشه است. انصاراهلل حزب اهلل و بخشی از اليه های سنتی تر به شدت خواستار 
اجرای حداكثری شريعت و نه اجرای حداقلی قوانين در كشور هستند. تظاهرات 

بعد از نماز جمعه سراسر كشور نمونه بارز اين معناست.
به نظر می رسد در دهه چهارم انقالب، جدل های فرهنگی و اجتماعی ميان نحله 
های مختلف آغاز شده است. به نظر می رسد بعد از توسعه اقتصادی و سياسی، 
زمينه برای رسيدن به توسعه فرهنگی و اجتماعی در دولت تدبير و اميد كليد 
خورده است. عدم توازن در رسيدن به توسعه در كشور باعث شده است مردم در 
هر دهه، طعم تجربه ای تازه  را بچشند، تجربه ای كه معموال هيجان در آن غالب 
است و بايد ديد اين جدل تازه در كشور با برتری كدام يك از اين دو جريان به 

پايان خواهد رسيد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: با وجود رشد جمعيت 
كشور در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن هنوز رشد جمعيت كشور به ويژه 

جمعيت فعال و جوان متوازن نيست .
محمود گلزاری افزود: طبق آمار رشد جمعيت جوان زير ۳۵ سال كم و بر سالمندان 
اضافه می شود به عنوان نمونه هم اكنون جمعيت باالی ۶۵ سال كشور ۵.۷ درصد 

است كه ۵ سال پيش، ۵.۱ درصد بود كه اين نشان از كاهش جمعيت جوان دارد.
وی تاكيد كرد: متاسفانه برای افزايش رشد جمعيت و توجه به تشکيل زندگی و نهاد 

خانواده چندان فرهنگ سازی درستی صورت نگرفته است.
گلزاری تصريح كرد : در كشور ۱۱ ميليون نفر پا به سن ازدواج مجرد داريم اين در 
حالی است كه سن ازدواج مردان به باالی ۳۰ و زنان نيز به باالی ۲۷ سال رسيده 

است عالوه بر آن در برخی شهرها مشکل طالق داريم.
با رويکرد اسالمی  بايد  امور جوانان، گفت: دستگاه های مسئول  معاون ساماندهی 
و ايرانی كار علمی هماهنگ كنند و ازدواج هراسی را نيز از بين ببرند و توجه به 
خانواده به عنوان كانون مقدس نيز تنها با حرف عملی نمی شود بويژه اينکه متاسفانه 

هنوز در فيلم ها وسريال های ما خانواده ايرانی يك خانواده بسامانی نيست.
اين  نداريم  ازدواج  درباره  مناسبی  های  كتاب  هنوز  متاسفانه  داد:  ادامه  گلزاری 
درحالی است كه بايد مراكز مشاوره قبل از ازدواج را فعال و خانواده ها را نيز در 
افزايش  با جوانان را  خصوص تشکيل خانواده حساس كنيم و گفتگوهای رو دررو 
دهيم و فرهنگ سازی را در دانشگاه ها، فيلم ها و كتاب ها به طور جدی پياده كنيم.

دست نوشته یک جانباز

دهه چهارم انقالب و اختالف دو قرائت فرهنگی و اجتماعی ۱۱ میلیون ایرانی مجرد و 
در سن ازدواج / رشد جمعیت 

کشور متوازن نیست
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این سوره 20 آیه دارد و مکی است.

فضیلت تالوت:

پیامرب)ص(: »هرکه سوره ی بلد را قرائت کند خداوند او را از خشم 

قیامت در امان نگاه می دارد.« 

محتوای سوره :

• بیان حال انسان در زندگی دنیا است که پیوسته در رنج و سختی 

با  مگر  دنیوی حاصل منی آید  شئونات  از  شأنی  هیچ  اینکه  و  بوده 

سختی  و  رنج  با  توأم  همواره  دنیا  لذائذ  یعنی  دشواری،  و  مشقت 

است. 

را دریافت عاقبتی  نیکی کرد و طبقات محروم جامعه  اگر کسی   •

خوش خواهد داشت و در غیر این صورت عاقبتی شوم در انتظار او 

خواهد بود. 

و  ایتام  گرسنگان،  به  رسیدگی  مردم،  گرفتاریهای  رفع  به  توصیه   •

مساکین. 

• توصیه به معرفت نسبت به رب العاملین و نیز استمداد از لطف و 

رحمت الهی که اینها همه از عنایات پروردگار می باشد و اگر بنده 

متصف به این صفات شود خداوند متعال او را از خشم و غضب خود 

در روز قیامت حفظ می کند. 

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

ـَٰذا اْلَبَلِد ﴾ ﴿١﴾ ﴿ َل ُأْقِسُم ِبَه

ترجمه: سوگند منی خورم به این شهر. 

هیچ  است.  »مکه«  شهر  منظور  و  »شهر«  معنای  به  »بلد«  رشح: 

شهری در روی زمین به اهمیت و عظمت و قداست شهر مکه نیست. 

خداوند به موسی)ع( می فرماید: »براستی که تو در رسزمین مقدسی 

قرار گرفته ای )وادی طور(«  ولی شهر مکه را با لفظ »مبارک« یاد 

می کند؛  معلوم است شهر مکه از رسزمین طور مقدس تر است. از 

این  اشیاء  و متام  که درخت، سنگ، حیوانات  است  نقل  پیامرب)ص( 

شهر از حیث مرتبه با دیگر جاها متفاوت است. 

دلیل متایز این شهر با سایر شهرها آب و هوای آن نیست زیرا آب و 

هوای آن گرم و سوزان و خاکش غیرقابل کشت  است.  

: »پروردگارا من همرس و فرزندم را جایی رها کردم که حتی  قرآن 

قابلیت کشت و زرع هم ندارد تا مناز در آنجا برپا شود.«  

بلکه متایز آن به سبب وجود اولیاء خداوند از آدم تا خاتم است که 

در این منطقه اقامت داشتند. 

علت اینکه می فرماید سوگند منی خورم به جهت اهمیت سوگند است 

مانند سوگندهایی که ما به کار می بریم مثاًل می گوییم مادر به جان 

تو سوگند منی خورم زیرا آنقدر جان تو برایم عزیز است که منی توانم 

به  شهر  این  پس  می خورد(.  سوگند  واقع  )در  بخورم  سوگند  آن  به 

حدی مقدس و مبارک است که سوگند به آن دشوار است. 

ـَٰذا اْلَبَلِد ﴾ ﴿٢﴾  ﴿ َوأَنَت ِحلٌّ ِبَه

ترجمه: و حال اینکه تو در این شهر اقامت گزیده ای. 

رشح: چون تو در اینجا متولد شده ای این مکان مبارک است. یعنی 

قداست مکه به دلیل وجود مبارک پیامرب)ص( است »رشافت مکان 

به فردی است که در آنجا زندگی می کند.«  پیامرب)ص( تا این حد نزد 

خداوند عزیز بوده، عبد او بوده، عبد واقعی خداوند و تسلیم محض 

و عاشق او بود. به دنبال هوای نفس نبود و پیوسته در جستجوی 

مکه  »اگر  بنابراین  بود.  او  یافنت  برای  متعدد  راههای  و  عامل  صانع 

عظمت یافت به دلیل وجود تو بود.« 

﴿ َو َواِلٍد َو َما َوَلَد ﴾ ﴿٣﴾ 

ترجمه: و سوگند به پدر و پرس. 

فرزندش  و  ابراهیم)ع(  وجود  دلیل  به  مکه  شهر  نیز  و  رشح:  

به  انبیاء  عاشق ترین  ابراهیم)ع(  زیرا  یافت.  برکت  اسامعیل)ع( 

و  از محمد)ص(  ابتدا  نیز  اینجا  در  بود.  آنها  و موحدترین  خداوند 

سپس از ابراهیم)ع( و پرسش نام می برد.  

﴿ َلَقْد َخَلْقَنا اْلِنَساَن ِف َكَبٍد ﴾ ﴿٤﴾ 

ترجمه: به درستی که ما انسان را در رنج و سختی آفریدیم. 

رشح: انسان برای کسب نعامت و شئونی از شئونات دنیوی رنج و 

دشواریهای آن را تحمل می کند تا به لذت آن دست یابد. 

قرآن: »هیچ لذتی در دنیا حاصل منی شود مگر با سختی.«  لکن در 

خصوص آخرت می فرماید: »در لذایذ آخرت آرامش است.«  در دنیا 

زیرا  و... می باشد  نفس  کثافات  ازدحام،  گرفتاری، سختی،  پریشانی، 

سختی از ویژگیهای دنیاست. 

اما در  : »دنیا پست است چون ذاتش پست است.«  مالصدرا )ره( 

لذائذ اخروی رنجی وجود ندارد، آنجا جهانی روشن با کیفیتی خاص 

است که قابل بیان منی باشد و ما منی توانیم تصور کنیم که چگونه 

است. در این دنیا حتی اولیاء خدا به سختی، زندان، شکنجه، بیامری 

و فقر مبتال بودند ولی تفاوت آنها با سایرین در این است که آنها با 

داشنت سختی از یک آرامش خاص برخوردارند و اضطراب و تزلزل در 

آنان وجود ندارد. پس انسان در سختی و رنج است.

﴿ أََيْحَسُب أَن لَّن َيْقِدَر َعَلْيِه أََحٌد ﴾ ﴿٥﴾ 

قدرت  و  توانایی  او  بر  احدی  که  می کند  گامن  انسان  آیا  ترجمه: 

ندارد؟

رشح: قرآن : »این قانون را خداوند از قبل نوشته که من و پیامربانم 

پیروز هستیم، محققاً خداوند قدرمتندی شکست ناپذیر است.«  

بایستد.  او  برابر  در  قدرتی  نتواند  هیچ  که  فرموده  مقدر  خداوند 

هرگاه قدرمتندان اراده کردند با پیامربان مبارزه کنند با اینکه همه ی 

اسباب و علل را هم جمع و قويرتین سپاهیان را نیز فراهم کردند 

رسانجام پیامربان پیروز شدند.

»َمِلک«  و  مطلق  قدرت  دارنده ي  او  پروردگار  منی داند  انسان  آیا 

حقیقی عامل است و هرگونه ترصفی در آن می تواند بکند؟ 

قرآن : »برای او ُملک آسامنها و زمین است، زنده می کند و می میراند 

و او بر هر شیء قادر و توانا است.«  

آیا انسان منی داند که ربش قدرت مطلقه دارد و قدرتش مافوق هر 

چیز است و بر هر موجودی احاطه دارد؟

آیه به افرادی اشاره دارد که به اسباب و علل تکیه می کنند و در واقع 

توخالی اند، تصور می کنند خود واجد قدرت و امکانات اند و نیازی به 

خداوند ندارند. آنکه متام امکانات را داده، هیچ تدبیری بدون اراده ی 

او محقق منی گردد و در نظام هستی هیچ حرکتی بدون اذن او انجام 

منی گیرد. آنها مبغوض خداوند و در معرض خشم اویند. 

قرآن : »پس چون هشدارهایی را که به آنها داده شده بود فراموش 

کردند درهای همه چیز را بر آنان گشودیم و چون بدان چه داده 

شده بودند رسمست شدند ناگاه از آنها گرفتیم.«  

در واقع به بندگان خود قدرت می دهیم ولی نباید از آن سوء استفاده 

کنند که در غیر این صورت از آنها گرفته می شود.

﴿ َيُقوُل أَْهَلْكُت َماًل لَُّبًدا ﴾ ﴿٦﴾ 

ترجمه: می گوید من مال زیادی را هالک کردم. 

رشح: گروهی نه به خاطر خدا بلکه تحت رشایط خاصی مال خود را 

انفاق می کردند، سپس پشیامن شده و ماتم می گرفتند که چرا چنین 

به قدری کم  افراد  بعضی  بیان می دارد که ظرفیت  کردند. خداوند 

است که اگر مالی را انفاق کنند تأسف خورده و چشمشان به دنبال 

قبول خداوند  مورد  که  را  انفاقی  قرآن  بخشیدند.  چرا  که  است  آن 

است  بیان می فرماید: 

دنبال  به  انفاق کرده و چشمشان  راه خدا  در  را  مالشان  که  »آنان 

آن نبوده و همراه با منت و اذیت نیست، اجرشان نزد پروردگارشان 

محفوظ و نه ترسی دارند و نه اندوهگین اند.«  

﴿ أََيْحَسُب أَن لَّْم َيرَُه أََحٌد ﴾ ﴿٧﴾ 

ترجمه: آیا گامن می کند احدی او را منی بیند؟ 

رشح: ای انسان خداوند بر تو ارشاف کامل داشته و بر احوال تو و 

اعامل و نیات و افکارت احاطه ی کامل دارد حتی پندارت زیر نظر 

او است. 

قرآن: »محققاً خداوند پیوسته در کمین بندگان است.«  

ای بنده بدان که خداوند در کمین تو است ولی تو او را منی بینی. 

»خدایی که می بیند تو را آنگاه که اقامه ی مناز می کنی.«  حتی بلند 

و  می شود  وارد  زانویت  به  که  نیرویی  اوست.  اراده ی  با  تو  شدن 

بلندت می کند از جانب اوست. 

﴿ أََلْم َنْجَعل لَُّه َعْيَنْيِ ﴾ ﴿٨﴾ 

ترجمه: آیا ما به او دو چشم ندادیم؟

رشح: چگونه انسان تصور می کند که خدا او را منی بیند؟ آیا دقت 

که  دادیم  عکسربداری  مهم  بسیار  دستگاه  دو  او  به  ما  که  منی کند 

دیدنیهای عامل را بتواند ببیند؟ آیا ما به او این دو دستگاه پیچیده 

را که از پیه و گوشت و آب شور تشکیل شده ندادیم، این دو چشم 

آن  در  آفرینش  تصویر عظمت  و  دارد  وجود  در حدقه  که  کوچک 

ارتباط  خارج  جهان  با  می تواند  آن  وسیله ی  به  و  می شود  منعکس 

می کرد؟  چه  منی دادیم  او  به  را  دو چشم  این  چنانچه  کند؟  برقرار 

محروم  بینائی  از  اگر  می شد  ایجاد  خلل  مقدار  چه  زندگی اش  در 

می گشت؟ 

قرآن: »اگر می خواستیم بی تردید چشامنشان را محو می کردیم.«  

ُمنعمی که دو چشم بینا را با متام اجزاء و ساختارش در صورت انسان 

نهاده، آیا خود او فاقد بینایی است؟ 

آیه بیانگر تفهیم برش و توجه او به درک منعم و نیز اشاره به بینش 

و بصیرت وسیع او دارد. 

﴿ َوِلَساًنا َوَشَفَتْيِ ﴾ ﴿٩﴾ 

ترجمه: آیا ما به او زبان و دو لب ندادیم؟ 

رشح: زبان و لبها نقش بیان را دارند و می توان گفت یکی از بزرگرتین 

نعمتهایی که خداوند به انسان عطا کرده قدرت بیان و سخن گفنت 

را  انسان طعم غذا  تا  داده  قرار  را چشائی  دیگرش  ویژگی  و  است 

احساس کرده، از آن لذت بربد و سزای سپاس منعم است که از زبان 

در طریق صداقت و درستی استفاده شود و در ایراد سخن ناشایست 

آن را بکار نگیرند.

به خلقت  اشاره  از  قرآن پس  بیان همین بس که  اهمیت  در مورد 

انسان بالفاصله تعلیم بیان را به او یادآور می شود.  

فرق بارز انسان و حیوان این است که انسان بوسیله ی بیان می تواند 

ولی  سازد  شنونده  فهم  خور  در  را  سخن  و  کرده  رفع  را  ابهامات 

حیوان قادر به این کار نیست. حیوانات هم نطق دارند و می توانند 

با یکدیگر ارتباط برقرار کنند اما نطق آنها از نوع بیان نیست. اگر 

خداوند به انسان لب و زبان منی داد چگونه می توانست علوم را به 

دیگران منتقل و با دیگران ارتباط برقرارکند؟ ارتباط انسان و آشنایی 

به ارسار آفرینش بحث لطیفی است که مرتبط با زبان می باشد. زبان 

تکیه گاه مسائل علمی است و اگر زبان نبود از قلم و کتاب هم کاری 

برمنی آمد و بدون زبان انسان منی توانست به علوم عامل دست یابد. 

عالوه بر بیان، زبان و لبها نقشهای دیگری نیز در تأمین نیاز انسان 

دارند.  

﴿ َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن ﴾ ﴿١٠﴾ 

ترجمه: و هدایت کردیم او را به دو راه بسیار بلند و مهم. 

رشح: منظور از این دو راه، مسیر خیر و رش است که جایگاهی مهم 

از  در رسنوشت انسان دارد و او باید جایگاه خود را شناخته، یکی 

این دو راه را انتخاب کند. بهرتین واژه ای که می توان در اینجا بکار 

برد این است که بگوییم خداوند دو شاخص برای انسان قرار داده، 

دو َعَلم معین که راه را بیابد. شاخصی برای سعادت و خوشبختی یا 

شقاوت و بدبختی. شاید دلیل اینکه از واژه ی »نجد« استفاده شده 

این است که در مسیر انسان خیر و رش ممیز و شناخته شده اند و او 

قّوه ی تشخیص این دو راه را در مسیر زندگی دارد. اولین چیزی که 

خداوند به انسان آموخت شناخت این دو راه، یعنی شناخت خیر و 

رش بود. 

قرآن : »و خداوند نفس را تعدیل کرد. سپس خوبیها و بدیها را به او 

الهام منود.«  

و  آنگاه، سمیع  کرده  آمیخته خلق  نطفه ای  از  را  انسان  ما  »محققاً 

بصیرش منوده و راه را به او نشان دادیم، برخی شکرگزار  و  برخی 

ناسپاس شدند.«  

پایان قسمت اول

﴿ سوره ي مباركه ي بلد ﴾ 
قسمت اول

استاد خیرخواه



منبع : سالمت

قلبي مقاوم و سالم
به گزارش سالمت نيوز به نقل از قدس آنالين؛ به همه 
افراد توصيه مي شود تا حداقل ۲ بار در هفته ماهي و 
ديگر خوراكي هاي دريايي ميل كنند. مقدار باالي امگا 
۳ موجود در آن موجب تقويت قلب و كاهش خطر ابتال 

به بيماري هاي قلبي عروقي مي شود.
اسيدهاي چرب امگا ۳ براي بدن ضروري هستند زيرا 
مطلوب  عملکرد  براي  اما  شوند  نمي  ساخته  بدن  در 
اندام هاي بدن الزم خواهند بود. اين چربي ها همچنين 
تري  افزايش كلسترول،  پرفشاري خون،  به  ابتال  خطر 

گليسريد و... را نيز كاهش مي دهند.
کاهش قند خون

ماهي بايد يکي از غذاهاي اصلي افراد ديابتي باشد زيرا 
عالوه بر تامين نيازهاي غذايي مي تواند به كنترل مقدار 

قند موجود در خوراكي ها كمك كند. البته توصيه مي 
شود اين افراد از ماهي هاي سرشار از جيوه مانند انواع 
نوع ۲  وحشي پرهيز كنند زيرا عامل پيشرفت ديابت 

محسوب مي شود.
مطالعات اخير نشان مي دهد كه امگا ۳ با منشا دريايي 
تاثير قابل توجهي براي مقابله با ديابت و عدم تحمل 
به  نسبت  ها  سلول  شود  مي  باعث  زيرا  است  گلوكز 
انسولين حساس تر شوند كه همين حالت باعث كاهش 
به  ابتال  معرض خطر  در  افراد  به  مي شود.  قند خون 
بار در هفته ماهي ميل  نيز توصيه مي شود ۳  ديابت 

كنند. 
تضمین استحکام استخوان ها

و  يابد  مي  كاهش  ها  استخوان  افزايش سن، حجم  با 
كنند.  مي  بروز  استخوان  پوكي  مانند  هايي  بيماري 
براي مقابله با اين مشکالت بدن نياز به دو ماده معدني 
مکمل و اساسي يعني كلسيم و فسفر دارد كه بخش 

مهمي از استخوان ها را شامل مي شوند.
ماهي به خصوص ماهي روغن، كپور و آزاد منبع غني از 

فسفر است و به استحکام استخوان ها كمك مي كند.
تقویت ضریب هوشي

يکي از نتايج تعجب آور تحقيقات اين است كه مصرف 
منظم ماهي در نوجوانان موجب افزايش ضريب هوشي 
مي شود. تا مدت ها پيش تصور مي شد كه اين تاثير 
مغز  اجزاي  گرچه  است.  ماهي  فسفر  وجود  خاطر  به 
عملکرد  اما  اند  تشکيل شده  فسفر  از  اساسي  طور  به 
اين نمك معدني روي قشر خاكستري همچنان مورد 
اسيدهاي  كمبود  دچار  معموال  بدن  اما  است.  بررسي 

چرب امگا ۳ است كه عملکردها و فوايد بسيار دارند. 
از  اساسي در پيشگيري  اين چربي ها همچنين نقش 
تحليل هاي شناختي دارند. جالب است بدانيد فسفر در 
يا كلسيم وجود  پتاسيم، سديم  به شکل فسفات  بدن 
استخوان  در  آن  تجمع  از  توجهي  قابل  بخش  و  دارد 

هاي بدن است.
تاخیر در بروز چین و چروك ها

پير شدن پوست كه چين و چروك ها عالئم آن هستند 
و  آزاد  هاي  راديکال  توليد  بين  تعادل  عدم  نتيجه  در 
دريافت آنتي اكسيدان ها بروز مي كند. راديکال هاي 
آزاد به مقدار خيلي زياد پير شدن سلول ها را تسريع 
نمي  ها  اكسيدان  آنتي  كم  بسيار  مقدار  و  كنند  مي 

توانند با عملکرد آنها مقابله كنند.
مصرف ماهي عالوه بر تامين امگا ۳ براي كاهش آسيب 
با  معدني  مواد  و  ها  ويتامين  انواع  آزاد،  هاي  راديکال 
خاصيت آنتي اكسيداني مانند ويتامين A، E، سلنيوم و 

روي را نيز به بدن مي رساند. 
تسریع شیردهي

مطلوب  رشد  براي  كه  است  تركيباتي  حاوي  ماهي 
كودك عالي است. مصرف ماهي براي بهبود شيردهي 
توصيه مي شود. همچنين در دوران  مادران جوان  به 
بارداري نيز مفيد است زيرا خطر تولد زود هنگام جنين 
ماهي  كه  داشت  توجه  بايد  البته  دهد.  مي  كاهش  را 
آزاد و تن حاوي جيوه هستند كه  هاي وحشي مانند 
براي كودك مضر است. به عالوه بايد از مصرف غذاهايي 

كه با ماهي خام تهيه مي شود نيز اجتناب كرد.
حفظ سالمتي

ماهي مي تواند با دردهاي معمول روزمره مقابله كند 
كه از جمله عبارتند از:

ماهي خواص ضد التهابي دارد.
قدرت  ماهي  روغن  كه  دهد  مي  نشان  اخير  مطالعات 
اين  منظم  مصرف  واقع  در  دارد.  را  ها  بيماري  بهبود 
مسئول  كند  مي  تقويت  را   B هاي  لنفوسيت  روغن 

مقابله با تهاجمات ويروس ها و باكتري هاست.
موجب احساس سرزندگي و تحرك به خاطر ويتامين 

هاي B، D و فسفر مي شود.

به گزارش سالمت نيوز، روزنامه ابتکار در ادامه نوشت: از آن 
به همراه دارد و  با خود  تصويرهايی كه سر و صدای زيادی 
با توجه به تمام فرمول هايی كه برای آن نگاشته اند، باز هم 
نتوانسته اند كه معادله چند مجهولی را به سرانجام برسانند. 
باشد. اصال  به همراه داشته  را  سرانجامی كه سعادت جامعه 
با كاهش  پيدايش شد؟در يك دهه گذشته  از كجا  فقر  اين 
ارزش پول ملی، گسترش بيکاری و كاهش درآمدهای حاصل 
های  محموله  ديگر  و  نفتی  های  فرآورده  و  نفت  فروش  از 
كشور  اقتصادی  مساله  ترين  مهم  عنوان  به  فقر  صادراتی، 
توسعه و گسترش روزافزون يافت و در واقع كارنامه عملکردی 
دو دولت گذشته در تامين نيازهای رفاهی بخش قابل توجهی 
از جامعه را با شکست مواجه كرد. به بيانی ديگر، انچه تحت 
عنوان فقر در جامعه زندگی جمعيتی نزديك به ۱۵ ميليون 
نفر را تهديد می كند، يادگار و سوغاتی برنامه های اقتصادی 
يك شبه و غير كارشناسی مديران اقتصادی در دولت گذشته 
است. گرچه بر اساس مکان و زمان متفاوت از هم است اما در 

ذات قضيه هيچ فرقی ندارد.
تعريفی كه در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ توسط تانسند مطرح 
جمعيتی  های  گروه  و  ها  خانواده  افراد،  كه  بود  اين  شد، 
منابع  فقدان  با  كه  آورد  حساب  به  فقير  توان  می  زمانی  را 
ها  فعاليت  در  غذايی، مشاركت  رژيم های  انواع  برای كسب 
در  البته  باشند.  مواجه  زندگی،  معمول  امکانات  و  شرايط  و 
سال ۱۹۸۱ آمارتيا سن تاكيد می كند، كليه تعاريف صورت 
اشاره می كنند.  نوعی محروميت  به  فقر  گرفته در خصوص 
البته محروميت خود يك مفهوم نسبی بوده كه ممکن است 
داشته  فرق  هم  با  كامال  متفاوت  های  زمان  و  ها  مکان  در 
كه  كند  می  پيدا  نمود  خوبی  به  معنا  يك  اينجا  در  باشند. 
معنی  به  فقر  است  ممکن  توسعه،  حال  در  كشور  يك  در 
محروميت از امکانات تلقی شود كه برای ادامه حيات ضروری 
در  آن می شود  دارو شامل  غذا، مسکن،  امکاناتی كه  باشد. 
محروميت  بر  يافته  توسعه  كشورهای  به  توجه  با  كه  حالی 
امکانات يك زندگی متوسط داللت دارد.  و  از شرايط  نسبی 
نشان  زمانی  هر  از  بهتر  را  خود  شکل  اينجا  در  مطلق  فقر 
می دهد و آن هم حداقل معاش و نيازها برای حفظ زندگی 
آن  بدون  كه  معاش  و  نيازها  حداقل  شود:  می  تاكيد  است. 
بدون هيچ رودربايستی فرد از گرسنگی خواهد مرد. در مقابل 
ناتوانی در كسب  فقر نسبی شکل می گيرد و آن به معنای 
يك سطح معين از استانداردهای زندگی است كه در جامعه 
فعلی الزم يا مطلوب تشخيص داده می شود. اختالف درآمدی 
شکيل تر از هميشه رخ می نمايد. فقدان منابع جهت تامين 
نيازهای اساسی نيست بلکه ناشی از كمبود منابع فرد جهت 
دسترسی به حداقل استاندارد زندگی آن جامعه است. در اين 
ميان نابرابری در توزيع درآمد و ثروت بيش از ميزان مطلق 

درآمد افراد توجه می شود. مقايسه ای شکل می گيرد و آن 
هم قياس درآمد دريافت شده توسط فقيرترين قشر جامعه با 
درصد درآمد دريافت شده توسط ثروتمندترين قشر جامعه. 
تن  بر  مرهمی  چه  اشاره شد،  تعاريف  اين  تمام  به  كه  حاال 

خانواده ای فقير خواهد بود؟
جام ساز: تورم زیر سوال می رود

محمود جام ساز در گفتگو با خبرنگار روزنامه ابتکار در مورد 
تعريف خط فقر يا خط معيشت و ارتباط ميزان درآمد و تورم 
می گويد: اصوال انتشار آمارها در كشور ما به نظر ترديد آميز 
می آيد. به ويژه آنکه از منابع متفاوت رسمی صادر شود. به 
طور مثال نرخ تورم توسط مركز آمار ايران در پايان فروردين 
سال جاری ۱۴/۵ درصد و از طريق بانك مركزی، ۱۵/۵ درصد 
اعالم شده است. ضمن آنکه اصوال تورم ۱۴ يا ۱۵ درصد در 
روند معيشت آحاد جامعه قابل هضم نيست. شاخص مصرف 
كننده )CPI( كه نرخ درصد تغيير شاخص قيمت های مصرف 
كننده و خرده فروشی را در يك دوره معين محاسبه می كند، 
معموال به عنوان نرخ تورم اعالم می شود كه اين نرخ ميانگين 
تغييرات قيمتی ركود ۴۰۰ تا ۴۵۰ قلم كاالهای متفاوتی است 
كه اغلب آنها در سبد مصرفی و معيشتی جامعه جايی ندارد. 
زيرا تعداد اقالم سبد مصرفی جامعه حدود ۳۰ تا ۴۰ قلم كاال 
تغييرات  ميانگين  است  بديهی  گيرد.  نمی  نظر  در  بيشتر  را 
قيمتی ۴۰۰ قلم تغييرات قيمتی ۳۰ تا ۴۰ قلم كـــاال را در 
خود پنـــهان می كند. به همين سبب مالحظه می كنيم كه 
هر روز قيمت اقالم سبد مصرفی معيشتی جامعه، به شدت 
رشد می كند و رقم ۱۴ درصدی تورم اعالمی توسط مقامات 

رسمی دولتی را زير سئوال می برند.
یکی از دالیل مهم گسترش فقر

اين كارشناس اقتصادی در مورد نرخ بيکاری در جامعه امروز 
كشور ايران و ارتباط آن با فقر اضافه می كند: همينطور در 
مورد نرخ بيکاری يا خط فقر يا ضريب جينی اين ترديدات 
به ذهن خطور می كند البته با توجه به كساد بسيار گسترده 
ابعاد  آن  افشای  طريق  از  روز  به  روز  كه  اقتصادی  و  مالی 
عادالنه  توزيع  امر  مطمئنا  شود،  می  آشکار  آن  تر  گسترده 
غنا  و  فقر  بين  فاصله  و  به چالش كشيده  را  امکانات  درآمد 
را بيشتر می كند. اختالس هزاران ميليارد تومان كه توسط 
است،  آور  راستی حيرت  به  و  گرفته  معدودی صورت  تعداد 
مسلما بسياری از آحاد جامعه به ويژه توليدكنندگان يا كسانی 
داشته  نياز  مسکن  و  ازدواج  نظير  ناچيز  بسيار  های  وام  كه 
اين كساد گسترده  اند.  محروم ساخته  وام  دريافت  از  را  اند 

اقتصادی يکی از داليل مهم گسترش فقر است.
ابهام در میزان خط فقر

و اما چيزی كه در اين ميان به خوبی قد علم می كند، مبهم 
بودن ميزان خط فقر است. با مراجعه به سايت ها، آمار دقيقی 

از ميزان خط فقر را نمی توان مشاهده كرد و همين دليلی 
می شود برای اينکه اين آمار و ارقام در هاله ای از ابهام، دست 
نخورده باقی بماند. جام ساز در ادامه می گويد: آمارهای ارائه 
شده نيز متفاوت است. برخی خط فقر را زير دو ميليون تومان 
و برخی زير دو و نيم ميليون تومان گزارش كرده و تعداد فقرا 
را از ده ميليون تا ۱۵ ميليون نفر برآورد كرده اند. به هر حال 
اين آمار گرچه ممکن است به لحاظ علمی مورد استناد نباشد 
اما حقيقتی را آشکار می سازد كه در پس آن فقر و فاقه و عدم 
رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی قرار گرفته است كه دولتی 
و  مسکن  مردم،  معيشتی  وضع  كردن  بهتر  شعارهای  با  كه 
آموزش مردم و همچنين زائل سازی بيکاری و كاهش تورم و 
ركود به پيروزی رسيد، شايسته است با حساسيت الزم نسبت 

به انجام تعهدات خود با حساسيت الزم اقدام كند.
آمار شفاف نیست

درآمد  زمينه  در  هايی  گفته  تکميل  برای  ميان،  اين  در  اما 
اقشار مختلف جامعه، باز هم درمانده مانديم. آن هم با مراجعه 
با كليدواژه های مختلف در سايت های مراكز و منابع رسمی 
كشوری بود. هيچ آمار شفاف و دقيقی در دسترس نيست. اين 
كارشناس اقتصادی تاكيد می كند: يکی از علل اين معضل، 
عدم دسترسی به اطالعات طبقه بندی شده بوده و مستلزم 
علی  هنوز  دولتی  اقتصاد  در  كه  است  اطالعاتی  بانك  وجود 
لذا  رغم ضعف های دولت های مختلف، محقق نشده است. 
است.  مشکل  بسيار  فقرا  واقعی  درصد  تشخيص  يا  درك  از 
و  كنيد  نگاه  بگيران  يارانه  جمعيت  به  كه  است  كافی  شما 
تصميم دولت را در حذف كسانی كه مشمول يارانه نيستند، 
مورد مطالعه قرار دهيد؛ متوجه خواهيد شد كه دولت با چه 
معضل عظيمی روبروست. به دليل عدم وجود اطالعات كافی 
قادر نيست افرادی كه مستحق دريافت نيستند را شناسايی 
كند. متاسفانه آمارهای دقيقی در دست نيست. آمارها بيشتر 

تقريبی است.
تفاوت شاخصه های خط فقر

البته ناگفته نماند كه روش های اندازه گيری برای خط فقر 
تفاوت های زيادی با هم دارد. خط فقر در تهران با خط فقر 
در شهری كوچك كمی آن طرف تر و باز هم شايد آن طرف 
تر، با هم تفاوت هايی را دارد. كارشناسان می گويند كه تفاوت 
معنای خط فقر با توجه به تنوع كيفيت زندگی افراد جامعه 
در شهرها و مناطق مختلف كشور نمی تواند مسير ملی شدن 
يافتگی  توسعه  داريم.  متفاوتی  فقر  و خطوط  بگيرد  به خود 
اينجا معنــای خود را بيش از پيش می  مناطق مختلف در 
يابد. شاخصه های خط فقر را می توان به سطح قيمت ها و 
تمام  اين  آيا  اما  داد.  نسبت  مختلف  مناطق  زندگی  كيفيات 
اشاره  نکته  اين  به  است  بهتر  است؟  فقر  های خط  شاخصه 
شود كه در همه جای دنيا، دولت ها نسبت به ارقام اعالم شده 
تعداد  تعداد فقرا حساس هستند. چون  در مورد خط فقر و 
همين فقيران، می تواند به راحتی نمايانگر عملکرد دولت ها 
تا امروز نه تنها  باشد. محاسبات نشان می دهد از سال ۸۴ 
از تعداد فقيران كم نشده بلکه به تعدادشان هم اضافه شده 

است. مشکل كار كجاست؟
بیایید و انصراف دهید!

گفتند بياييد و از يارانه نقدی انصراف دهيد. طبق پيش بينی 
از دريافت  از مردم  تعداد كمی  بود،  هايی كه صورت گرفته 
و  خوبی  به  ارقام  و  اعداد  آيا  اما  دادند.  انصراف  نقدی  يارانه 

كميسيون  عضو  كه  جايی  تا  بود؟  شده  داده  نشان  درستی 
مردم  نبايد  كه  كرد  عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصاد 
طبق  كرد.  تهديد  نقدی  يارانه  دريافت  از  انصراف  برای  را 
قــــانون می توان به هر كسی كه واجد شرايط دريافت يارانه 
نقدی است، يارانه داد و ... اما تمامی اين دردها از يارانه نقدی 
ميليون   ۷۰ باالی  آماری،  ميان  در  شود.  نمی  منشعب  هم 
درآمدشان  كه  بودند  كرده  اعالم  درصدی  كننده،  ثبت نام 
ماهيانه، كمتر از يك ميليون تومان است. اجاره ماهيانه يك 
منزل مسکونی بر پايه نمودار صعودی و هزينه درمان و خورد 
نيز  خانوار  افراد  تعداد  ميانه،  اين  در  ... چطور؟  و  و خوراك 
فرض  بر  كه  فردی  يعنی  اضافه خواهد شد.  اين شاخصه  به 
مثال آقايان كارشناس، ۶۰۰ هزار تومان حقوق می گيرد، با 
فردی كه دارای خانواده ای ۵ نفره است و ماهيانه يك ميليون 
تومان دريافتی اش است، كدام يك را فقيرتر می نامند؟ خط 
می  تعريف  مختلفی  های  فرمول  با  گوناگون  مناطق  در  فقر 
شود. در اروپا متوسط درآمد را تقسيم بر دو می كنند. برای 
مثال در اتريش خط فقر ۱۰۶۶ يورو است و يك ميليون نفر 
در اين كشور زير خط فقر زندگی می كنند. در آمريکا، خط 
فقر به گونه ای ديگر اعمال می شود؛ ميزان هزينه غذا را در 
متحده  ايالت  در  را  دستمزد  حداقل  و  كنند  می  ضرب  سه 
تعيين می كنند. در اين كشور در هر ايالت خط فقر و حداقل 
دستمزد متفاوت است. دولت فدرال حداقل دستمزد را در اين 
كشور۷ دالر و ۳۵ سنت در ساعت اعالم كرده و با توجه به 
اينکه فرد در سال ۲۰۰۰ ساعت كار می كند، خطر فقر در اين 
كشور حدود ۱۴ هزار دالر در سال برای يك نفر است. مبنای 

محاسبه خط فقر در ايران كجا پنهان شده است؟
۱0349۱2 تومان؛ دریافتی افراد متاهل با دو فرزند

هزينه يك  ميانگين  ايران  آمار  مركز  پيش  همچنين چندی 
خانوار روستايی را يك ميليون و ۹۲هزار تومان و هزينه يك 
خانوار شهری را يك ميليون و ۸۲۲هزار تومان در  ماه اعالم 
كرده است. بنابراين نتيجه گيری می شود كه اگر خانواده ای 
زير اين عدد و رقم درآمد داشته باشد، خط فقر را به خوبی 
به سمت پايين طی كرده است. آنچه از زبان فعاالن كارگری 
خانواده  هزينه  تامين  برای  كه  است  آن  شود،  می  شنيده 
كارگری ماهانه دو ميليون و پانصد هزار تومان است. حرف و 
حديث ها زمانی زياد می شود كه پای اعداد و ارقام به ميان 
كشيده می شود. اعداد و ارقامی كه نمـــودار نامتـــوازنی را 
از ميـزان درآمد خانواده و خط فقر به ما نشان می دهد. با 
اين نکته  رجوع به جدول دستمزد سال ۱۳۹۴ می توان به 
به ۷۱۲۴۲۵  تومان  از ۶۰۸۹۰۰  دستمزد  حداقل  كه  رسيد 
تومان افزايش پيدا كرده و با تمامی محاسبات بن ها و مزايای 
يك  با  متاهل  افراد  دريافتی  مجموع  به  دستمزد  اين  ديگر 
افراد  دريافتی  مجموع  همچنين  و  تومان  فرزند۹۶۳۶۷۱ 

متاهل با دو فرزند۱۰۳۴۹۱۲ رسيده است.

به گزارش روزنامه خراسان به نقل از سايت، »ديلي ميل«خوشبختانه مواد طبيعي 
براي كاهش درد وجود دارد. به عنوان نمونه زردچوبه از بهترين ضد التهاب هاي 

طبيعي محسوب مي شود.
محققان معتقدند كه »كوركومين«، يکي از مواد فعال در زردچوبه به علت داشتن 
خاصيت قوي آنتي اكسيداني مي تواند بيماري آلزايمر را درمان كندواين ادويه 
مانع از بروز سرطان شود. عالوه بر آن، براي درمان دردهاي مزمن مفيد است. 
يکي از علل عمده درد، التهاب بدن است بنابراين در صورت درمان شدن التهاب، 

بيمار مي تواند احساس راحتي كند.
اگرچه مصرف مکمل هاي زردچوبه خوب است اما مصرف زردچوبه تازه مي تواند 

بسيار مفيدتر باشد.
تهیه نوشیدني زردچوبه

جوشانده ۲ تکه زردچوبه تازه سائيده، يك بوته كاهو، ۳ عدد هويج، يك عدد خيار 
و يك عدد ليموي بدون پوست را بگيريد و در يخچال قرار دهيد و پس از خنك 
شدن مصرف كنيد. براي رفع درد مزمن و التهاب به طور مرتب از اين نوشيدني 

استفاده كنيد.

7دلیل عالي براي مصرف ماهي

15 میلیون ایرانی زیر خط فقر

ادویه اي که نیاز به مصرف مسکن را 
برطرف مي کند

ماهي يكي از مواد غذايي است كه خواص بسيار آن براي سالمتي بر كسي پوشيده نيست. اما شايد 
شما هم جز آن دسته افرادي هستيد كه تمايلي به خوردن اين غذا نداريد. پس بهتر است چند تاثير بي 

نظير ماهي را بشناسيد تا براي خوردن قانع شويد.

هنوز سر و صدای بگير و نگيرهای يارانه نقدی خاموش نشده است. بگير و ببندهايی كه از واژه ای نشات می 
گيرد كه در لغت نامه ما به آن فقر می گويند. واژه ای كه هم درد دارد و هم صدا و هم نمايه ای بد از زندگی فردی 

فرد فرد سرزمينی كه با گسترده شدن درآمد نفتی باز هم فقر را به خوبی به تصوير می كشند.

دردهاي مزمن، مشكل بسياري از مردم در سراسر جهان است.اين 
درحالي است كه ايبوپروفن كه داروي ضدالتهاب  غيراستروئيدي است، 
كند.  مي  ايجاد  معده  طوالني مدت، مشكالت شديد  در صورت مصرف 
قرص هاي قوي تر با پايه مورفين نه تنها مي تواند اعتيادآور باشد بلكه 

مشكالتي مانند يبوست و ناراحتي تنفسي ايجاد مي كند.
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عزيز اصلی دروازه بان نام آشنای دهه ۴۰ فوتبال ايران ساعاتی قبل در آلمان جان 
به جان آفرين تقديم كرد. عزيز اصلی منش )زاده ۱۵ فروردين ۱۳۱۶ - تبريز( 
دروازبان پرسپوليس و تيم ملی فوتبال ايران بود. او فوتبال حرفه ای را از باشگاه 
به پرسپوليس پيوست. عزيز اصلی  از آن پيکان و سپس  بعد  دارائی شروع كرد، 
يکی بازيکنان تيم ملی ايران بود كه توانستند در امجديه قهرمانی نخست ايران 
در آسيا را با شکست دادن اسرائيل بدسست بياورند و شب رويايی يك ملت را 
بود  آمده  فوتبال  به  را كه  قهرمان كشتی كچ  اين  فوتبال  قديم  بزنند. نسل  رقم 
هنوز به ياد دارند. او كه اولين دعوای بزرگ دربی را در سال ۴۹ با تنبيه شخصی 
داور بازی رقم زد و محروم شد. او كه اولين سوپر استار اصلی فوتبال ايران بود. 
مردی كه مهاجمان تيم های مختلف آسيايی از ترس جهش ها و ضربه هايی كه 
ناخودآگاه نثار شان می كرد ؛ شهامت آمدن به ۱۸ قدم را نداشتند. عزيز اصلی 
دوست داشتنی در سن ۷۸ سالگی در بيمارستانی در آلمان ، دار فانی را وداع گفت. 

روحش شاد و يادش گرامی.

جباری، دژاگه، قوچان نژاد، منتظری، حسينی، شجاعی و پوالدی بازيکنانی هستند 
كه در ليگ قطر بازی می كنند. آنها اين روزها همچنان به تمرينات خود در تيم 
های باشگاهی شان ادامه می دهند چراكه رقابت های جام حذفی در راه است. 
اين مسابقات پس از پايان بازی های ليگ آغاز می شود به همين دليل بازيکنان 
بايد در كنار تيم های باشگاهی شان بمانند. رقابت های جام حذفی قطر حدود 
يك ماه به طول می انجامد. البته در صورتی كه تيم های در ميانه راه حذف شوند، 
بازيکنان شان آزاد می شوند و در صورت نداشتن قرارداد برای فصل بعد، بازيکن 

آزاد به حساب می آيند.

آمد و خيلی  برنامه ۹۰  حميدرضا سياسی روی خط 
و  پول می دهد  او گفت  بماند.  علنيگفت می خواهد 
تا زمانی كه اخراجش نکنند ، جايی نمی رود. سياسی 
پرسپوليس  باشگاه  به  اش  ناگهانی  رفتن  درباره 
گفت:»من استعفايم را يکشنبه شب گذشته به هيات 
و  كنيم  بررسی  بايد  گفتند  دوستان  اما   دادم  مديره 
حاال كارشان در دست اقدام است. پس من همچنان 
از اين و در نبودم،  مديرعامل باشگاه هستم. تا پيش 
بنده  كشيدند.  می  را  باشگاه  زحمات  نژادفالح  آقای 
بحث  در  كنم  اما سعی می  استعفايم هستم  زمان  تا 
در  ندارم  قصد  باشم.  باشگاه  كنار  در  مالی  كمکهای 
او درباره شايعات دوشنبه  مسائل فنی دخالت كنم.« 
و مصاحبه عبدی درباره برگشتنش به كادرفنی تيم يا 
اظهار نظری درباره  برانکو هم گفت:»من هيچ  اخراج 
رفتن يا نکردن عبدی به قطر نکردم. اصال بحث رفتن 
برانکو هم نيست. من هيچ بحثی در اين باره نکردم. 
آقای برانکو يك مربی بزرگی است كه دوستان زحمت 
بازی روی  ايشان فقط يك  كشيدند و آوردند ، هنوز 
نيمکت بودند و چه اظهار نظری می توان درباره شان 
كرد. درباره هزينه های قرارداد برانکو هم بايد بگويم 
،پول ايشان را باشگاه بايد بدهد. اگر در زمانی كه موعد 
تيم  مديريت  سمت  در  من  رسد   می  او  های  چك 
كه  هم  بعد  دهم.  می  را  ها  هزينه  اين  خودم  باشم، 

باشگاه می چرخد و به دست مدير جديدش می رسد ، 
حتما مديريت جديد اين پول ها را می پردازد. درباره 
ديدار با درخشان هم بايد بگويم او آمد و دنبال طلبش 
كمك  بازداشتش  دليل  اينکه  درباره  سياسی   » بود. 
به ۳ تيم در يك ليگ و بدون حساب و كتاب بوده ، 
گفت:»من كمکی به استقالل نکردم. تنها يك اسپانسر 
به آقای خادم معرفی كردم. البته شدنش می شد كه 
به  اما من كمك مستقيم  بکند  تيم  به چند  نفر  يك 
را من  نکردم. يك شركت معتبر ساختمانی  استقالل 
معرفی كردم كه آنها هم در اين مدت برای اين تيم 

هزينه های زيادی كردند.«
حاال  و  گرفته  را  باشگاه  دفتر  و  رفته  اينکه  درباره  او 
نژادفالح نمی داند به چه دفتری بايد برود ، گفت:»آقای 
نژادفالح هر جايی تشريف بياورند قدمشان روی چشم 
است. يك اتاقی آنجا هست كه مسئولين می روند و 
می نشينند. نه برای من است و نه برای آقای نژادفالح. 
برگشت  از  بعد  بودم.  مدير  اتفاقات  اين  از  قبل  من 
بحث  آينده  روز  چند  در  چون  اما  دادم  استعفاء  هم 
واگذاری جدی است، بحث مدير جديد مطرح نبود و 
بايد  گفتند می روند بررسی كنند. فعال هم پس من 
به مسئوليتم بپردازم.من چه در زمان بازداشت و چه 
زدايی  تنش  بودم.برای  تيم  و  آزاد شدم  كه  زمانی  از 
اصال  من  نبود.  صوری  استعفايم  اصال  دادم.  استعفاء 

تمايلی به ادامه كار نداشتم. آنها به نتيجه نرسيدن كه 
مدير جديدی منصوب  زمان من كه  آن  تا  بروم.  من 

شود، به طور موقت در پست خودم هستم. «
او در پاسخ به اين گفته نژادفالح كه كمك به پرسپوليس 
يعنی خرج كردن خود برای تيم ، گفت:»من فکر می 
كنم ۱۲۷ روز از عمر خودم را خرج پرسپوليس كردم. 
جلسه من با درخشان ، به اين دليل بود كه درخشان 
با  باشگاه  به  رفتن  از  قبل  را می خواست. من  پولش 
ايشان  با  خواستم  می   ، گرفتم  تماس  نژادفالح  آقای 
صحبت كنم اما مقدور نشد. رفتم باشگاه كه مشکالت 
را حل كنم. مسئوليت تيم تا زمانی كه مدير هستم با 
من است. وقتی من هستم ، قائم مقام نيازی ندارد كه 
مقام من  قائم  ايشان  تازه  بدهد.   انجام  را  مسئوليتی 
پستم  در  باشگاه هستند.من  مقام  قائم   ، نيستند  هم 
می مانم.« او درباره مصاحبه عابدينی و اينکه گفته بود 
با سابقه كيفری نمی تواند مدير پرسپوليس  يك نفر 
باشد ، گفت:» بله اين گفته صحت دارد. اما هنوز برايم 
حکمی صادر نشده است. موارد اتهامی من يکی آوردن 
مال غير به پرسپوليس بود)او اشاره داشت به شکايت 
قراردادش(. يکی هم  برای فسخ  بهنام پيشرو  شركت 
آنچه تفهيم اتهام شد. ولی با اين وجود ۱۲۷ روز زندان 
بودم. در دوران زندان غير از خانواده ام هيچ ارتباطی 

با فوتبال نداشتم. «

 
رئيس كميته اخالق در روزهايی كه همه می خواهند درباره سايه تبانی بر بازی 
های ليگ يك بدانند در گفت و گويی گفته گرفتن عکس سلفی با هواداران خانم 

ممنوع است.
اين جمله را محمدزاده به باشگاه خبرنگاران گفته است. گرفتن عکس سلفی به 
يکی از چالش های اين روزهای ورزش ايران بدل شده است. در جام ملتهای آسيا 
، سلفی های پرشمار ملی پوشان با هواداران ايرانی خارج از كشور به چالشی بزرگ 
برای فدراسيون بدل شده بود و حاال هم اين دستورالعمل كلی را رئيس كميته 
از ليگ های برتر و دسته های پايين تر صادر  اخالق برای همه فوتبالی ها اعم 
كرده است. يعنی ديگر هيچ يك از آنها حق ندارند با خانم هايی كه تقاضای عکس 

سلفی می كنند ، عکس بگيرند.
اگرچه محمدزاده درحالی اين دستورالعمل را رسانه ای كرده كه بسياری از اهالی 

فوتبال خواهان نتايج پيگيری های او درباره سايه تبانی در ليگ يك هستند.

بانی فيلم نوشت:در حاليکه فيلمبرداری فيلم سينمايی »آی ام نات سالوادور« در 
برزيل ادامه دارد به تازگی ريوالدو ستاره سابق بارسلون و تيم ملی بزريل جلوی 
در  و  ظاهر شده  نقش خودش  در  فيلم  اين  در  او  است.  رفته  فيلم  اين  دوربين 
سکانس هايی هم بازی رضا عطاران است. ظاهرا قرار است در روزهای آينده چند 
بازيکن مطرح برزيلی ديگر نيز جلوی دوربين اين فيلم بروند. به غير از رضا عطاران 
در »آی ام نات سالوادور« يکتا ناصر، مهدی محرابی، ژيال صادقی و سوگل محرابی 
نيز بازی می كنند. تهيه كنندگی اين فيلم را منصور سهراب پور و سيدامير پروين 

حسينی به طور مشترك بر عهده دارند.
اين فيلم داستان ناصر و خانواده اش است كه بواسطه آژانس تعطيالت رويايی به 
سفری سياحتی به برزيل دعوت می شوند، آنجل دختری برزيلی او را با نامزد سابق 

خود اشتباه گرفته است و..... 

مزايده ۹ ارديبهشت برای واگذاری استقالل و پرسپوليس درحالی برگزار می شود 
كه غالمرضا بهروان عضو هيات رئيسه فدراسيون فوتبال می گويد به صورت قانونی 
فقط دو مرحله مزايده بايد برای واگذاری اين تيم ها برگزار می شد. حتی در بعضی 
از آگهی های مزايده شركت خصوصی سازی برای فروختن دو تيم مهم پايتخت 
استقالل  آيا  اين چالش هست كه  البته هنوز هم  و  نوشته شده  مزايده دوم  هم 
واگذاری  احتمال  از  جديت  با  تقريبا  ديگر  حاال  فروشند؟  می  را  پرسپوليس  و 
حميدرضا  و  گلرخسار  تقی   ، هدايتی  حسين  شود.  می  زده  حرف  پرسپوليس 
البته چند شركت شبه  و  پر كردند  را  پرسپوليس  فرم خريد  سياسی می گويند 
دولتی هم در صف خريد اين تيم هستند. تقريبا همه به اين قطعيت رسيدند كه 
اين بار پرسپوليس فروخته می شود. با اين وجود استقالل همچنان چالشی بزرگ 
است برای مسئوالن. اين تيم هنوز حتی يك خريدار نداشته و مقداد نجف نژاد 
رئيس جديد هيات مديره تيم می گويد بدون شك اين بار هم استقالل فروخته 

نمی شود. به نظر می رسد كسی برای استقالل ۳۰۰ ميلياردنمی پردازد.

خداداد عزيزی در نظرسنجی برنامه ۹۰ برای چهره های سرشناس فوتبال ايران كه 
در استقالل و پرسپوليس بازی نکردند يا ميزان بازی شان خيلی زياد نبوده توانست 
نزديك به ۵۰ درصد آرا را كسب كند و با فاصله محبوبترين شود. او در جمعی كه 
ستاره های امروزی چون قوچان نژاد ، دژاگه و بازيکنانی چون نويدكيا ، هاشميان 
و نکونام در بين شان بودند از ۱.۷ ميليون رای رسيده به برنامه توانست صاحب 
۴۷ درصد آرا شود و حاال بايد با مجيدی و كريمی برای كسب عنوان محبوب ترين 

بازيکن ايران از نظر بينندگان ۹۰ ، رقابت كند.

7 ارمغان
عزیز دروازه های امجدیه آسمانی شد

عزیز اصلی درگذشت

چرا ستاره های ایرانی
در قطر ماندند؟

سیاسی:۱27روز از عمرم در زندان فدای پرسپولیس 
شد/پول می دهم،برانکو می ماند،عبدی برنمی گردد

دستورالعمل جدید کمیته اخالق به فوتبالیستها:
عکس سلفی با خانم ها اکیدا ممنوع!

بازی کردن ستاره سابق فوتبال جهان در یک فیلم 
ایرانی /ریوالدو همبازی رضا عطاران شد

هیچ کس برای خرید استقالل 300 
میلیارد تومان نمی دهد!

خداداد عزیزی محبوب ترین 
فوتبالیست های غیر سرخابی!

ورزشگاه پير امجديه يكی ديگر از فرزندانش را از دست داد. حاال 
ديگر عزيز اصلی هم به كتاب خاطرات فوتبال ايران پيوسته است.

در حالی كه ليگ قطر به پايان رسيده، ستاره ايرانی همچنان در اين 
كشور باقی مانده اند. 

برای  داليلش  درباره  و  رفت  خط  روی   90 برنامه  در  سياسی  حميد 
برای  كرد قصدی  تاكيد  او   . گفت  پرسپوليس سخن  باشگاه  به  برگشت 
از  روز  كنايه گفت 127  با  او  ندارد.  عبدی  برگرداندن  يا  برانكو  اخراج 

عمرش را فدای پرسپوليس كرده.

بايد بدانند عكس  از اين پس ملی پوشان و ستاره های ليگ برتری 
سلفی با خانم ها ممنوع است.

جديد  فيلم  دوربين  جلوی  برزيل  ملی  تيم  سابق  ستاره  ريوالدو   
منوچهر هادی رفت.

چالش بزرگ وزارت ورزش و جوانان ايران است كه حتی اگر بتواند 
پرسپوليس را در نهم ارديبهشت بفروشد ، برای استقالل مشتری ندارد.

خداداد عزيزی در برنامه 90 در ميان جمعی از بازيكنان سرشناس غير 
استقاللی و غير پرسپوليسی از همه محبوب تر شد.

ورزشی 
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گردشگری  نوع جاذبه  هر سه  که  در حالی  نطنز  شهرستان 
در دل خود جای  را  و مذهبی(  فرهنگی  )تاریخی، طبیعی، 
داده است، متأسفانه به دلیل عدم توجه مسئولین ذیربط و 
فراهم نساختن زیر ساخت ها و برنامه ریزی منسجم و دخالت 
داشته  توفیقی  گردشگری  جذب  در  نتوانسته  مردم،  ندادن 

باشد.
این مهم در گردشگری مذهبی بیشتر خودنمایی می کند زیرا 
این لحاظ مثال زدنی است و مردم به  از  قابلیت های نطنز 
جهت اعتقادات مذهبی و پایگاه قوی فرهنگی با همت و عزمی 

خود جوش، داوطلبانه زیرساخت های آنرا فراهم ساخته اند.
است.  مذهبی  گردشگری  گردشگری،  صنعت  انواع  از  یکی 
به لحاظ موقعیت فرهنگی،  باورند که  این  بر  صاحب نظران 
گردشگری  دیگر،  کشورهای  میان  در  ایران  خاص  مذهبی 
با  دارد.  ما  کشور  در  بسیاری  توسعه  و  رشد  جای  مذهبی 
این وجود گردشگری مذهبی در ایران با وجود ۸۹۱۹ مکان 
مذهبی مقدس، هنوز فاقد سامان دهی تخصصی و متمرکز 

می باشد.
در فرهنگ اسالمی، سیاحت به عنوان سیر آفاق در برابر سیر 
انفس مورد توجه قرار گرفته است. اسالم به انسان و نیاز های 
او نگاه ویژه ای دارد و آنچه راکه به واقع زندگی را لذت  بخش 
و آسان می کند و در جسم و روح و روان انسان مؤثر است به 

رسمیت می  شناسد.
در دنیای ماشینی امروز، انسان بیش از گذشته به استراحت و 
گردش نیازمند است. بشر می خواهد لحظاتی را به دست آورد 
تاریک و متالشی شده اش را  که جان و روح خسته، مکدر، 
به آزادی، فراخی، لذت و زیبایی ماورایی برساند. می خواهد 

را  تأمین و فروریختگی اش  را  راه معنویت زندگی اش  این  از 
جبران کند.

مسافرت از سنت های پسندیده در جوامع مختلف بوده است. 
انسان ها هنگام سفر از مکانی به مکان دیگر در راستای رشد 

و کمال حرکت می کنند.
تأکید داشته و  بر سیر و سفر  آیات بسیاری  قرآن کریم در 
ترتیبی  به  بپردازد.  به مسافرت  انسان توصیه می کند که  به 

که می فرماید:
» قل سیروا فی االرض«

با اندک تأملی بر آیات راهگشای قرآن به روشنی در می یابیم 
که با سفر کردن می توان به مطالعه آفاق و انفس و کسب علم 

و تجربه پرداخت.
از نظر قرآن عالقمندی به کمال و تفریح و تفرج، کسب روزی 
حالل و رفع نیازها، تقویت حس پرستش خالق و از بین رفتن 
جهالت ها از دیگرفواید سفراست. از مهم ترین آیاتی که به طور 

مستقیم به مقوله جهانگردی پرداخته است می توان به
سوره مبارکه آل عمران )آیات ۱۳۷و۱۳۸(

سوره مبارکه توبه )آیه ۴۰(

سوره مبارکه یونس )آیه ۲۲(

سوره مبارکه نحل ) آیه ۸۰(

سوره مبارکه انعام )آیه۱۱(

سوره مبارکه یوسف ) آیات ۱۱۱ و ۱۰۹(

سوره مبارکه عنکبوت )آیه ۲(

سوره مبارکه روم )آیات ۱۰و۹( اشاره کرد.
گردشگری  به  مربوط  فعالیت های  از  مهمی  بخش  زیارت 
مذهبی را در بر می گیرد. اگر نگاهی به آیه ۱۵۶ سوره بقره 
از  بیندازیم در می یابیم که در فرهنگ اسالمی هدف اصلی 
خلقت رشد و ارتقای معنوی است. از این  رو یکی از راه های 
انسان  است.  زیارت  بامعبود  ارتباط  ایجاد  و  معنویت  تقویت 
عشق  با  و  کند  توجه  نامه ها  زیارت  عمیق  معنای  به  وقتی 
وعالقه به زیارت بپردازد احساس می کند از طریق مکانی که 

مشغول زیارت است به معبود خود نزدیکتر شده است.
به  انسان  نیاز  که  کرد  نتیجه گیری  می توان  مقدمه  این  با 
است.  فطری  نیاز  یک  مذهبی  نوع  از  به ویژه  گردشگری 
تحول  موجب  می تواند  گردشگری  رونق  نیاز،  این  کنار  در 
اقتصادی، کسب درآمد و همچنین اشتغال زایی در کشور و 
به ویژه در شهرستان نطنز که سخت بدان نیازمند است بشود.

جاذبه  مذهبی  گردشگران  برای  نطنز  شهرستان  جای  جای 
حدود  و  امامزادگان  بارگاه  از۳۰  بیش  داشتن  قرار  دارد. 
۱۲۰ هیأت مذهبی در این شهرستان سرمایه ای است که به 
سادگی نمی توان از آن گذشت. این شهرستان حدود ۱۸۰۰ 
اثر آن در فهرست میراث  بر ۱۱۰  بالغ  آثار دیدنی دارد که 

ملی به ثبت رسیده  است. اتفاقاً در شهرستان نطنز بسیاری از 
آثار تاریخی واجد جنبه مذهبی نیز می باشد.

۱ـ مسجدجامع نطنز و مناره آن و بقعه شیخ عبدالصمد در 
رأس این جاذبه ها قرار دارد.

۲ـ کل روستای تاریخی ابیانه به ثبت رسیده که مسجد جامع 
آن به همراه منبر هزارساله و محراب چوبی بی نظیر آن در 
روستا سرمایه ای  در  واقع  امامزاده  و  رپارک  آتشکده ها  کنار 

است مثال زدنی.
۳ـ آتشکده ساسانی در نطنز با قدمت چهارهزارسال.

سرشک،  افوشته،  چهارسوگاه،  قاسم،  حاج  میر،  مساجد  ۴ـ 
فریزهند)با منبر استثنایی(، برز، طرق و دهها مساجدی که 

هویت تاریخی و فرهنگی این دیارند.
۵ـ حسینیه  ها و در رأس آن حسینیه مرکزی شهر به همراه 
حسینیه سرشک و افوشته و علیا و مزرعه خطیر، شهرینان، 
و  اریسمان  و  بادرود  و  خالدآبادی ها  حاجی ها،  فارح،  کوچه 
پایگاهی  و کشه هرکدام  طار  و  و حسینیه های طرق  ده آباد 
که  محرم  ایام  در  بویژه  حسینی  عاشقان  جمع  برای  است 
خاص  عظمت  و  باشکوه  اماکن  این  در  تعزیه خوانی  مراسم 

برگزار می شود.
۶ـ بارگاه امامزاده آقاعلی عباس و شاهزاده احمد، شاه سلطان 
حسین، رقیه خاتون، امامزاده عبداله، امامزاده احمد و حدود 
پایگاهی است که دل عاشقان را  امامزاده دیگر هرکدام   ۲۵

بسوی خود جذب می کند.
و اما اگر نطنز هیچکدام از این سرمایه ها را نیز نداشت صرفاً 
همین مراسم تعزیه خوانی می توانست بزرگترین سرمایه برای 
جذب توریست باشد. این مراسم شاید برای ما مردم نطنز که 
همه ساله ناظر و شاهد آن هستیم عادی و تکراری تلقی شود 
خارجی   گردشگران  بویژه  مذهبی  گردشگر  یک  ازنظر  ولی 
در  معنوی  مفاهیم  و  موسیقی  شعر،  هنرنمایش،  از  دنیایی 

دل آن نهفته است.
گردشگران خارجی تشنه دیدن نمایش و تأتر هستند و در 
برای تماشای هنرهای  را  کشورهای خود بیشترین هزینه ها 

نمایشی می پردازند.
بحمداله  که  گردشگری  تورهای  و  مسافرتی  آژانس های  اگر 
همشهریان ما در مراکز اصلی این نهادها نقش تعیین کننده ای 
و  گردشگری  تور  دهها  منسجم  برنامه ریزی  با  بتوانند  دارند 
نمایند.  دعوت  شهرستان  این  به  محرم  ایام  در  را  خارجی 
مطمئن باشید با زیر ساخت هایی که در این شهرستان وجود 
دارد می تواند کم کم به عنوان یک منطقه نمومه گردشگری 

مذهبی در سطح جهان شناخته شود.
در چهار  نطنز  مرکز شهرستان  در  فقط  محرم  اول  دهه  در 
حسینیه جداگانه مراسم تعزیه خوانی برگزار است. چرا از این 
مذهبی  مفاهیم  و  خود  غنی  فرهنگ  گسترش  برای  نعمت 
با زبان شیوای نمایش که مؤثرترین روش برای  خود آن هم 

سریعتر  هرچه  باید  ننمائیم.  استفاده  است  فرهنگ  انتقال 
به ثبت  نام نطنز  به  اثر هنری  تعزیه خوانی را به عنوان یک 

جهانی برسانیم.
با  می توانند  گردشگری  تورهای  متصدی  محرم،  ایام  در 
هماهنگی با هیأت ها و حسینیه ها به ترتیب این گردشگران 
را برای بازدید از این اماکن و شرکت در این مراسم دعوت 
مراسم  این  انجام  گستردگی  جهت  به  خوشبختانه  نمایند. 
نخل  مراسم خاص  با  ابیانه  روستای  بویژه  روستاها  تمام  در 
با مراسم جغجغه زنی،  یارند  برزو کمجان و طره و  گردانی، 
اوره،  و  طامه  آباد،  صالح  هنجن،  چیمه،  وبیدهند،  فریزهند 
ابیازن و میالجرد و نسران و اسفیدان و ریسه و مزرعه خطیر، 

طرق و طار وکشه اریسمان و بادرود و خالدآباد و
در  مشکلی  هیچ  مناطق  سایر  و  فمی  و  متین آباد  و  ده آباد 
در  مشکلی  هیچ  طرفی  از  نداریم.  گردشگری  توزیع  جهت 
خصوص خورد و خوراک گردشگران در این ایام وجود ندارد 
باقی میگذارد. بویژه برای  و برای آنها یک خاطره استثنایی 
گردشگران خارجی که ببینند در یک شهری از آنها پذیرایی 
وجود  کشوری  هیچ  در  سنت  این  زیرا  است.  شده  رایگان 
این گردشگران است  تنها مشکل در خصوص اسکان  ندارد. 
اسکان  ستاد  یک  تشکیل  و  قبلی  برنامه ریزی   با  آن هم  که 
نظیر ستاد اسکان نوروزی می توان از داوطلبینی که خانه های 
خالی بویژه در دل باغات دارند ثبت نام نمود. و منازل آنان 
را برای اسکان گردشگران رزرو نمود که اتفاقاً جاذبه آن برای 

گردشگری بسیار بیشتر از هتل خواهد بود.
ادارات  فرماندار،  شهردار،  شهر،  شورای  که  است  این  مهم 
از متولیان  با دعوت  و غیره  ارشاد  و  اوقاف  میراث فرهنگی، 
داده  هم  دست  به  دست  مردم  دادن  دخالت  و  گردشگری 
در  نقیصه  این  البته  بردارند.  گامی  مهم  این  انجام  برای  و 
سطح کشور وجود دارد. سازمان حج وزیارت به عنوان یکی 
از سازمان های مهم متولی گردشگری مذهبی در کشور است 
گردشگران  اعزام  صرف  را  خود  وقت  تمام  متأسفانه  ولی 
ایرانی به خارج از کشور نموده و در جهت جذب گردشگران 
مذهبی خارجی اقدامی ننموده است. در کنار آن یک کمیته 
میراث  سازمان  گردشگری  معاونت  در  مذهبی  گردشگری 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیز تشکیل شده و حتی 
دبیر آن نیز تعیین شده ولی هنوز دورنما و اهداف آن به طور 
راهبردی در  برنامه ریزی  روشن مشخص نشده است و هیچ 
این زمینه ارائه نشده است. با عنایت به سهل انگاری مسئولین 
دهیم  اجازه  و  بگذاریم  دست  روی  دست  نباید  ما  باال  رده 
از  فرصت های طالیی  اینگونه  شهرمان  مردم  نیاز  به  باتوجه 
دست برود. محرم یک فرصت طالئی است هم برای ساختن 

جوانان و هم ساختن شهرمان.
مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه ارمغان
مسعود کریمپور نطنزی

  گردشگری مذهبی


