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نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی
   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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استیو جابز مدیرعاملی پر توقع، سخت گیر

تفسیر سوره ي مباركه ي بلد 

مصاحبه با جوان ترین موزه دار کشور

پس از خوردن سحری
۴۵ دقیقه بیدار بمانید

مردم بهترین نقش مرا در
»اخراجی ها«میدانند

تدوین برنامه ششم توسعه باانتقاد آیت الله مصباح یزدی از خانواده امام )ره(
۳ سناریوی هسته ای

6

نیمه اول و نیمه دوم خرداد 1394 شماره 195 و 196

بيست و ششمين سالگرد بزرگداشت رحلت جانگداز امام خمينی)ره( 
بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران را به عموم مردم شريف ايران 

تسليت و تعزيت عرض مي نماييم

رهبر معظم انقالب در مناسبت ها و موضوعات مختلف همواره نیم نگاهی به تحوالت تاریخ 
معاصر داشته اند و زاویه نگاه تحلیلی ایشان به رخدادهایی همچون فتح خرمشهر حائز نکات 

کاربردی و راهبردی است.
به گزارش جهان به نقل از مهر، حماسه آزادسازی خرمشهر و عملیات بیت المقدس یکی 
از تأثیرگذارترین رویدادهای ثبت شده در تاریخ معاصر ایران است. رویدادی که امروز و با 
گذشت بیش از سه دهه از آن همچنان در خاطر ایرانیان زنده و پویاست و هنوز هم یادآوری 

و مرور جرئیات آن خالی از سود و بهره نیست.
مقام معظم رهبری که در زمان فتح خرمشهر ریاست جمهور را برعهده داشتند در موضوعات 
این رویداد حماسی  از متن و حاشیه  بازخوانی های متفاوتی  و  روایت ها  و مباحث مختلف 
داشته اند. همز مان با سی و سومین سالگرد آزادسازی خرمشهر به مرور و بازخوانی بخش هایی 

از این بیانات پرداخته ایم.

بوسیله ی  آنی که خرمشهر  از  بعد  اول جنگ  اول جنگ و هفته های  اهواز آن روزهای  در 
دشمنان اشغال شده بود و آبادان در محاصره بود، و سرتاسر جزیره ی آبادان زیر آتش دشمن 
بود، بنده وقتی نگاه می کردم به نقشه ی جزیره آبادان و شهر خرمشهر مثل این که یک دست 

قوی، یک پنجه قوی این قلب من را به شدت می فشرد.
توی اتاق کار ما - اتاق جنگ در آن محل جنگهای نامنظم - نقشه های گوناگونی بود. چون 
عملیات نامنظم و چریکی نسبت به آن منطقه ی آبادان انجام می شد، نقشه ی جزیره ی آبادان 
به طور کامل وجود داشت آن جا. هر وقت من چشمم به این نقشه می افتاد تمام روحم زیر 

فشار قرار می گرفت، از تصور این که خرمشهر عزیز و این خانه ها و این کوچه ها و این خیابانها 
و این نخلستان ها زیر پای دشمن غاصب و متجاوز است.

بود که داشتیم؛  امیدی  به مناسبت  برای تجهیزات  ما آن روز می آوردیم  تمام فشاری که 
عده ای  بود.  یأس  آیه  بود  آنها  اختیارات دست  که  آنهایی  از  هر چه می شنیدیم  متأسفانه 
با  بنشینیم  باید  که  بودند  معتقد  و  دادیم،  دست  از  را  خرمشهر  ما  که  بود  شده  باورشان 
دشمنی که وارد خانه ی ما شده مذاکره کنیم تا در سایه این مذاکره بتوانیم وجب وجب و 
قدم قدم سرزمینهای خانه  خودمان را پس بگیریم. حاال چقدر طول می کشید خدا می داند...

خرمشهر وقتی آزاد شد، خیلی پیروزی بزرگی بود - آنهائی که درست یادشان هست، سال 
۶۱ - خیلی کار عظیمی بود؛ هم از لحاظ سیاسی مهم بود، هم از لحاظ نظامی بسیار پیچیده 
و مهم بود، هم از لحاظ اجتماعی و نگاه عمومی و دل مردم، چقدر مهم بود و تأثیر داشت. 

از همه جهت کار عظیمی بود. همه، از جاهای مختلف آمدند.
من آن وقت رئیس جمهور بودم. آقایان رؤسای جمهور چندین کشور - پنج شش تا، هفت 
تا کشور - آمدند اینجا با ما مالقات کردند و صریحاً به ما گفتند که االن دیگر وضع شما 
با گذشته فرق میکند؛ بعد از این فتح بزرگی که انجام گرفت. یعنی اینقدر ابعاد داخلی و 
این  تا  بود.  اخالق  معلم  امام یک  بود.  معلم  یک  واقعاً  امام  بود.  این حادثه عظیم  خارجی 
حادثه      ی عظیم، با این عظمت، با این حجم پیدا شد، از همان ساعت اول تو خیابان اثرش در 
روحیه      ی مردم فهمیده شد، امام فوراً درد را احساس کرد، درمانش را بالفاصله داد: »خرمشهر 

را خدا آزاد کرد«.
این معنایش این بود که فرماندهان مسلحی که این همه سختی کشیده بودند، این همه 
رنج برده بودند، آن خون دل ها را خورده بودند، چقدر شهیدهای خوب و بزرگ ما در همین 
اینها  اثر این همه مجاهدت، حاال این کار بزرگ انجام گرفته،  فتح بیت      المقدس دادیم، بر 
مغرور نشوند. سیاسیونی که در مسند قدرت نشسته      اند، از این پیروزی بزرگی که در عرصه      ی 
سیاسی برایشان پیدا شد، بر اثر این حادثه مغرور نشوند: »و ما رمیت اذ رمیت و لکّن اللَّ 

رمی«.
ایشان افزودند: من و شما کاره      ای نیستیم؛ دست قدرت الهی است. من و شما وسائلی هستیم 
از ما  که اگر عقل به خرج بدهیم، اختیار خودمان را به کار بیندازیم، وارد میدان بشویم، 
برای حصول این هدف استفاده خواهد شد و افتخار و شرفش برای ما می ماند. اما اگر ما هم 

نباشیم: »فسوف یأتی اللَّ بقوم یحّبهم و یحّبونه«.

امروز سوم خرداد ماه، یک روز فراموش نشدنی است. پیوندی هم بین سوم خرداد و فتح 
خرمشهر با شخصیت امام بزرگوار وجود دارد. روزی که امام فرمودند خرمشهر باید آزاد شود، 

بنده در همان نواحی بودم؛ شاید بعضی از شما هم در آن جا بودید.
فاصله  بین آزادی خرمشهر و وضعیتی که آن روز ما آن جا داشتیم، یک فاصله ی ناپیمودنی 
بود. دشمن به منطقه ی غرب اهواز و شمال غربی و جنوب غربی آمده بود؛ تمام منطقه را از 
نیروها و لشکرهای ُزبده اش پُر کرده و محکم در زمین فرو رفته بود؛ نمی شد او را تکان داد. 
از کارون هم عبور کرده و نیم دایره ی نسبتاً کاملی را درست کرده بود؛ به طوری که افراد ما 
وقتی می خواستند از اهواز به طرف آبادان بروند - که آبادان آن وقت دست دشمن نبود و 
می شد رفت - از جاده ی معمولی نمی شد بروند؛ از جاده  غیرمعمول هم که آن طرف رودخانه 
بود، نمی شد بروند؛ از جاده ی ماهشهر هم نمی شد بروند؛ باید مسیر مثلّثی را طی می کردند 

تا به خرمشهر بروند! از داخل دریا با »لنج«،
مسافتی می رفتند و خود را به نقطه ای از جزیره ی آبادان می رساندند و آن جا پیاده می شدند. 
در این شرایط، نیروهای ما معدود بودند و تیپ زرهی ما که حّداقل باید صدوپنجاه دستگاه 
تانک می داشت، حدود بیست دستگاه تانک داشت. بچه های سپاه و بقیه ی نیروهای داوطلب 
هم وقتی به آن جا می آمدند، با زحمت زیاد، بنده را ببین، مرحوم »چمران« را ببین، این 

طرف بدو، آن طرف بدو، تا دو سه دستگاه خمپاره انداز به دست می آوردند و از آنها استفاده 
می کردند.

همیشه حمله کردن سخت تر از دفاع کردن است. اگر نیرویی بخواهد حمله کند، بر اساس 
روشهای نظامی، توان آن باید سه برابر نیرویی باشد که مورد حمله قرار می گیرد. ما باید سه 
برابر نیروهای عراقی توان و نیرو می داشتیم تا می توانستیم حمله کنیم و خرمشهِر خودمان 

را از دست آنها نجات دهیم.
آن موقع نیروی ما اصاًل قابل مقایسه با آنها نبود؛ یک برابر، نیم برابر و یک سوِم برابر هم 
نبود. در این شرایط، امام گفتند خرمشهر باید آزاد شود. این به نظر من حقیقت عجیبی را 
در خودش دارد که باید روی آن فکر و تدقیق و مطالعه کرد؛ با گفتن و تشریح زبانی هم 
به دست نمی آید. چقدر اعتماد به نفس، توّکل، عزم راسخ و جّد در تصمیم و امید و خوشبینی 
به نیروهای پنهانی که ما آنها را کشف نکردیم، باید در آن دل بزرگ و نورانی به نور الهی 

و نور ایماِن حقیقی متمرکز باشد تا آن طور قرص و محکم بگویند خرمشهر باید آزاد شود.
امام نمی گفتند که حرفشان تحّقق پیدا نکند. انسان حرفی را که بداند زمین می افتد، به زبان 
نمی آورد؛ آن هم به این قرصی. می گفتند و می دانستند این حرف زمین نخواهد افتاد و زمین 

نیفتاد و تحّقق پیدا کرد و خرمشهر آزاد شد.
شاید بعضی از شما داخل آن جریان بودید، اما بنده از نزدیکتر شاهد بودم نیرویی که باید 
کانون  و چه  امکانات  و چه  ابزارها  و چه  عوامل  به وسیله ی چه  آزاد می کرد،  را  خرمشهر 
عظیمی از ایمان و تصمیم شکل گرفت و همین نیرو رفت مثل گلوله ای به سینه ی دشمن 
خورد و آن حادثه ی عجیب را به وجود آورد؛ که وقتی ما خرمشهر را گرفتیم، ورق برگشت و 
دنیا عوض شد. قبل از آن هم میانجیها می آمدند و می رفتند؛ اما بعد از پیروزی در خرمشهر، 
اّولین دسته از میانجیها وقتی به ایران آمدند، طور دیگری حرف می زدند و اصاًل سبک حرف 

زدنشان با گذشته فرق کرده بود.
برجسته  و جزو شخصیتهای  آفریقایی  رئیس جمهور یک کشور  که  آقایان  از همین  یکی 
در  پیروزی  با  شما  گفت  من  به  خصوصی  می شد،  محسوب  دنیا  بلکه  و  آفریقا  سیاسی 

خرمشهر، معادله ها را عوض کردید و امروز دنیا به شما به چشم دیگری نگاه می کند.

هیچ کس در دنیا باور نمی کرد که نیروهای مسلّح ما بتوانند خرمشهر را پس بگیرند؛ چون 
خرمشهر رفته بود. همین مناظری که شما امروز می بینید اسرائیلیها با تانک در جنین به 
مقاومت  ما  البته جوانان  آوردند.  به وجود  ما  را در خرمشهر  وجود می آورند، شبیه همین 
کردند و مّدتی دشمن را پشت در نگهداشتند. حدود چهل روز یا بیشتر، جوانان مؤمن و 
نیروهای مسلّح ما توانستند به ارتش عراق تودهنی و او را پس بزنند؛ ولی باالخره بسیاری 

شهید شدند و خرمشهر از ملت ایران غصب شد.
از  برخاسته  اراده  روشن بینی،  تدبیر،  با  بیت المقّدس  عملیات  در  ما  مسلّح  نیروهای  وقتی 
امکانات هدر  از  نگذاشتند جزئی  یعنی  امکانات -  از همه  استفاده ی  به خدا،  توّکل  ایمان، 
برود - و با تکیه به نیروی خود و اعتماد به خدای متعال حرکتشان را شروع کردند، هیچ 

کس در دنیا باور نمی کرد اینها بتوانند خرمشهر را آزاد کنند؛ اما توانستند

روایت رهبر معظم انقالب از فتح خرمشهر 

دیدار با جمعی از مردم خرمشهر
 آبان ۶۴؛ روزهای غمگین خرمشهر و آبادان

دیدار با اعضای هیات دولت/ شهریور 88؛ من و شما کاره ای 
نیستیم

خرداد 81؛ هیچ کس در دنیا باور نمی کرد، اما توانستیم

دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد رحلت امام 
خمینی)ره(/ خرداد 82؛ پیوند فتح خرمشهر و شخصیت امام)ره(
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برخی  شدن  مدعی«رفوزه  یزدی  مصباح  آیت اهلل 
بستگان امام« شد و گفت: ١٤٠٠ سال پیش برخی 
بستگان پیامبر عامل انحراف بودند و رفوزه شدند 
را  امام خمینی)س( حق  بستگان  برخی  اکنون  و 
را  آن  جان  پای  تا  ابوجهل  مانند  اما  می شناسند، 
آیت اهلل  آنا،  خبرگزاری  گزارش  به  می کنند.  انکار 
فضلی نژاد،  پیام  با  گفت وگو  در  مصباح یزدی 
پرونده  از  بعد  که  اصالح طلب  چهره های  از 
وبالگ نویسان دچار چرخش مواضع شد، در پاسخ 
گفت  رفسنجانی  هاشمی  آقای  »اخیراً  این که  به 
»تمدنی که امام می خواست این انقالب ایجاد کند، 
دچار انحراف شده است« و حتی از شما به عنوان 
اظهار  می برند«،  نام  امام  تحریف گران  از  یکی 
داشت: کسانی که ما را متهم به تحریف می کنند 
افترا می زنند  ]آقای هاشمی رفسنجانی[، در واقع 
است.  شیطانی  شگردهای  قدیمی ترین  از  افترا  و 
یکی از نعمت های الهی که خدا در این قرن به ما 

داد، وجود امام بود. اگر امام را تحریف کنند، یعنی 
است  این  نتیجه  کرده اند.  سم  به  تبدیل  را  دارو 
که به جای بهبود، مرگ خواهد بود. کفران نعمت 
نتیجه ای جز این ندارد و این یک قاعده قطعی و 
استثناناپذیر الهی است. برای همین، همان طور که 
رهبری فرمودند اگر راه امام گم شود، ملت ایران 
و  است  رشد  حال  در  ما  جامعه  می خورد.  سیلی 
هرقدر جامعه رشد می کند، امتحان ها و فتنه های 

آن پیچیده تر و سنگین تر می شود.
به نوشته تسنیم، عضو مجلس خبرگان رهبری با 
اشاره به »رفوزه شدن برخی بستگان امام« گفت: 
در سال های ابتدای بعثت، از جمله ماجرای وفات 
پیامبر  اصحاب  و  بستگان  از  بسیاری  خدا،  رسول 
پیش  سال   ١٤٠٠ برای  امتحان  آن  شدند.  رفوزه 
بود و از آن زمان جامعه رشد بیشتری کرده است. 
انحراف  عامل  پیامبر  بستگان  برخی  زمان  آن 
بستگان  برخی  اکنون  و  شدند  رفوزه  و  بودند 
اما  می شناسند،  را  حق  برخی  خمینی)س(.  امام 
می کنند.  انکار  را  آن  جان  پای  تا  ابوجهل  مانند 
و  خود  حق  به  نشدن  قانع  برتری طلبی،  روح 
است  روانی  عوامل  از  حق  برابر  در  نشدن  تسلیم 
که برخی آگاهانه و عامدانه حق را انکار می کنند، 
ما  مقابل حق سرمایه گذاری می کنند.  و حتی در 
منطق، ارزش ها، سیره پیامبر و اهل بیت را داریم، 
می کند،  مخدوش  را  اینها  همه  که  آسیبی  اما 

اینکه  بیان  با  مصباح یزدی  آیت اهلل  است.  تحریف 
امام  امام به متشابهات کالم  »گاهی برای تحریف 
ابراز  می کنند«،  انکار  را  آن  نزول  شأن  و  استناد 
جمله  از  مختلف  ابزارهای  با  تحریف گران  کرد: 
و  آمده اند  میدان  به  تهمت  و  افترا  و  روانی  جنگ 
ما  اما  می کند،  توجیه  را  وسیله  هدف  آنها  برای 
جز حق را نباید ترویج کنیم و جز از وسیله حق 
این است  نمی توانیم استفاده کنیم. دشواری مهم 
استفاده  متنوعی  تاکتیک های  از  تحریف گران  که 
می کنند که می تواند عموم مردم و خصوصاً جوانان 

را تحت تأثیر قرار دهد و بفریبد.
اراده  می تواند  نابرابر،  معادله  این  داد:  ادامه  وی 
می شود  سبب  و  کند  تضعیف  را  حق  طرفداران 
کسانی که به حق باور دارند و می خواهند خدمت 
کنند، تصور نمایند که نمی توان کاری کرد، اما ما 
یک چیز داریم که اهل باطل ندارند و آن پشتیبانی 

الهی و از جمله آن امدادهای غیبی است.
وی در پاسخ به سردبیر عصر اندیشه که از تشییع 
غواصان شهید به عنوان »٩ دی هسته ای« نیز یاد 
رهبری  معظم  مقام  جمله  داشت:  اظهار  می کرد، 
بود  پرمعنی  بسیار  را شنیدید«  الهی  که »خطاب 
که اشارتی به همین موضوع داشت. هیچ کس باور 
استقبالی  چنین  با  غواصان  تشییع  که  نمی کرد 
تصور  را  مردم  و کسی حرکت عظیم  مواجه شود 

نمی کرد.

عصرایران؛ احسان محمدی - تیم ملی والیبال ایران در شبی که بعید است به این 
را 3-٠  آمریکا  نقص  بی  بازی  یک  در  موفق شد  بگیرد،  فراموشی  غبار  ها  زودی 

شکست دهد. 
برای ما که در رقابت های ورزشی عادت کرده ایم به »اما و اگر« از آن پیروزی های 
دلچسب بود.  هر ایرانی فارغ از لهجه و قومیت و حتی جنسیت به پسران باال بلند 

سرزمین اش افتخار کرد، از این پیروزی خوشحال شد. آرام خوابید اما  ...
اردیبهشت امسال تیم فوتبال آژاکس آمستردام پیش از مصاف خانگی با تیم کامبور 
به مناسب روز جهانی مادر، همراه با مادران خود وارد زمین بازی شدند و با تقدیم 
دسته گل و گرفتن عکس یادگاری به آنها، این روز را برای مادران شان به یاد ماندنی 

کردند. 
دیشب اما حتی جاخالی انداختن های سعید معروف، سرویس های قائمی و عبادی 
پور، خالقیت و هوش غالمی و فریادهای موسوی هم نتوانست از یاد کسی ببرد که 
گروه های کم تعداد اما پرهیاهوی فشار موفق شدند با حاشیه سازی مانع از ورود 

زنان و دختران به ورزشگاه شوند.
تردید نکنید که شب گذشته آن دسته از مردانی که با تجمع های خیابانی موفق 
شدند حرف خود را به کرسی بنشانند با دیدن نتیجه کارشان، آسوده تر از هر کسی 

به رختخواب رفتند و در آن سو  زنان و  دخترانی که مشتاق بودند در ورزشگاه  تیم 
ملی کشورشان را تشویق کنند باز هم افسوس خوردند که چرا باید از چنین حق 

ساده ای محروم شوند؟ 
از خودشان پرسیدند چطور حضورشان در راه پیمایی و انتخابات ستایش می شوند 
اما حق ندارند به ورزشگاه بروند و یک مسابقه ورزشی ملی را - با رعایت همه موازین 

و تمهیداتی که به سهولت قابل اجراست- شاهد باشند؟ 
دلواپسانی که دیشب آرام و لبخند به لب از این پیروزی تازه و عقب نشینی دولت 
خوابیدند تنها دلنگرانی شان همین بود؟ آنها مقابل اختالس و دزدی و خیانت چرا 

سکوت می کنند؟ 
در  ساله   ١١ دختری  به  مرد؟!   چند  دسته جمعی  تجاوز  از  نشد  شان خون  دل 
خیابان؟ این مردان غیور و پر سر و صدا وقتی با زن و دختر خودشان روبرو می شوند 
هم تا این اندازه حساس و پرآشوب هستند یا تسامح و تساهل به خرج می دهند؟ 

باور می کنند که مادران همین بازیکنان دوست داشتنی والیبال هم »زن« هستند 
باشند؟  شاهد  را  فرزندانشان  درخشش  نزدیک  از  و  سکوها  روی  دارند  دوست  و 
چطور انتظار دارند بازیکنان والیبال به قول آنها »پوزه آمریکا را به خاک بمالند« اما 

همسران و مادرهایشان اجازه نداشته باشند کنار آنها باشند؟
گروه های فشار می گویند مخالف »آزادی بی حد و حصر« هستند اما اتفاقا خود 

آنها در این کشور تنها بهره مندان از آزادی بی حد و حصر هستند! 
چه کسی جز آنها می تواند هر کنسرت و سخنرانی را به هم بریزد؟ چه کسی جز 
آنها از این آزادی برخوردار است که فیلم ها را از پرده پائین بکشند! از دیوار سفارت 
باال بروند یا به سمت رئیس جمهور لنگه کفش پرتاب کند؟ در نماز جمعه به سمت 

پاره آجر استقبال کند؟ مراسم تدفین  با  از نماینده مجلس  خطیب مهر بیندازد؟ 
شهدا را به کارناوال سیاسی تبدیل کند؟ به کوی دانشگاه هجوم بیاورد؟ دِر جماران 
را بشکند و .... شما می توانید گروهی مشابه آنها را مثال بزنید که از »آزادی بی حد 

و حصر« برخوردار باشند؟!
حضور زنان در ورزشگاه نه تمام آرزوی آنانی است که نیمی از جامعه را تشکیل می 
دهند و نه وقتی منع می شوند دنیایشان به آخر می رسد. نکته اما ساده است؛ این 
همه تالش و هیاهو برای ایجاد نارضایتی و برانگیختن خشم و غصه دار کردن زنان 
و دختران شادمانی ندارد. همین زنان و دختران هستند که فردا ستاره های تازه 
به دنیا می آورند. ستاره هایی که به درخشش شان در زمین های ورزشی و میدان 
های علم و صنعت و هنر افتخار می کنیم. هیچ کدام از والیبالیست هایی که دیشب 
مقابل آمریکا ما را سربلند کردند را یک مرد به دنیا نیاورده است، گرچه برایتان 
سخت است و جانکاه اما باور کنید که آنها را زنان زاده اند. شیرزنان این سرزمین. 

زنان و دختران این سرزمین شایسته احترام بیشتری هستند...

حمیدرضا بقایی معاون رئیس جمهور سابق با نظر بازپرس پرونده بازداشت شد.محسنی اژه ای 
اظهار داشت: حمیدرضا بقایی معاون رئیس جمهور سابق، پرونده ای قضایی داشت که بازپرس 
ایشان را احضار کرد. وی ادامه داد: ساعتی قبل مطلع شدم که قرار بازداشت وی صادر و در 

حال حاضر وی بازداشت شده است.
حجت االسالم محسنی اژه ای گفت که از بیان جزئیات بیشتر معذور است.

صادق زیباکالم امروز در دومین نامه خود به علی مطهری نماینده مردم تهران، به 
پاسخ مطهری به نامه اولش واکنش نشان داد.زیباکالم چندی پیش در نامه ای به 
علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به وضعیت بودجه فرهنگی و 
نظارت بر آن انتقاداتی صورت داد. پس از آن علی مطهری به ادعاهای زیباکالم در 
ان نامه پاسخ داد. اکنون صادق زیباکالم در نامه دوم خود به پاسخ مطهری واکنش 

نشان داده است.
متن جوابیه زیباکالم به این شرح است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکترعلی مطهری

نماینده مجلس شورای اسالمی کثراهلل امثالهم
با سالم و تحیات و تشکراز پاسخ به مرقومه اینجانب در خصوص 3۶ نهاد فرهنگی 
کشور و اختصاص بیش از ۶٠٠٠ میلیارد تومان بودجه سالیانه برای آنان و در مقابل 
١۷٤ میلیارد برای محیط زیست کشور، چند نکته را الزم دیدم به محضرتان عرض 

نمایم.
١- نخستین نکته باز می گردد به “پیام” اصلی آن نامه که به محضرتان ایفاد داشته 

بودم، اینکه آیا جنابعالی بعنوان یکی از اعضاء کمسیون فرهنگی مجلس اختصاص 
بیش از ۶٠٠٠ میلیارد تومان را برای امورفرهنگی درحالیکه بودجه محیط زیست 
کشور ١۷٤ میلیارد تومان است را درست می دانید؟ آیا این میزان هزینه برای امور 
فرهنگی تناسبی با شاخص های بنیادی توسعه همچون سرانه آموزش و پرورش، 
بهداشت و درمان، حمل ونقل عمومی و …دارد؟ آیا این حجم هزینه های هنکفت 
برای ارتقاء “سطح فرهنگ” جامعه است یا در حقیقت “تبلیغات فرهنگی” که بعضا 

هم با “تبلیغات سیاسی” درهم می آمیزد چقدر ضرورت دارند؟
۲- نکته مهم دیگری که می خواستم نظرتان را نسبت به آن جلب کنم میزان تاثیر 
گذاری واقعی این هزینه های فرهنگی می باشد. فرض بگیریم که نصف بعالوه یک 
مردم ایران خود خواسته باشند که ۶٠٠٠ میلیارد تومان از مالیاتی که می پردازند 
صرف امور فرهنگی شود و صرفا ١۷٤ میلیارد تومان صرف محیط زیست کشورشان. 
آیا در عمل آن 3۶ نهاد فرهنگی توانسته اند در جهت تحقق انتظارات مردم گام 
که  هایی  بودجه  قبال  در  جامعه  فرهنگ  متولی  نهاد   3۶ این  اساسا  آیا  بردارند؟ 

دریافت می کنند خود را موظف به پاسخگویی می دانند؟
3- می فرمایید که این نهادها و سازمان ها بیشتر جنبه سیاستگذاری، تعیین خط 
مشی ها و چارچوبها را دارند در حالیکه وزارت ارشاد نقش تصمیم گیری و اجرایی 
برعهده اش می باشد. بنابراین معتقدید که هم مسئولیت ارشاد خیلی بیشتر است 

و هم به تبع آن می بایستی پاسخگو هم باشد.
سخن جنابعالی از منظر تئوری درست است اما در عمل اینگونه نیست و بسیاری از 
آن 3۶ ارگان فرهنگی در گیر امور اجرایی هستند. بعنوان مثال، شورایعالی انقالب 
فرهنگی بعنوان باالترین مرجع سیاستگذاری و تعیین کننده خط مشی های کالن 
فرهنگی کشور که علی القاعده حسب آنچه که جنابعالی می فرمایید می بایستی 
درگیر سیاستگذاری باشد در عمل همچون یک سازمان اجرایی صرف وارد جزیی 

ترین تصمیم گیری ها شده است.
از تعیین برنامه های آموزش ابتدایی برای دبستان ها گرفته تا عزل و نصب روسای 
برای  و حجاب  لباس  تا طرح  دانشگاهی،  دروس  تدوین سرفصلهای  تا  دانشگاهها 
مرخصی  افزایش  کودکان،  برای  کامپیوتری  اسالمی  های  بازی  تا طراحی  خانمها 
از ۶ به ٩ ماه، مرخصی دو هفته ای برای پدرانی که اوالد دار می شوند،  زایمان 
های  زایمان  کردن  رایگان  متاهل،  سربازان  برای  سربازی  خدمت  مدت  کاهش 
برای  طال  سکه  جایزه  تعین  ضروری،  موارد  به  سزارین  کردن  محدود  و  طبیعی 
خانواده هایی که از چند اوالد بیشتر فرزند پیدا می کنند و موارد عدیده دیگری از 

این دست تصمیمات و سیاست های اجرایی.
و  اجرایی  یا  هستند  “سیاستگذاری”  و  “راهبردی”  امور  این  آیا  اینکه  از  جدای 
عملیاتی، موضوع مهم دیگری که چه در خصوص شورایعالی انقالب فرهنگی و چه 
از نهاد های فرهنگی دیگر مطرح می شود مسئله “پاسخگو  در خصوص بسیاری 
بودن” آنهاست. بنظر جنابعالی شورایعالی انقالب فرهنگی بعنوان نهادی که از صدر 

تا ذیل امور فرهنگی کشور را در انحصار خودش درآورده آیا نمی بایستی در قبال 
تصمیمات و سیاستهای خرد و کالنی که باجرا در می آورد موظف به یک حداقلی 
قبال  در  بایستی  می  که  هست  ارشاد  وزارت  فقط  این  آیا  و  باشد  پاسخگویی  از 

تصمیماتش پاسخگو باشد؟
باالترین نهاد فرهنگی کشور بدنبال  ٤- جناب آقای دکتر مطهری، سالهاست که 
در  که  بود  ای  اندیشه  ایده  این  اصل  باشد.  می  فرهنگی”  “مهندسی  بنام  سرابی 
اواخر قرن نوزدهم تحت عنوان “مهندسی اجتماعی” توسط برخی از متفکرین علوم 
انسانی مطرح گردید. اما آنقدرها طول نکشید که مشخص شد که ایده “مهندسی 
اجتماعی ” یک سراب و یک رویا بیش نیست و در همان دهه های نخستین قرن 

بیستم کنار گذارده شد.
این هم حکایتی است که بدلیل عقب ماندگی علوم انسانی در ایران ایده ایی که 
نزدیک به یک قرن پیش در غرب منسوخ و کنار گذارده شده امروز تحت عنوان 
“مهندسی فرهنگی” همچون معجونی شفاء بخش و معجزه گر در روح و جسم برنامه 
ریزان و مسئولین شورایعالی انقالب فرهنگی مان برای خودش جای بازکرده و در 
تالش اند تا به کمک اکسیر حیات بخش “مهندسی فرهنگی” کاری کنند تا همه 
این ۷۸ میلیون جمعیت فقط یک فکر و یک نگاه داشته باشند آنهم فکر و نگاهی 
است که شورایعالی انقالب فرهنگی برایشان طراحی کرده است. نمی دانم چند سال 
بایستی طول بکشد تا متولیان شورایعالی انقالب فرهنگی متوجه شوند که فرهنگ 
را نه می شود “ساخت” و نه بطریق اولی آنرا “مهندسی” کرد. فرهنگ ماشین نیست.
۵- یکی دیگر از معضالت فرهنگی کشور سپردن امور فرهنگی به افرادی است که 
بیش از آنکه فرهنگی باشند سیاسی هستند. بیش از آنکه دل در گرو فرهنگ داشته 
باشند، اسیر سیاست و دل در گرو قدرت سیاسی دارند. در جامعه ی امروزی ما 
فرهنگ شده بدبختانه ابزار و وسیله ایی برای خیلی ها که خود را بقدرت نزدیک 
تنها موضوعی  امور فرهنگی  برای  نمایند. صرف هزینه های هنگفت و بی حاصل 
نبود که می خواستم توجه تان را به عنوان یکی از اعضاء کمسیون فرهنگی مجلس 
به آن جلب کنم. اصرار بر روی ناکجا آبادهایی تحت عناوینی همچون “مهندسی 
قد  نیم  و  قد  “الگوهای  علمی”،  سازی  “بومی  اسالمی”،  انسانی  “علوم  فرهنگی”، 
و  آوردن”  در  قدرت  و  سیاست  خدمت  در  را  فرهنگ   ” اسالمی”،  ایرانی  توسعه 
سپردن امور فرهنگی کشور به افرادی که بیشتر کنشگر سیاسی اند و دل در گرو 
سیاست و قدرت دارند تا هنر، سینما، ادبیات و فرهنگ مصیبت های دیگری هستند 
که توجه به آنها بمراتب از موضوع هزینه های بی حاصل فرهنگی مهم ترمی باشند.

) با اداء احترام مجدد به روح پرفتوح پدر متدین و آزادیخواه تان(
ایام بکام باد
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با انتقاد از عنوان این سلسله نشست ها این گونه آغاز  رنانی صحبت های خود را 
می شوم،  محسوب  نهادگرایان  جزو  اقتصاد  دانش آموختگان  میان  در  »من  کرد: 
یعنی معتقدم اقتصاد را فقط با پول نمی شود مدیریت کرد؛ اما در این مورد خاص 
یعنی بحران آب با عنوان کلی که برای این سلسله نشست ها انتخاب شده یعنی 
نعل  نوعی  عنوان  »این  کرد:  تشریح  دارم.« وی  فرهنگ، جامعه« مشکل  »آب، 
وارونه است چراکه مردم، جامعه و فرهنگ را متهم می کند؛ مردمی که خودشان 
قربانی سیاست های غلط بوده اند و اکنون در ایجاد این بحران سهم اندکی دارند 
را در معرض اتهام قرار داده ایم.« رنانی افزود: »ما از مردم می خواهیم فرهنگ و 
الگوی مصرف در جایی  الگوی مصرف خود را اصالح کنند درحالی که اگر هم 

اشتباه است حکمرانان آن را خراب کرده اند.«
با کم آبی کنار  این اقتصاددان کشور ادامه داد: »مردم ما 3هزار سال بلد بودند 
بیایند و نوعی تعادل پایدار برقرار کنند. درحال حاضر متوسط بارش ها کاهش 
محسوسی پیدا نکرده یعنی آسمان به ما جفا نکرده، امروز کسانی در فرهنگ آب 
مدعی ناکارآمدی فرهنگ مردم شده اند که خودشان مسوول این بحران هستند.«  
رنانی با تاکید براهمیت بحث فرهنگ، اظهار داشت: »در وضعیت فعلی ما بیماری 
را  او  ما نمی توانیم  به کما می رود؛  به زودی  و  داریم که خونریزی شدیدی دارد 
سرزنش کنیم بلکه باید راهی پیدا کنیم.« وی افزود: »اکنون در شرایطی هستیم 
که جنگ آب نهایتا تا ۵سال آینده آغاز می شود و در چنین موقعیتی سخن از 
اصالح فرهنگ درست نیست. ایران نباید با آتش آب بازی کند و این یک مساله 
بسیار جدی برای آینده است. سیاست های غلط، ما را به اینجا رسانده و این متهم 

اصلی است که اکنون باید اصالح شود.«
و  مولفه ها  و  طراحی  ویلیامسون  که  سطوحی  »در  داد:  توضیح  اقتصاددان  این 
سطوح تغییرات اجتماعی را معرفی کرده است ابتدا سطح بنیادی مطرح می شود 
به  نیاز  این سطح حداقل  در  تحول  و  دارند  قرار  آن  و هنجارها در  که سنت ها 
و  حکمرانی  که  بعدی  سطوح  در  »اما  داد:  ادامه  وی  دارد.«  نسل  چند  گذران 
تخصیص منابع است یعنی شیوه های اقدام و نحوه بازی قانونی که از پیش نوشته 
ابتدایی و زیرین  شده، خیلی سریع تر قابل اصالح است. ما نمی توانیم به سطح 
با این دو سطح  باید اصالح را  با این دو سطح تخریب کرده ایم و  برویم چراکه 

آغاز کنیم.«
رنانی هشدار داد که باید بپذیریم بحران آب در کشور ما از بحث هسته یی و جنگ 
یمن خیلی مهم تر است و گفت: »مسووالن کشور باید بدانند که اگر ضربه خوری 
هم وجود دارد آن »آب« است. باید متوجه این امر بشویم که در بحران هستیم و 

به صورت جدی و دو طرفه در مورد آن گفت وگو کنیم.
سیاست گذاران باید اشتباهات خود را بپذیرند و مسوولیت آن را به گردن بگیرند 
و در راستای اصالح آن کوشش کنند.« این استاد دانشگاه صحبت های خود را 
این گونه پایان داد: »ما اسیر نوعی پوپولیسم افراطی شده ایم؛ همانطور که نفت 
را خرج کردیم تا مردم را خوشحال کنیم، حاال هم داریم آب را خرج می کنیم 
تا مردم برای ما دست بزنند.« وی افزود: »نباید با سرنوشت نسل ها بازی کنیم. 
اکنون داستان، داستان پیدا کردن مقصر و محاکمه کردن نیست بلکه داستان 
اما  هستند  توسعه  بنای  آموزش سنگ  و  فرهنگ  که  چند  هر  است.  »هشدار« 

اکنون مساله ما توسعه نیست بلکه مساله ما جلوگیری از بحران است.«

این شاخص هرچه به سمت صفر نزدیک شود، به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت 
و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت یک نزدیک شود، به معنای افزایش نابرابری و بی عدالتی در توزیع 
ثروت و درآمد خانوارهاست. براساس آمارهای اعالم شده توسط مرکز آمار ایران، تاثیر کوتاه مدت هدفمندی 
یارانه ها بر عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در ایران، به اتمام رسیده و شاخص جینی درحال نزدیک 
نمره  با  از نظر ضریب جینی در سال۲٠١3 و سال۲٠١٤  ایران  رتبه  به عدد یک است. همچنین  شدن 
3۸.3درصد، میان ١3۶ کشور جهان ۶۸ بوده  و باالتر از کشورهایی نظیر امریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار 
دارد. به عقیده بنده 3٠میلیون  نفر از مردم در شرایط فعلی زیر خط فقر هستند و دولت برنامه یی برای 
توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. درخصوص اختالف فاحش آماری که از نظر سازمان آمار 
این ١۲میلیون  نفری که شناسایی  فقر هستند، می توانم مدعی شوم که  نفر زیر خط  حدود ١۲میلیون 
شده اند، تنها افراد تحت پوشش دونهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده 
پیامدهای رکود  از  افزایش ضریب جینی در سال٩۲ یکی  است.  آنها مشخص  دارند و وضعیت معیشت 
عمیق، تورم باال، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست های نامناسب اقتصادی و ارزی 
ناشی از تحریم های اقتصادی بوده که از سال های قبل آغاز شده است. اشتغالزایی و کنترل تورم و تحقق 
این دوجز از طریق سرمایه گذاری و تولید و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی باال ممکن نیست. هر راه حلی که 
برای مبارزه با فقر اتخاذ و اجرا شود، از قبیل توزیع درآمد بین مردم، به جای توزیع درآمد به توزیع فقر در 
جامعه ما دامن خواهد زد و به ویژه کشور را در درازمدت با فقر گسترده و بیشتر مواجه خواهد کرد. ازسوی 
دیگر وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش دامنه آن منجر می شود، چراکه با فرض 
هر سطحی از رشد اقتصادی، نابرابری باال در توزیع درآمد باعث ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه و 
گسترش فقر می شود. ازسوی دیگر وقتی دسترسی به منابع اقتصادی و درآمدی در نزد گروه های ثروتمند 
و غنی جامعه متمرکز شود ، مانع از دسترسی سایر گروه ها به این منابع و انجام سرمایه گذاری توسط آنها 
می شود. بنابراین نابرابری باال در توزیع درآمد، مزایای حاصل از رشد اقتصادی را تنها به گروه های ثروتمند 

جامعه تخصیص داده و مانع از دسترسی افراد فقیر به مزایای حاصل از رشد اقتصادی می شود.

رکود در بازار مسکن سومین سال را هم پشت سر گذاشته است و همچنان 
روند معامالت مسکن نشان مي دهد فعاالن این حوزه چشم انتظار تغییرات 

پیش رو هستند. 
بازار  بر  رکود  بودن  حاکم  وجود  با  اقتصادی،  تابناک  خبرنگار  گزارش  به 
در شش  اما  دارد  دنبال  به  را  وابسته  صنایع  از  بسیاري  رکود  که  مسکن 
ماهه نخست سال ٩3 بالغ بر ٤١۶ هزار و ۵۵3 میلیارد ریال سرمایه گذاري 

صورت گرفته است.
این میزان سرمایه گذاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعني در 
شش ماهه اول سال ٩۲، ۷.١ درصد افزایش یافته است. از کل مبلغ سرمایه 
گذاري سال ٩3، ساختمان هاي مسکوني با ۷۸.۶ درصد بیشترین سهمر را 

داشته است.
و  اصفهان  تهران،  استان  انجام شده در سه  از سرمایه گذاري  ٤3.٩ درصد 
خراسان رضوي انجام شده است که به ترتیب با ۲۷.۷ درصد، ٩.١ درصد و 

۷.١ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. 
در مقایسه با شش ماهه نخست اول سال ٩۲، سرمایه گذاري در استان هاي 
تهران و اصفهان به ترتیب ۷.۶ درصد و ١3.٤ درصد افزایش داشته است 

اما در استان خراسان رضوي ۵ درصد افت سرمایه گذاري دیده مي شود.
بر اساس آمار بانک مرکزي، در مدت مورد بررسي احداث ٩۲ هزار و ٤٤ 
دستگاه ساختمان توسط بخش خصوصي در مناطق شهري ایران شورع شده 

که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲١.3 درصد کاهش داشته است. 
براي این ساختمان ها حدود 3٩۷ هزار و ٩۸۵ میلیارد ریال هزینه و ۵۲.۲ 

میلیون مترمربع سطح کل زیربناي طبقات پیش بیني شده است.
متوسط هزینه بناي ساختمان هاي شروع شده حدود چهار میلیارد و 3۲٤ 
میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربناي آنها ۵۶۷ مترمربع و هزینه یک 
به  بوده است که نسبت  ریال  میلیون  این ساختمان ها ۷.۶  بناي  مترمربع 
شش ماهه نخست سال ٩۲ متوسط هزینه سطح کل زیربنا و هزینه یک 
متر مربع بناي ساختمان ها به ترتیب 3٠.١ درصد، ۷ درصد و ۲١.۵ درصد 

افزایش داشته است.
در این مدت تعداد ۷۷ هزار و ١۶۲ دستگاه از کل ساختمان هاي شروع شده 
در مناطق شهري ایران به ساختمان هاي مسکوني اختصاص داشته که ۲۵.3 

درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل بوده است.

اینکه  بیان  با  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  در  اسالمی  شورای  مجلس  ناظر  عضو 
به خالف اختالس و معوقات بانکی، زمین خواران جلوی چشم مردم هستند، از تحقق 
عمده زمین خواری ها در دهه ۷٠ خبر داد و گفت: زمین خواران به حال خود رها شدند.

عزت اهلل یوسفیان مال در گفت و گو با تسنیم افزود: واگذاری قطعات درشت متوقف شده 
است اما تالشی برای تعیین تکلیف زمین خواری های انجام شده نیز صورت نمی گیرد.

احداث  اسم  با  کشاورزی  زمین  موردی  در  داد:  ادامه  مجلس  در  آمل  مردم  نماینده 
با دریافت زمین فعالیت اقتصادی در آن آغاز  اما  گاوداری ۲هزار رأسی دریافت شده 

نشده یا تبدیل به ویال یا برج شده است .
زمین خواری ها نیازمند به تعین تکیف

و  تکلیف  تعین  برای  اقدامی  یازدهم  دولت  در  هنوز  اینکه  اعالم  با  مال  یوسفیان 
زمین خواری ها  داشت:  اظهار  است،  نگرفته  صورت  کشاورزی  زمین های  بازپس گیری 
بانکی  و معوقات  اختالس  مانند  و  بوده  قابل تشخیص  به راحتی  و  جلوی چشم مردم 
زمین  هکتار  هزاران  کشور  سراسر  در  آزاد  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی  نیست.  پنهان 
دریافت کرده است، تصریح کرد:  آیا دانشگاه علوم و تحقیقات نیازمند چندین هکتار 

زمین است که برای دسترسی به اراضی آن باید اتوبان ساخت.
عمده زمین خواری ها در دهه 70

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در سه دهه گذشته ٤میلیون و ٤٠٠هزار 
هکتار از اراضی کشور واگذار شده که عمده آنها در دهه ۷٠ صورت گرفته است.

منابع   ... و  بیمارستان  دانشگاه،  صنعتی،  شهرک های  اسامی  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
طبیعی دریافت شد اما بخش عمده ای از آنها به تعهدات خود عمل نکرده اند.

50درصد از منابع طبیعی واگذارشده در جای خود استفاده نشد
یوسفیان مال تأکید کرد: با اطمینان خاطر می توان تخمین زد که بیش از ۵٠ درصد از 

منابع طبیعی دریافت شده در جای خود استفاده نشده است.
وی با بیان اینکه در مواردی نیز دریافت منابع طبیعی با میزان نیاز تناسب ندارد، گفت: 
در مواردی هزار هکتار برای ساخت دانشگاه دریافت شده اما نیاز به ١٠ تا ۲٠ هکتار 
بوده است. نماینده مردم آمل در مجلس در پایان گفت: نمایندگان سازمان امور اراضی 
به طور مرتب در مجلس حضور می یابند اما ابزار و قدرت الزم  برای باز پس گیری اراضی 

را ندارند و دولت در این باره باید ورود کند.

به  اشاره  با  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
طراحی 3 سناریو برای تدوین برنامه ششم توسعه گفت: یکی 
نرسیدن  نتیجه  به  اساس  بر  ریزی  برنامه  سناریوها،  این  از 
مذاکرات است که دولت معطل این وضع نمی ماند و برنامه 

ریزی خود را انجام می دهد. 
بخشی  اینکه  بیان  با  نوبخت  محمدباقر  تسنیم،  گزارش  به 
اظهار  است،  بلوکه شده  مختلف  در کشورهای  ایران  پول  از 
داشت: اعتبارات کشور از محل فروش پول نفت و بخشی هم 

از مالیات تامین می شود.
وی گفت: هشت میلیارد و ۸٠٠ میلیون دالر از اعتبارات ایران 

در کشور هند محبوس است.
به گفته نوبخت، آزادی اعتبارات بلوکه شده ایران در گروی 

رفع تحریم های اقتصادی است.
سخنگوی دولت جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: تیم مذاکره 
کننده هسته ای با تمام توان خود می کوشد و از حقوق ملت 

ایران دفاع می کند تا کشور به پیشرفت و توسعه برسد.
دنبال  به  جهانی  ابرقدرتهای  و  استکبار  کرد:  تصریح  نوبخت 
تحقیر و تحریم ایران و تفرقه افکنی بین ملت ایران هستند 

که با هوشیاری مردم این توطئه خنثی می شود.
وی افزود: نرخ رشد اقتصادی کشور در سالهای قبل منفی ۶.۸ 
درصد بود که با تالش انجام شده در دولت یازدهم به مثبت 

٤ درصد ارتقاء یافت.
نوبخت اضافه کرد: نرخ تورم٤٠ درصدی در کشور در دولت 

یازدهم به کمتر از١۵ درصد کاهش یافت.

برنامه  داد:  ادامه  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  سخنگوی 
توسعه۲٠ ساله کشور برای افق ١٤٠٤ از سال ۸٤ تدوین و 
اجرایی شد اما در نیمه راه به اهداف عالی خود نرسید و در 

برخی بخشها نیز متوقف شد.
معاون رییس جمهوری و سخنگوی دولت جمهوری اسالمی 
در جمع خبرنگاران شهر  پنج شنبه  ایران همچنین شامگاه 
کرد به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: دولت میزان اثر 
گذاری مذاکرات هسته ای را در برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می دهد و در این باره، 

سه سناریو را تدوین می کند.
محمد باقر نوبخت افزود: بر این اساس، روال عادی و استمرار 

وضع موجود، یکی از سنایورها برای برنامه ریزی است.
معاون رییس جمهوری اضافه کرد: یکی دیگر از شرایط، برنامه 
دولت  که  است  مذاکرات  نرسیدن  نتیجه  به  اساس  بر  ریزی 
انجام می  را  برنامه ریزی خود  و  ماند  این وضع نمی  معطل 

دهد.
در  کشور،  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس  گفته  به 
شرایط سوم، برنامه ریزی بر اساس به نتیجه رسیدن مذاکرات 
رفع محدویت های  منابع مسدود شده،  آزاد شدن  است که 
موجود در حمل و نقل و اعالم آمادگی حضور سرمایه گذاران 
پس مذاکرات، منابع قابل توجهی از جمله یکصد میلیارد دالر 
را طی چند سال وارد اقتصاد کشور می کند که باید برای این 

وضعیت برنامه ریزی کرد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مردان دیپلماتیک کشور در عرصه 

دیپلماسی همانند رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، از حق 
ملت ایران دفاع می کنند.

را  دولت  قانونگذار،  گفت:  نیز  ها  یارانه  وضعیت  درباره  وی 
مکلف کرده است تا در اجرای قانون هدفمند کردن از بودجه 
سال ٩٤ پیروی کند و تبصره ۲٠ این قانون، چگونگی حذف 

این یارانه ها را مشخص کرده است.
نوبخت گفت: تبصره ۲٠ قانون هدفمندکردن یارانه ها، دولت 
را مکلف کرده است توزیع ٤۲٠هزار میلیارد ریال یارانه ها بین 
خانواده ها را به 3٩٠هزار میلیارد ریال محدود کند، بنابراین 
3٠هزار میلیارد ریال اعتبار یارانه ها باید بر اساس این تبصره 

کاهش یابد.
به گفته وی، دولت در این زمینه نیازمند یک آیین نامه ای 
تدوین است و در  نامه در دست  آیین  این  اجرایی است که 
هفته آینده در هیات دولت مطرح می شود تا ساز و کارهای 

آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
نوبخت گفت: اکنون دولت با محدودیت منابع درآمدی روبرو 
است و قانون اجرای هدفمند کردن یارانه ها، اعالم می کند 
تامین و بین  افزایش قیمت ها،  از محل درآمد  یارانه ها  که 
از  نفر کمتر  هر  به  باشد،  اینگونه  اگر  که  تقسیم شود  مردم 
١٠٠هزار ریال هم نمی رسد، در حالی که دولت اکنون به هر 

نفر ٤۵٠هزار ریال یارانه پرداخت می کند.
روال گذشته  به صورت  ها  یارانه  ماه جاری  وی،در  گفته  به 
با  مصارف،  و  منابع  بین  توازن  برای  دولت  و  شد  پرداخت 
تصویب ایین نامه اجرایی، برای ماههای آینده سازو کار های 

این پرداخت ها را تعیین می کند.
سخنگوی دولت افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال 
تدوین برنامه ششم توسعه است و توسعه یافتگی و استمرار 

توسعه اقتصادی ، علمی و فناوری مورد تاکید است.
وی، با اشاره به این که استعداد استانها یکسان نیست تاکید 
استعداد همان  اساس  بر  استان  هر  توسعه  های  برنامه  کرد: 

استان تدوین می شود.

شماره 195 و 196
خرداد  1394 اقتصادیارمغان
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یارانه های نقدی و شکاف درآمدیرنانی: با آتش آب بازی نکنیم

رکود بازار مسکن وارد
سال چهارم شد

زمین خواران
به حال خود رها شدند

تدوین برنامه ششم توسعه با ۳ سناریوی هسته ای



ماه  آغازین  روزهای  در   - اباذری  عبدالرحیم  ؛  ایران  عصر 
مبارک رمضان هستیم ، ماهی که پیامبر گرامی اسالم صلی 
اهلل علیه وآله وسلم در توصیف آن فرمود: ای مردم ! همانا  
ماه خدا همراه با برکت ، رحمت و آمرزش به شما روی آورده 
 ، روزهایش  و  هاست  ماه  برترین  خدا  نزد  که  ماهی  است. 
ساعاتش  و  شبها  بهترین  هایش  شب  و  روزهاست  بهترین 
برترین ساعات است. ماهی که نفس کشیدن در آن تسبیح 
و خوابیدن در آن عبادت و عمل ها در آن مورد پذیرش قرار 

می گیرد.
با نیت های راست و دل  آنگاه رسول خدا از مردم خواست 
های پاک از خدا بخواهند تا برای روزه داری و تالوت قرآن 
وسایر کارهای خیر در این ماه توفیق دهد، چرا که بدبخت 
کسی است که در این ماه بزرگ از این امور و آمرزش الهی 

بی بهره ماند.
، خطاب  این خطبه شعبانیه  از  دیگر  بخش  در  آن حضرت 
از  بازند پس  بهشت  درهای  ماه،  این  در  فرمود:  به حاضران 
پروردگارتان بخواهید که آنها را بر شما نبندد و درهای دوزخ 
بر شما  را  آن  بخواهید که  پروردگارتان  از  است، پس  بسته 
نگشاید و شیطان ها در بندند، پس از خدای تان بخواید که 

آنها را بر شما مسلط نسازد.
از  بعد  پیامبر مهربانی ها  تاریخی  این خطبه  در بخش آخر 
آن که همه را به فضایل و مناقب اخالقی دعوت کرد آنگاه از 
مردم خواست که بخصوص به بزرگان  خویش احترام کنند 
و از حریم آنان حراست نمایند و از این که در آینده  در این 
ماه حرمت یک انسان بزرگ و کامل مثل امیر مومنان علی 
بسیار  و  کرده  نگرانی  اظهار  شود،  می  السالم شکسته  علیه 

گریستند.
ماه  آستانه  در  متاسفانه  ها،  توصیه  و  ها  تاکید  این  برغم 
یکی  های  هتاکی  و  ها  شاهد حرمت شکنی  امسال  مبارک 
به اصطالح مداحان علیه شخصیت های برجسته نظام و  از 
و  امام   ، مردم  عالقه  مورد  که  شخصیتهایی  شدیم،  انقالب 

رهبری بوده و هستند.
این فرد هتاک با یک سری عبارت های موهن و ترکیب های 
بی ادبانه همه موازین شرعی ، اخالقی و انسانی را زیر پا نهاد 

و همین طور حرمت شهداء و ماه خدا را درهم شکست.
همه  نیز  انقالبی  و  اسالمی  جامعه  در  که  این  آورتر  درد 
مسؤوالن ونخبگان این لجن پراکنی ها را می شنوند و می 
بینند وبدون هیچ عکس العملی از کنار آن عبور می کنند و 

نهایتا به یک تاسف بی خاصیت بسنده می کنند!
باید پرسید چرا چنین شده است؟ چرا در یک چنین  حال 
جامعه ای، هتک حرمت از بزرگان به غلط ارزش تلقی می 
شود؟ چرا کسی با هتاکان کاری ندارد و آنها در صدر مجالس 
و محافل برای خود جا خوش کرده و هر چه اراده می کنند 

کسی جلودارشان نیست؟!
امامان  و  پیامبر  توصیه های  به  عامل  باید  چرا مداحی که  
معصوم و مظهر اخالق ، ادب و کمال باشد، این گونه دهانش 
بوی تعفن و تفرعن داده  وپیام آور انحطاط اخالقی ورذائل 

نفسانی شده است؟
این قلم کاری با افراد و اشخاص و مداح و روحانی و دانشجو 
ندارد، بلکه صحبت از یک جریان انحرافی و فرهنگ غلطی 
ومسؤوالن  نظام   انقالب،  پود  تارو  بر  سالی  چند  که  است 
را  جامعه   ، اختالف  و  نفاق  تخم  کاشت  با  و  انداخته  چنگ 
امثال  که  به طوری  تباهی سوق می دهد  و  فساد  به سوی 
این مداح، بدون این که خود خبر داشته باشد، ابزار دست و 

قربانی این جریان شده است.
مثال دیگری باید آورد تا مطلب بیشتر روشن گردد؛ بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی که طالب، فضال و روحانیون مدرسه 
حقانی، تحت مدیریت آیات شهید بهشتی و قدوسی تربیت 
مشغول  قضائی  و  اجرائی  های  مسؤولیت  در  اغلب  و  شده 
مشترک  جلسه  ماه  هر  سال  سی  مدت  به  بودند،  خدمت 
ونشست صمیمانه در قم وتهران  داشتند، آنها مرتب دور هم 

جمع می شدند و در عین حال که از اوضاع واحوال هم با خبر 
بودند، پیرامون  مسائل مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی 

وانقالبی  با هم به تشریک مساعی می پرداختند.
 اما با کمال تاسف باید گفت بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
ادامه  و  داده  تشکیل  را  جلسات  این  نتوانستند  دهم  و  نهم 
بدهند، همدلی ، همزبانی و همراهی سی ساله آنها به کینه 

وکدورت وجدائی مبدل گشت.
این فاجعه خانمان سوز به همین جا ختم نشد، به الیه های  
گوناگون جامعه  حتی به اندرون خانواده ها  سرایت کرد. پدر 
را به پسر، برادر را به خواهر، عمو را به برادرزاده و همشیره 

زاده را به دایی بد بین و از هم جدا ساخت. 
تجزیه  های  فاجعه  از  مراتب  به  جنایت  این  تخریبی  اثرات 
بنی  های  غائله  و  خوزستان  و  آذربایجان  کردستان،  طلبان 
صدر و منافقین در اوائل پیروزی انقالب شکننده تر بود، زیرا 
جامعه متحد در سه دهه گذشته را به چند فرقه و دسته و 

جریان تقسیم کردند و همه را به جان هم انداختند.
این فاجعه دردناک را چه کسانی و چه جریانی پدید آوردند؟ 
چه گروهی در آن هشت سال مرتب فرهنگ کینه و کدورت 
مداح  آن،  از  امروز  و  کاشتند  مردم  مختلف  اقشار  میان  در 

هتاک و هفت تیر کش درو می کنند؟!
امروز نه تنها آن مداح کذائی، بلکه همه ما به نوعی ، قربانی 
این جریانی  بیانداز و حکومت کن«  دسیسه های »اختالف 

انحرافی هستیم وخودمان خبر نداریم.
بر  السالم  علیهم  بیت  اهل  سنت  و  پیامبر  سیره  به  باید 
گردیم و شیاطین فیزیکی را از عرصه های دینی ، سیاسی 
با  این شیاطین  البته  بزنیم.  ، اجتماعی وفرهنگی خود کنار 
هوشیاری مردم  در انتخابات ۲٤ خرداد ١3٩۲ تا حدودی به 
بند کشیده و منزوی شدند ولی تقالهایشان هنوز ادامه دارد. 
بیایید در این ماه مبارک رمضان  از خدای سبحان بخواهیم 
همچنان شیاطین را در بند نگه دارد و آنها را بر ما  مسلط 

نگرداند.
 البته پر واضح است که این تنها با دعا تحقق نمی یابد، باید 
در کنار آن خودمان نیز اراده و انگیزه برچیده شدن هر گونه 
هتاکی و افراط گری را در جامعه  داشته باشیم چرا که »اِّن 

اهلل الیُغیرما بقوم حتی یُغیروا ما بانفسهم«.

یکی  سوی  از  نت  سطح  در  مطالبی  انتشار  قبل  هفته 
فاش  را  خود  نام  که  ـ  اپل  شرکت  سابق  کارمندان  از 
استیو  کارمند  عنوان  به  کار کردن  درباره  ـ  بود  نکرده 
جابز در زمان وی در شرکت اپل، منجر به تحیر بسیاری 
از  دیگر  یکی  هفته،  از یک  بعد  اکنون  کاربران شد.  از 
کارکنان شرکت اپل نیز اقدام به بازگویی خاطرات تلخ 

خود از کار با استیو جابز در اپل کرده است.
به گزارش »تابناک«، هفته قبل یکی از کارمندان سابق 
شرکت اپل در خاطرت خود اشاره کرده بود که استیو 
جابز یک رئیس و مافوق متوقع بود که به سختی و تا 
جایی که می شد از کارمندان و زیردستان خود کار می 
کشید. البته سختگیری های استیو جابز در شرکت اپل 
نکته ای نیست که بر کسی پوشیده باشد و این موضوع 
که اغلب کارکنان این شرکت تجربه هایی سخت از کار 
کردن با استیو جابز و قوانین وی در اپل داشته باشند، 

چندان جای تعجب نداشت.
اما پس از گذشت یک هفته از این جریان، این بار یکی 
هویت  افشای  با  شرکت  این  سابق  کارمندان  از  دیگر 
خود به بازگویی خاطرات تلخ کار با استیو جابز پرداخته 
و گفته است که استیو جابز نه تنها یک رئیس پر توقع 
بوده، بلکه وی را »یک احمق بزرگ« خطاب کرده که 

دیگران را به خاطر اشتباهات خود سرزنش می کرد.
»ارین کاتون« که سابق در شرکت اپل یک مدیر پروژه 
بوده و در حال حاضر نیز مشاور در امور مدیریت پروژه 
کار  اپل  با شرکت  نیست  دیگر حاضر  گوید  می  است، 
به  اشاره  موضوع  این  چرایی  به  پاسخ  در  وی  کند. 
خاطراتی کرده که از زمان کار با استیو جابز در شرکت 

اپل دارد:
وی در آن زمان به عنوان مهندس ارشد مدیر پروژه تیم 
MobileMe بوده است؛ پروژه ای که اغلب کارشناسان 
از آن به عنوان یک فاجعه در اپل یاد می کنند و شاید 
به همین دلیل است که کاتون خاطرات چندان خوشی 

از کار در شرکت اپل و به همراه جابز ندارد؛ اما نکاتی 
که وی در خصوص جابز بیان کرده، قابل توجه است.

کاتون گفته دو خاطره از کار با استیو جابز در اپل دارد؛ 
به  و  بوده  ایستاده  صف  در  ناهار  برای  که  زمانی  اول 
یکباره شخصی از راه می رسد و جلوی او در صف می 
ایستد. وقتی کاتون از همکار خود می پرسد وی کیست، 

همکارش در پاسخ می گوید: استیو جابز!
با  اول  برخورد  این  از  بدتر  بسیار  وی  دوم  خاطره  اما 
 MobileMe جابز است. زمان که وی به سرپرستی تیم
تکمیل  برای  جابز  از سوی  این  و  وی  میشود،  انتخاب 
پروژه  که  حالی  در  گیرند.  می  قرار  فشار  تحت  پروژه 
با برخی از مشکالت ساختاری همراه بوده، تیم به وی 
اطالع می دهد که پروژه به این دالیل در زمان تعیین 
شده به پایان نخواهد رسید اما جابز بر موضع خود برای 
شده  تعیین  زمان  در  مشکالت  علیرغم  پروژه  تکمیل 
اصرار می ورزد. مهندسان و کارکنان تیم برای تکمیل 
ساعت  چند  ولی  کنند،  می  بسیار  تالش   MobileMe
قبل از زمان نهایی، این دستگاه با یک کرش شدید همه 
را متحیر می کند. به رغم این موضوع، همه اعضای تیم 
دست به کار می شوند و طی ساعت ها کار بی وقفه ـ 
در حالی که برخی پشت میز کار خود چند دقیقه ای 
از شدت فشار کار به خواب می رفتند ـ موفق می شوند 
که پروژه را دوباره راه اندازی کنند. البته بعد از آن به 
همه خبر داده می شود که برای یک جلسه مالقات با 
جابز دعوت شده اند. کاتون می گوید: همه اعضای تیم 
به زیر  انگار قرار بود  طوری به مالقات جابز رفتیم که 
گیوتین برویم. جابز جلوی ما ایستاد و بر سر ما فریاد زد 
و همه ما را دیوانه هایی خطاب کرد که حتی کمترین 
اقدامات را برای راه اندازی پروژه انجام نداده ایم. کاتون 
می گوید: این یکی از بهترین سخنرانی های تاریخ برای 

خراب کردن انگیزه تعدادی مهندس بود.
اندازی  راه  را  پروژه  ما  که  حالی  در  وید:  میگ  کاتون 
کرده بودیم و به اطالع مقامات باالدست خود نیز رسانده 
بودیم، هیچ کس جرأت آن را نداشت که به استیو جابز 
بر  مبتنی  این سیستمی  کند؛  یادآوری  را  موضوع  این 
خفقان بود که استیو جابز به وجود آورده بود. در حالی 
که مقصر اول در شکست پروژه MobileMe خود استیو 
جابز بود، ولی در پایان رفتار و سیستم وی منجر به آن 
شد که گروهی از افراد با استعداد و پر کار، انگیزه های 

خود را برای هر نوع خالقیتی از دست بدهند.
رفتارهای  و  جابز  سیستم  نقد  از  پس  پایان  در  کاتون 
راه  بهترین  نویسد:  می  وی  سختگیرانه  حد  از  بیش 
که صادقانه  است  این  بهترین محصوالت  برای ساخت 
با کارمندان خود برخورد کرده و به آنها به خوبی گوش 
کنید. هیچ مدیر عاملی نمی تواند به تنهایی محصوالت 
شرکتش را تولید کند، زیرا وابسته به کارمندانی است 
آنها را استخدام کرده  توانایی،  که به خاطر خالقیت و 

است. 

هم اکنون پرونده 3 شرکت که »برندهای بسیار معروف«ی را نیز 
توزیع می کردند به صورت جدی در سازمان تعزیرات حکومتی در 
حال رسیدگی است و در این راستا نیز دستور توقیف کاالهایشان 

صادر شده است.
کنندگان  وارد  که  ناشناخته  قاچاقچیان  نه  بار  این   - ایران  عصر 
و  زنان  مشخصاً  و  اند  کرده  مردم  جان  قصد   ، معروف  برندهای 

دختران ایرانی را هدف مقاصد سودجویانه خود قرار داده اند.
 فرمول کارشان نیز ساده است: ابتدا لوازم آرایشی معتبر و برند را 
از کشورها و شرکت های اصلی خریداری می کنند و مراحل قانونی 
ثبت و اخذ مجوزش را در داخل می گیرند و آنها را وارد بازار می 
کنند.  از آنجا که این اقالم ، اصل و باکیفیت هستند، بازار از آن 
استقبال می کند و اینجا ، نقطه آغاز ماجراست: واردکنندگان که 
هم مجوزهای قانونی را دارند و هم بازار را ، در اقدامی غیرقانونی 
به کشورهای  را  برندها  با همان  تقلبی  اقالم  تولید  و غیرانسانی، 
ثالث مانند چین سفارش می دهند و از این به بعد، نه جنس اصل، 
که جنس تقلبی و غیربهداشتی را وارد بازار می کنند و سودهای 

هنگفت به دست می آورند.
رسیدگی  ویژه  شعبه  رئیس  که  است  آوری  دلهره  موضوع  این 
به جرائم و تخلفات پزشکی ، درمانی و دارویی سازمان تعزیرات 
حکومتی استان تهران  هم بر آن صحه می گذارد و شیوع تقلب 
در عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی را در حد فاجعه توصیف می 
کند و می گوید: تاکنون 3 پرونده بزرگ ملی در مورد تقلب در 
عرضه این لوازم به صورت جدی در سازمان تعزیرات حکومتی در 

حال رسیدگی است.
افزاید:   ایران می  با خبرنگار عصر  و گو  مرتضی خدایی در گفت 
کنندگان  وارد  از  برخی  که  هستیم  مواجه  پروندهایی  با  اخیرا 

اصلی برندهای معروف لوازم آرایشی و بهداشتی با سوء استفاده 
از وضعیت نابسامانی که در این حوزه وجود دارد در کنار توزیع 
اندک محصوالت اصلی اقدام به توزیع گسترده لوازم آرایش تقلبی 

با همان برند می کنند.
این  از سوی  تقلب  زمینه چگونگی  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
شرکت ها می گوید: این شرکت ها بخشی از کاال را با اخذ مجوز و 
با برند اصلی وارد کرده و سپس از طریق مراکز فروش غیر رسمی 
مانند آرایشگاه ها و کلینیک های غیر مجاز توزیع و پس از تثبیت 
کاال ساخت همان محصول را با کیفیت بسیار پایین تر به کشور 
های دیگر سفارش داده و سپس به صورت قاچاق وارد و در بازار 
عرضه می کنند. به گفته این مقام مسؤول هم اکنون پرونده 3 
شرکت که »برندهای بسیار معروف«ی را نیز توزیع می کردند به 
صورت جدی در سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است 
است.  کاالهایشان صادر شده  توقیف  نیز دستور  راستا  این  در  و 
سازمان تعزیرات حکومتی در سال جاری به صورت ویژه رسیدگی 
و برخورد در حوزه تقلب و قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی را در 

دستور کار دارد.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات پزشکی ، درمانی 
به  پاسخ  در  تهران  استان  حکومتی  تعزیرات  سازمان  دارویی  و 
پرسشی مبنی بر اینکه شهروندان چگونه می توانند در خرید لوازم 
بهداشتی از اصالت محصول مطمئن شوند چنین می گوید: توصیه 
می کنیم تا خرید لوازم بهداشتی حتما از طریق داروخانه ها انجام 
بر داشتن مسئول فنی که مسؤولیت  این مراکز عالوه  زیرا  شود 
نیز  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  دائمی  نظارت  معرض  در  دارد 
دقت  محصول  ارائه  در  تا  شود  می  باعث  موضوع  این  و  هستند 

بیشتری داشته باشند.

ریشه این فاجعه کجاست؟

استیو جابز مدیرعاملی پر توقع، سخت گیر
و یک »غول احمق« بود

در حد فاجعه: عرضه لوازم آرایشی تقلبی »برندهای 
مشهور« از سوی »وارد کنندگان رسمی«!
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﴿ َفَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة ﴾ ﴿١١﴾ 

ترجمه: پس این چنین نیست پیمودن گردنه صعب العبور برزخ آسان 

نیست. 

رشح: اهل نظر »اقتحام« را راه راست و تکالیفی می دانند که خداوند 

برای انسان مقرر کرده و انجام دادن آن تکالیف بسیار سخت است. 

مانند باال رفنت از گردنه و او باید این تکالیف را انجام دهد. »تکلیف« 

نیز از ریشه ی »ُکْلَفت« به معنای کاری که انجام آن بر فاعل دشوار و 

سنگین باشد و لذا انجام تکلیف بر انسان مشکل است. 

»عقبة« چه بلند و سخت و پرپیچ و خم است و تکلیف نیز مانند 

گردنه ای سخت است که تحمل آن بس مشکل و دشوار خواهد بود و 

انسان از انجام درست و کامل آن عاجز. پس چرا برای طی کردن این 

مسیر خطرناک و پرداخنت به این امر مهم و این کار دشوار و سخت 

اقدام اساسی منی کند؟ 

معرفی  را  مرتفع  قله ای  می دهد!  قرار  تهدید  مورد  را  انسان  قرآن 

منوده، گردنه ای ُپر پیچ و خم که انسان به سختی و دشواری باید آن 

را طی کند و اگر دقت نکند به ته دره پرت می شود. 

منعم را منی بیند و گامن دارد که منعم او را منی بیند و تحت وسوسه ی 

شیاطین بر مالی که انفاق کرده تأسف می خورد و به پایان و عاقبت 

خود منی اندیشد. 

﴿ َوَما أَْدَراَك َما اْلَعَقَبُة ﴾ ﴿١٢﴾ 

ترجمه: و تو منی دانی پایان کار چیست. 

رشح: ای پیامرب حتی تو منی دانی مؤاخذه و حسابرسی خداوند تا چه 

اندازه مشکل است. 

)قیامت،  است  مرگ  و  کار  پایان  عقبه،  از  منظور  گویند  نظر  اهل 

اضطراب و وحشت آن، حساب وکتاب، پیچیدگی گردنه های برزخی و 

چقدر پرفراز و نشیب است آن گردنه ها.( 

قرآن : »منی دانی قیامت چیست.«  و به این طریق عظمت آن واقعه 

را بیان می فرماید.  

بعد  آیات  در  توصیه ها  به  گردنه های دشوار عمل  این  از  عبور  راه 

است که راه عبور از آن گردنه ها را هموار و آسان می گرداند.

﴿ َفكُّ رََقَبٍة ﴾ ﴿١٣﴾ 

ترجمه: آزاد کردن گرفتاری از بند. 

آزاد کردن  از گردنه های سخت برزخی  از راههای عبور  رشح: یکی 

گرفتاران از بند مشکالت است. غمی از دل یک دردمند برداشنت و 

حل مشکالت بندگان خدا. فقط جنبه انفاق هم ندارد، بلکه راه های 

و  راهنامیی  مشاوره،  تربیت،  تعلیم،  مانند  دارد،  وجود  نیز  دیگر 

مهم تر از همه آگاهی دادن به نیازمند آگاهی.

﴿ أَْو إِْطَعاٌم ِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة ﴾ ﴿١٤﴾ 

ترجمه: یا طعام دادن در آن روزی که قحطی باشد. 

رشح: راه دیگر عبور آسان، اطعام مردم نیازمند در هنگامه ی نیاز و 

سختی است و یا زمانی که تأمین نیاز برای نیازمند دشوار باشد. 

﴿ َيِتيًم َذا َمْقَرَبٍة ﴾ ﴿١٥﴾ 

ترجمه: یتیمی که از نزدیکان و خویشاوندان است. 

رشح: رسیدگی به امور یتیامن بخصوص اگر از بستگان و خویشاوندان 

از طرق  یکی  معنوی،  امور  و چه  مادی  امور  تأمین  در  باشند، چه 

هموار شدن برزخ است. به یتیم بایستی محبت قلبی شود تا احساس 

حقارت نکند. از بهرتین کارها، تالش در زمینه ی افزایش رشد فرهنگی 

است تا یتیم بتواند از لحاظ علمی رشد کرده، خود کسب معاش کند 

تا شخصیت وی مصون گردد. 

مادر  یا  پدر  یتیم فردی بی رسپرست است، ممکن است  از  منظور 

یا  اعتیاد  گرفتار  مادر  یا  پدر  باشد،  گرفتار  و  یتیم  اما  باشد  داشته 

معلول و خانه نشین و یا زندانی باشد. 

﴿ أَْو ِمْسِكيًنا َذا َمْتََبٍة ﴾ ﴿١٦﴾ 

ترجمه: یا مسکینی که منی تواند از خانه خارج شود. 

رشح: کمک به مسکینی که از شدت فقر و پریشانی، گرد و غبار غم 

و محنت بر چهره اش نشسته و زدودن این گرد و غبار یکی دیگر از 

از گرد و غبار، غم  برزخ است. مقصود  از گردنه های  راههای عبور 

گرفتاری، بیچارگی، درماندگی، بیامری و غیره... است. 

 ﴾ ِباْلَمرَْحَمِة  َوَتَواَصْوا  ْبِ  ِبالصَّ َوَتَواَصْوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِمَن  َكاَن  ُثمَّ   ﴿

 ﴾١٧﴿

می کنند  توصیه  و  ایامن اند  اهل  که  کسانی  از  باشد  سپس  ترجمه: 

یکدیگر را به صرب و توصیه می کنند یکدیگر را به لطف و مرحمت. 

است.  مهم  بسیار  انسان  زندگي  در  اعتقادی  و  فکری  رشح: جهت 

آنکه عمل خیر انجام می دهد و از دیگران دستگیری می کند اما به 

معاد اعتقادی ندارد یک وسیله و یک مهره است، نگرش ندارد، رشد 

و  بیامر  همچنان  درستکاری  عین  در  است  ممکن  ندارد.  پویایی  و 

گرفتار نفس باشد. 

اینکه  حال  دهد  انجام  عمل صالح  که  زن  و  مرد  از  »هریک  قرآن: 

مؤمن باشد قطعاً او را زندگی پاکیزه ای )حیات حقیقی( می بخشیم.«  

و حق  باشد  انجام می دهد جهت دار  که  و حرکتی  فعل  انسان  اگر 

باشد، دائم در تکامل و رشد است، مهره نیست، بسته نیست، جهت 

این عمل  بر خودش می گذارد.  را  اثر  اولین  و  است  اثرگذار  عملش 

حق است، خالص است، وزین است و ارزشمند و قابل قبول خداوند.

و  نگرش  اعتقادی،  فکری،  جهت  می شود  انسان  رشد  باعث  آنچه 

اندیشه شخص است نه خود فعل. حتی عبادات و مناسک )مناز، دعا، 

حج، جهاد و...( اگر همراه رشد و پویایی و باورهای اعتقادی قوی 

نباشد باعث ترفیع انسان منی شوند. 

و  پیامرب  به  مرگ،  از  پس  جهان  و  برزخ  قیامت،  خدا،  به  »مؤمن« 

کتابش، به امور غیب، امور ماوراء الطبیعه و مالئکه اعتقاد دارد و اگر 

عمل خیری انجام می دهد قصد نفسش را نکند و جهت کارش برای 

رضای خدا باشد تا رشد کند و اگر عمل وی بار توحیدی نداشته باشد، 

بی ارزش است، مانند این است که یک معلم درس دین بدهد ولی 

خودش اعتقادی به آن نداشته باشد. کسانی از گردنه های برزخی به 

راحتی عبور می کنند که ایامن دارند، و یکدیگر را توصیه به »صرب و 

مرحمت« می کنند. »تواصو« به معنای »سفارش کردن دو طرفه« و 

متقابل است. قرآن به یک جامعه ی نیکو اشاره فرموده. جامعه ای که 

همه در فکر اصالح یکدیگرند. 

برادر  عیب  مؤمن  یعنی  است.«  مؤمن  آینه  »مؤمن   : پیامب)ص( 

مؤمنش را به نحو احسن متذکر می شود و او نیز می پذیرد. 

رِب« نیز سفارش یکدیگر به صرب و مقاومت است. زیرا  ِبالصَّ »َتواَصوا 

مبانی  مهم ترین  از  جامعه  ارزشی  اصول  در  پایداری  و  مقاومت 

جامعه ی سامل است. صرب در حوادث و آزمونهای الهی و رسیدگی به 

امور دیگران بسیار موثر است. اگر جامعه ای بخواهد سامل باشد باید 

نسبت به ارزشهای الهی بردباری و استقامت ورزد تا رشد کند. 

قرآن: »ای پیامرب نسبت به احکام الهی صرب و بردباری کن و مانند 

یونس مباش.«  باید صرب داشته باشیم تا برای تربیت خود و جامعه، 

استعداد الزم بیابیم، پس صرب اهرم رشد انسان است. 

قرآن: »هرکه بر خدا توکل کند او برای وی کافی است. هامنا خداوند 

رساننده ی امر خویش است و بی تردید برای هر چیز اندازه ای نهاده 

است.«  

در امورت خدا را وکیل بگیر زیرا خدا برای هر موضوعی اندازه معین 

کرده است. 

هر حادثه دارای دو ظرف است:

یک  است  ممکن  توکل  و  صرب  برای  الزمه  زمان  زمان«:  »ظرف   -1

مانند صرب  باشد.  بیشرت  بسیار  ویا  سال  یک  ماه،  چند  روز،  چند  یا 

یعقوب)ع( که چهل سال طول کشید و به مثر نشست. )صربجمیل(

2- »شدت و حّدت«: ممکن است زمان حادثه زیاد نباشد اما شدت 

داشته باشد و یا پی در پی باشد. 

ایامن و صرب است که نهال توکل را ُپر مثر می سازد. 

پیامرب)ص( : »صرب از ایامن است.«  

وجود  با  که  دیدی  مرتبه خشمگین  سه  را  »اگر شخصی   : علی)ع( 

خشم زبان به ناروا نگشود به او اعتامد کن.« 

مؤمنان بسیار بردبار و صبورند. خود صبورند و دیگران را نیز به صرب 

سفارش می کنند. 

باغبان گر پنج  روزی صحبت ُگل  بایدش

بر جفای خار هجران صرب ُبلبل بایدش

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هرن دارد توّکل بایدش

»حافظ«

به  نسبت  آنان  است،  ِباملَرَحَمة«   »َتواَصوا  مؤمنان،  دیگر  ویژگی 

دیگران »مرحمت« دارند. مهربان و واجد روح پاک و لطیفی هستند.

پیامرب)ص( در روز فتح مکه در جواب آنهایی که گفتند: امروز روز 

انتقام  است، فرمود: »نه، امروز روز مرحمت است.«

مراقبت،  اغامض،  گذشت،  بخشش،  ترحم،  مفهوم  »مرحمت« 

همسایه ی هم بودن )دیگری را تحت سایه خود قراردادن( را دارد.

مرحمت در یک خانواده ی سامل که زیربنای جامعه می باشد، بسیار 

مؤثر است و قرآن یکی از نشانه های پروردگار را ایجاد »موّدت« و 

»رحمت« بین همرسان دانسته  و در تحکیم اجتامع نیز همین اثر 

را دارد.

قرآن : »بندگان خالص خداوند کسانی هستند که مشی شان فروتنی 

و خشوع است و با اشخاص جاهل با سلم و مدارا برخورد می کنند.«  

است.  نرمی  و  خشوع  با  توأم  و  متواضعانه  آنان  وسلوک  مشی 

دارند،  اغامض  و  عفو  می بخشند،  را  مردم  »عبادالرحمن« خطاهای 

خرده منی گیرند پس مهربانی و مرحمت دومین نشانه اهل ایامن پس 

از صرب است. یحیی)ع( نیز چنین بود. 

قرآن : »و از جانب خود به او )یحیی( مهربانی عطا کردیم.«  

عیب پوش  و  خود  عیب جوی  داشت،  خلق  به  مرحمت  و  لطف  او 

مردم بود.  

ـِٰئَك أَْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة ﴾ ﴿١٨﴾  ﴿ ُأوَل

ترجمه: آنها همراهان میمنه هستند. 

راستانند  هستند،  پاکی  و  ایامن  اهل  یمین اند،  اصحاب  اینها  رشح: 

و در راه راست، مبارک، خجسته، سعادمتند و قرین لطف و خوشی 

هستند. 

در مجموع اعامل نیک آنها بیشرت است، پس اهل نجات می باشند. 

آنها در مسیر مبارک پیشگان و نیکان بوده و از آتش قهر خدا دورند.  

﴿ َوالَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِتَنا ُهْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة ﴾ ﴿١٩﴾ 

اصحاب  از  آنها  می ورزند  کفر  ما  آیات  به  که  کسانی  و  ترجمه: 

شامل اند.  )گرفتار رش و بدبختی هستند(

رویگردانند،  حقایق  از  منی بینند،  را  ما  نشانه های  که  کسانی  رشح: 

را  جامعه  سعادت  که  ارزشی  معیارهای  از  و  می کنند  حق پوشی 

تضمین می کند اعراض می کنند، گناهانشان بسیار است. اندوخته ی 

خوبی آنها ناچیز و بدیها افزون از شامر است، وضع شومی در انتظار 

دارند. 

ْؤَصَدٌة ﴾ ﴿٢٠﴾ ﴿ َعَلْيِهْم َناٌر مُّ

ترجمه: بر آنها آتشی است که آنها را احاطه کرده است. 

رشح: آتشی که راه گریز از آن ممکن نیست، زیرا نشانه های ما را 

دیدند ولی گذر کردند و منکر شدند، پس بر آنها باد آتش سوزان که 

خود افروختند.

»ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار«

﴿ سوره ي مباركه ي بلد ﴾       قسمت دوم
استاد خیرخواه

شماره 195 و 196
خرداد  1394 معارفارمغان



منبع : سالمت نیوز

درباره  سینا  با  گفت وگو  در  میرمعصومی  محیاسادات 
رمضان  مبارک  ماه  در  روزه   دار  فرد  خواب  کیفیت 
و  رمضان  مبارک  ماه  در  خواب  برنامه  تغییر  گفت: 
است  ممکن  دارند  سحرگاه  در  افراد  که  بیداری هایی 
باعث خواب آلودگی و کسالت در فرد شود که برای به 
برنامه های  باید  روزه داران  مسائل  این  رساندن  حداقل 

مناسبی برای خواب خود در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: زمان خواب حدود هفت تا هشت ساعت 
برای افراد بزرگسال می تواند مناسب باشد؛ با این روش 
شکل  به  می تواند  و  است  شاداب تر  روز  طول  در  فرد 
مناسب به انجام فعالیت بپردازد حتی عملکرد مطلوبی 

را از لحاظ روانی و جسمی داشته باشد.
ماه  از  بیشتر  معنوی  بهره   موجب  کافی  خواب 

رمضان می شود
از خواب خوب  بهره مندی  این که  بیان  با  میرمعصومی 
موجب  می تواند  رمضان  مبارک  ماه  در  کیفیت  با  و 
بهره مندی معنوی بیشتر در فرد شود، تاکید کرد: اگر 
نمی تواند  باشد  نداشته  ماه  این  در  فرد خواب درستی 
بسیاری از معنویات این ماه را نیز به درستی درک کند.

میزان  هر  به  سال  طول  در  فرد  خواب  داد:  ادامه  وی 
که باشد می تواند در ماه مبارک رمضان بین یک تا دو 
ساعت کمتر شود و این کمبود خواب باید در بعدازظهر 

یا در تعطیالت پایان هفته جبران شود.
دو ساعت کمبود خواب در رمضان موجب اختالل 

در عملکرد فرد نمی شود
این کارشناس سالمت و روان ادامه داد: کمبود خواب دو 
ساعته در ماه مبارک رمضان نمی تواند تاثیر چشمگیری 

در عملکرد فرد در طول روز بر جای بگذارد، مشروط بر 
این که این کمبود خواب توسط فرد جبران شود تا در 

کل باعث تاثیر منفی بر بدن فرد نشود.
به  رمضان  ماه  در  خوابیدن  زود  نقش  به  اشاره  با  وی 
عنوان عامل کمک کننده برای جبران کمبود خواب در 
این ماه ابراز کرد: معموال افراد پس از استراحت پایان 
کمبود  لحاظ  به  کاری  هفته  مجدد  شروع  برای  هفته 
خواب با مشکل مواجه هستند که این موضوع می تواند 
کاری  حداقل  پس  شود  تشدید  کمی  رمضان  ماه  در 
این است که جمعه شب زودتر  داد  انجام  که می توان 

بخوابیم تا روز بعد راحت تر از خواب بیدار شویم.
خواب  رمضان  سحرگاه  در  زیاد  نور  از  استفاده 

مجدد را مختل می کند
میرمعصومی با بیان این که استفاده از حداقل روشنایی 
مجدد  خواب  به  بازگشت  برای  سحری  وعده  از  پس 
کمک کننده است، اظهار کرد: روزه داران پیش از سحر 
از حداقل نور ممکن استفاده کنند؛ اگر هنگام خوردن 
سحری و عبادت نور اتاق زیاد نباشد موجب می شود که 
فرد به هوشیاری زیاد نرسد و راحت تر به مرحله مجدد 

خواب بازگردد و به خواب خود ادامه دهد.
وی درباره کیفیت خواب در ماه مبارک رمضان گفت: 
این موضوع به عادات افراد بستگی دارد؛ با وجود این که 
فرد مدتی را در طول شب برای سحری بیدار است اما 
خواب پس از سحری نیز می تواند جلوی خستگی فرد 
را در طول روز بگیرد و فرد به واسطه آن می تواند به 

آرامش برسد.
این کارشناس سالمت و روان در ادامه افزود: اگر فرد در 
وعده سحر غذای سبکی مصرف کند و با معده سنگین 
به خواب نرود این خواب می تواند آرامش را برای فرد به 
همراه داشته باشد اما اگر در وعده سحری غذای زیاد 
مصرف شود احتمال افزایش اختالل گوارشی وجود دارد 
که ممکن است این موضوع مانع از خواب راحت پس از 

وعده سحری شود.
کیفیت  بهبود  برای  در آخر شب  خوردن سحری 

خواب
میرمعصومی تاکید کرد: اگر با خوردن وعده سحری فرد 
نمی تواند خواب راحتی داشته باشند بهتر است سحری 
خوردن  از  پس  این که  یا  و  کند  میل  آخر شب  در  را 
به خواب  بماند سپس  بیدار  دقیقه  تا 45  سحری 30 

برود.

کارشناس  مظهری  الدین  سیدضیاء  دکتر 
افزود:مصرف  ایرنا  با  وگو  گفت  در  تغذیه 
مانند  پروتئین  حاوی  موادغذایی  زیاد 
تواند  پرندگان می  و  آبزیان  قرمز،  گوشت 
بنابراین  شود،  دهان  بد  بوی  بروز  سبب 
از این  باید  از این مشکل  برای پیشگیری 
نوع موادغذایی در وعده های افطار و سحر 

در ماه رمضان کمتر استفاده شود.
سبزی  و  میوه  مصرف  اینکه  بیان  با  وی 
از  تواند  افطار و سحر می  بین  در فواصل 

ادامه  کند،  پیشگیری  دهان  بد  بوی  بروز 
سبزی  انواع  حاوی  موادغذایی  داد:مصرف 
ها به صورت پخته نیز در این زمینه موثر 

است.
مظهری برای رفع بوی بدن دهان، تصریح 
کرد:روزه داران از مایعات و میوه و سبزی 
های حاوی فیبر فراوان مانند سیب، کاهو، 
کلم و هویج در فواصل بین افطار تا سحر 

و به ویژه وعده سحر بیشتر مصرف کنند.
پرهیز  بر  تاکید  با  تغذیه  کارشناس  این 
مشکالت  از  پیشگیری  برای  پرخوری  از 
انباشته  و  پرخوری  کرد:  اظهار  گوارشی 
شدن موادغذایی فشار زیادی بر روی معده 
و روده ها وارد می کند و در نتیجه به سوء 
و  موادغذایی  مناسب  عدم جذب  هاضمه، 

در نهایت بوی بد دهان منتهی می شود.
حجم  افزایش  و  پرخوری  گفت:  مظهری 
موادغذایی در داخل معده همچنین ممکن 
غذا  )بازگشت  ریفالکس  بروز  سبب  است 
افراد و به دنبال آن  از معده به مری( در 
بنابراین  شود؛  دهان  در  بد  بوی  افزایش 
پیشگیری  به  تواند  پرخوری می  از  پرهیز 

از بوی بد دهان کمک کند.
خوردن  و  وعده سحری  گفت: حذف  وی 
دستگاه  عملکرد  بر  که  سنگین  غذاهای 
گوارش تاثیر می گذارد، عفونت های دهان 

و  لوزه  و  سینوس  های  عفونت  دندان،  و 
دالیل  از  تواند  می  نیز  گوارشی  مشکالت 
داری  روزه  زمان  در  دهان  بد  بوی  بروز 

باشد.
بیماری  پزشکان،  گفته  به  کلی  طور  به 
کلیوی،  کبدی،  های  عفونت  مانند  هایی 
و  دندان  های  عفونت  پیشرفته،  دیابت 
لثه، سینوزیت، ترشحات مزمن سینوس و 
سبب  تواند  می  بینی  های  حفره  التهاب 

بروز بوی بد دهان در افراد شود.
مشکالت گوارشی مانند زخم های دستگاه 
باریک(،  روده  و  )معده  فوقانی  گوارش 
روده  در  ها  باکتری  رشد  و  ریفالکس 
نیز  است  معده  نفخ  با  همراه  که  کوچک 

سبب بروز بوی بد در دهان می شود.
حالت  در  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
قند  از  بدن  نیست  روزه  فرد  که  عادی 
استفاده  خود  ساز  و  سوخت  برای  خون 
می کند اما در هنگام روزه داری که قند 
در  ها  چربی  ندارد،  وجود  بدن  در  کافی 
بدن تجزیه می شوند و موادی به نام کتون 
ها را تولید می کنند که به صورت گاز از 
دستگاه تنفس خارج و سبب بوی بد دهان 

می شوند.
مظهری خشک شدن دهان در اثر کاهش 
آب بدن در طول روزه داری را یکی دیگر 
از دالیل بوی بد دهان عنوان کرد و برای 
رفع آن توصیه کرد: روزه داران از مایعات 
فراوان  فیبر  حاوی  های  سبزی  و  میوه  و 
مانند سیب، کاهو، کلم و هویج در فواصل 
سحر  وعده  ویژه  به  و  سحر  تا  افطار  بین 

بیشتر مصرف کنند.
از  پرهیز  به  را  داران  روزه  همچنین  وی 
مصرف موادغذایی مانند سیر و پیاز توصیه 
کرد و گفت: رعایت بهداشت دهان و دندان 
نخ  از  استفاده  و مسواک زدن صحیح،  ها 
باکتریال  آنتی  های  شویه  دهان  و  دندان 
برای رفع  نیز  افطار و سحر  از  بعد  قبل و 

این مشکل بسیار موثر است.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از تسنیم، سید علی وکیلی با اشاره به اینکه خواب آورها و ضد اضطراب ها نیز رایج ترین 
داروهایی هستند که خودسرانه مصرف می شوند و عوارض زیادی هم دارند، عنوان کرد: این داروها معموالً در گروه 
بنزودیازپین ها قرار دارند که داروهای آرام بخش و باعث خواب می شود، اما فرد به سرعت به آنها عادت می کند و پس 
از مدتی با برهم زدن چرخه بیداری و خواب، بی خوابی دوباره باز می گردد؛ ولی داروی خواب آور هرچه که باشد باید 
به مدت کوتاه و به شکل محدود و فقط برای چند روز تجویز شود تا فرد به آنها خو نگیرد و به تدریج آن را ترک کند.

عالمت  که  است  ای  عارضه  و  نیست  بیماری  تنهایی  به  بی خوابی  که  است  این  مساله  کرد:  خاطرنشان  وکیلی 
اضطراب،افسردگی یا غیره به شمار می رود، پس باید برای رفع آن، علت زمینه ای برطرف شود. برای حل این مشکل 

هم گاهی ورزش، روان درمانی و گاهی مشاوره و مصرف داروهای ضد افسردگی الزم است.
مصرف خودسرانه برخی داروهای ضد افسردگی، خواب آور و ضد اضطراب و خیلی وقت ها نه تنها مشکل بی خوابی را 
رفع نمی کند، بلکه به مشکالت فرد هم می افزاید چون این داروها فقط برخی عالئم ظاهری را رفع می کنند درحالیکه 

دلیل اصلی همچنان وجود دارد و پا برجاست.

با  گفت و گو  در  اطفال  دندانپزشک  باقری،  سیدمرتضی  دکتر 
روزنامه »ایران« ضمن اشاره به اهمیت والدین به ساختار دندانی 

کودکانشان می گوید:
»در گروهی از دندان های شیری بین دندان ها فاصله و یا همان 
بزاق  عبور  دندان ها  از  گروه  این  در  دارد،  وجود  خالی  فضاهای 
امکان پذیر  از میان سطوح بین دندانی  فلوراید  و دهانشویه های 
است، این گروه از دندان ها از لحاظ تکاملی بهتر هستند زیرا اندازه 
دندان های دائمی نسبت به شیری بزرگتر هستند و پس از رویش 
نیاز به فضای بیشتری در دهان دارند و تضمین کننده ردیف بودن 

صحیح دندان های دائمی هستند.«
او در ادامه می افزاید: » زمانی که دندان های شیری به هم نزدیک 
باشند به گونه ای که فضایی بین آنها وجود نداشته باشد، احتمال 
بسیار باالیی وجود دارد که در آینده کودک نیاز به ارتودنسی پیدا 

کند، به همین دلیل والدین باید نسبت به این امر آگاه باشند.«
ارتودنسی  درمان های  زودهنگام جهت شروع  تشخیص  بحث  در 
حدود  تا  زیرا  است  کننده  کمک  بسیار  کودک  نیمرخ  به  توجه 
گفته  به  می کند.  منعکس  را  دندان ها  اسکلتی  روابط  زیادی 
محدب،  می شود:  تقسیم  گروه   3 به  صورت  رخ  نیم  دکترباقری 
کودکان  در  محدب  کمی  و  مستقیم  رخ  نیم  مقعر؛  و  مستقیم 
نقص  دهنده  نشان  مقعر  و  محدب  رخ  نیم  ولی  است  طبیعی 
نیازمند  که  می باشد  باال  فک  رشدی  نقص  و  پایین  فک  رشدی 
درمان زودهنگام است، مورد دیگر هم ارزیابی روابط اجزای صورت 
کودک است که به سه قسمت تقسیم می شود، یک سوم فوقانی 
که از خط رویش مو تا ناحیه بین ابروها است، یک سوم میانی از 
ناحیه بین دو ابرو تا قاعده لب باال و یک سوم تحتانی از قاعده 
لب باال تا زیر چانه را شامل می شود که در یک صورت ایده آل و 
برابرند یا یک سوم تحتانی اندکی  متعادل هر سه قسمت تقریباً 
نسبت به قسمت های دیگر بزرگتر است، تعادل نداشتن در این سه 
ناحیه از احتمال وجود مشکالت فکی و اسکلتی بین فکی کودک 
دهانی  داخل  بررسی  زمینه  در  دندانپزشک  این  می دهد.  خبر 
بیان می دارد: »همپوشانی عمودی دندان های  دندان های کودک 
قدامی کودک بسیار مهم است، در صورتی که دندان های قدامی 
باال یک میلیمتر از طول تاج دندان های پایین را بپوشاند طبیعی 
است ولی در مواردی که بیشتر از یک میلیمتر و یا به طور کامل 
باال  تاج دندان فک  پایین توسط  تاج دندان قدامی فک  از طول 
این  عکس  البته  است،  قطعی  مشکل  وجود  باشد  شده  پوشانده 
حالت هم وجود دارد و وقتی یک فضای باز بین دندان های قدامی 
باال و پایین وجود دارد که در این صورت هم احتمال وجود یک 
یا  و  پستانک  از  مدت  استفاده طوالنی  مانند  مضر  دهانی  عادت 

مکیدن طوالنی مدت انگشت را باید در نظر گرفت.«

به  است،  دشوار  کودکان  ارتودنسی  مشکالت  درمان  و  تشخیص 
تأخیر  به  باالتر  سنین  تا  درمان  اقدام جهت  شروع  دلیل  همین 

انداخته می شود.
دکترباقری معتقد است: »به طور معمول تشخیص و درمان نهایی 
که  دندانی  اختالط  دوره  در  و  دائمی  دندان های  رویش  از  پس 
کودک  دهان  در  دائمی  دندان های  هم  و  شیری  دندان های  هم 
حدود  در  دندانی  اختالط  سن  می گیرد،  صورت  است  موجود 
باقیمانده  رشد  میزان  هنوز  که  آنجایی  از  و  است  ۶سالگی  سن 
برای درمان ناهنجاری های احتمالی کافیست بسیاز حائز اهمیت 
می باشد، درمان زودهنگام در سنین کودکی در مسیر اصالح رشد 
ناهنجاری های  اصالح  جهت  باقیمانده  رشد  از  و  می گیرد  قرار 

احتمالیاستفاده می شود.«
الزم به ذکر است که رشددختران در حدود 3-۲ سال زودتر از 
به  اقدام  و  پیشگیری  در  مسأله  این  و  می رسد  اتمام  به  پسران 

درمان زودهنگام بسیار مؤثر است.
او با بیان مطلب فوق در پایان متذکر می شود که درمان اولیه و 
از  زودهنگام در سنین پایین مزایای زیادی دارد به عنوان مثال 
همان ابتدا بر رشد فک و رویش دندان ها تأثیر مثبت می گذارد و 
همچنین در بهبود زیبایی و اعتماد به نفس کودک و از بین بردن 

مشکالت گفتاری و تلفظ برخی حروف نیز نقش دارد.

پس از خوردن سحری ۴۵ دقیقه بیدار بمانید

سه عامل اصلی بوی بد دهان در 
روزه داری

بی خوابی عالمت چه بیماری هایی است؟

چه دندان هایی نیاز به ارتودنسی دارند؟
یک کارشناس سالمت و روان درباره کیفیت خواب در ماه مبارک رمضان گفت: اگر هنگام 
خوردن سحری و عبادت نور اتاق زیاد نباشد فرد به هوشیاری زیاد نمی رسد و راحت تر به 

مرحله مجدد خواب باز می گردد.

بوی بد دهان از موارد آزاردهنده ای است که برخی روزه داران 
با آن مواجه می شوند؛به گفته متخصصان تغذیه، طوالنی بودن مدت 

روزه داری در روزهای گرم تابستان، خشک شدن دهان در اثر کاهش 
آب بدن، پر و بدخوری از جمله دالیل بوی بد دهان هستند.

یک مسئول دارویی کشور با اشاره به اینکه بی خوابی بیماری نیست، راهکارها و هشدارها 
در این زمینه را تشریح کرد.

 ارتودنسی یکی از درمان های رایج اختالالت دندانی از سنین کودکی تا بزرگسالی است. به عنوان مثال، افتادن پیش 
از موعد دندان های شیری، از دست دادن دندان به دلیل تصادف و عادتی مانند مکیدن شصت و نامرتبی دندان ها 

عواملی هستند که سبب می شوند افراد به وسیله ارتودنسی مشکالت مربوطه را رفع کنند.
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»موسسه رسانه ای اناسی« از موسسه های اماراتی در عرصه رسانه و 
سینما، مستندی درباره حجاب و با همین نام را تولید کرده است که 
اخیرا پخش جهانی آن در لندن آغاز شده است. این موسسه هدف از 
ساخت این مستند را »نگاه ویژه به موضوع حجاب از طریق اشاره به 
اینکه حجاب تنها مسئله ای اسالمی نیست و از قبل از ظهور اسالم 
بوده« عنوان کرده است. این موسسه، عنوان کرده که این مستند 
را  و کالنی  کلی  و »مسائل  داده  ارائه  از حجاب«  عمیقی  »تحلیل 
این فیلم مستند را سه  درباره ماهیت حجاب« مطرح کرده است. 
کارگردان  که  کرده اند  تولید  انگلیسی  و  سوری  اماراتی،  کارگردان 
کارگردانان  مشهورترین  از  ساالزار«  »اویدیو  اثر  همراه  انگلیسی 
مستند است که کارهای مهمی چون »سفر به مکه« را ساخته است.

فرانسه،  انگلیس،  یعنی  کشور   ٩ در  مستند  این  گزارش  این  بنابر 
هلند، دانمارک، ترکیه، مصر، سوریه، مراکش و امارات فیلمبرداری 
شده و در آن با شخصیت های متعدد اروپایی و خاورمیانه ای درباره 
پوشیدن و نپوشیدن حجاب سخن گفته شده که در بین آنها علمای 

و متخصصان ادیان ابراهیمی نیز به چشم می خورد.
نهله فهد کارگردان اماراتی این فیلم با اشاره به اهمیت حجاب نزد 
از سوء تفاهم ها و کلیشه های  ملت های مختلف، می گوید: بسیاری 
تعریف حقیقی حجاب  برای  باید  دارد که  به حجاب وجود  مربوط 

تالش کرد.
به گزارش فارس، موسسه اناسی با هدف »سهیم شدن در پیشرفت 
جنبش فرهنگی ـ هنری امارات« توسط الیازه بنت نهیان در سال 

۲٠٠۷ آغاز به کار کرده است.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه مسجد محلی برای اقامه نماز جماعت است که همه اقشار مختلف 
جامعه در کنار هم قرار می گیرند، به ستاد خبری دهه تکریم و غبارروبی مساجد گفت: افراد در حالی که در مسجد نماز 
می خوانند، مسائل را با یکدیگر مطرح می کنند و به صورت جمعی به بحث و خطابه گوش می دهند، در واقع مسجد یک 

نقش اجتماعی دارد.
وی با تأکید بر اینکه مساجد تنها جایگاه اقامه نماز نیست، افزود: بسیاری از فعالیت های اجتماعی می تواند در مسجد صورت 
بگیرد، از جمله همین کانون های فرهنگی هنری مساجد! ما حدود ۲٠ هزار کانون فرهنگی هنری در کشور داریم و کمک 

می کنیم که کتابخانه ها در مساجد فعال شود و به جایگاهی برای مطالعه کتاب و آگاهی بخشی جامعه تبدیل شود.
جنتی با اشاره به دیگر فعالیت هایی که کانون فرهنگی هنری مساجد می توانند داشته باشند، ابراز داشت: فعالیت های هنری، 
توزیع سی دی ها و دی وی دی در مسجد و پخش فیلم  در این مکان می تواند انجام شود تا مردم به مسجد بروند و ببینند، 
بنابراین مسجد چنین جایگاهی می تواند داشته باشد یا حل و فصل مشکالتی که در جامعه پیدا می شود، باید در مساجد 

بحث شود و میزگرد بگذارند و روی مسائل اجتماعی بحث کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه هدف از اقامه نماز در جامعه گسترش فضائل اخالقی و محو شدن رذائل اخالقی 
است، اظهار داشت: فیلم های سینمایی که هدف نماز را تحقق می بخشد و در جهت رشد فضائل اخالقی گام بر می دارد، 
باید این فیلم ها را تقویت کرد، حتی هنرهای نمایشی و تجسمی در امر اقامه نماز کمک و یاری کنند و ما این موارد را در 

اولویت خود قرار می دهیم.
وی درباره چالش هایی که اقامه نماز با آن در جامعه روبرست، گفت: متأسفانه برخی افراد، ظاهری نماز می خوانند و عملشان 
باعث می شود که افراد را از نماز دور کنند، این افراد که به ظاهر نماز می خوانند اما به راحتی دروغ می گویند، خیانت در 
امانت، نقض وفای عهد، تهمت زدن به دیگران و غیره را هم انجام می دهند، بنابراین این دوگانگی در عمل و گفتار آن ها 

وجود دارد.
جنتی با بیان اینکه برخی از شبکه های اجتماعی و ماهواره ای هم بر ترویج سبک زندگی غیر دینی دامن می زنند، خواستار 
َکاَة  اَلَة َوآتَُوا الَزّ اُهْم فِی اْلَْرِض أََقاُموا الَصّ َنّ َکّ برخورد مناسب با این جریان شد و اظهار داشت: در آیات قرآن بحث »الَِّذیَن إِن َمّ
َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنَکِر َوهلِلَّ َعاقَِبُة اْلُُموِر« به عنوان وظیفه بر عهده دولت مردان و کسانی که در حاکمیت قرار 

گرفته  اند مطرح شده است، به گونه ای که در این آیه به بحث اقامه نماز در بعد اجتماعی اشاره دارد.
وی با اشاره به اینکه بداخالقی ها در جامعه ناشی از نادیده گرفتن اقامه نماز است، ادامه داد: فسادهای مالی و اختالس هایی 
اَلَة... « نیست، باید فکری برای اقامه نماز کرد. اُهْم فِی اْلَْرِض أََقاُموا الَصّ َنّ َکّ که صورت می گیرد، در راستای آیه »الَِّذیَن إِن َمّ

بگوییم  اگر  نیست  بیراه  قزیلی:  زهرا  ـ  فارس  خبرگزاری 
امین حیایی یکی از تاثیرگذارترین و با اخالق ترین بازیگران 
سینمای ایران به شمار می آید. او که با حضور سوپراستارهای 
دهه ۶٠ مجذوب سینما شد، تالش کرد مانند بازیگران اخالق 
فرامرز  داود رشیدی،  آن دهه چون جمشید مشایخی،  مدار 
قریبیان و... عالوه بر کسب تجربه، اخالق حرفه ای را از آنان 
و  جنگی  آثار  بیشتر  که  شد  سینما  وارد  زمانی  او  بیاموزد. 
اکشن مورد اقبال مخاطب قرار می گرفت. امین حیایی برای 
رسیدن به موقعیت فعلی خود از هیچ تالشی فروگذار نکرد و 
به سرعت یکی از چهره های سینمای ایران بدل شد و امروز 

جزء یکی از بازیگران محبوب مخاطب است.
گفت  بازی«  »آتیش  سینمایی  فیلم  در  حضورش  بهانه  به 
غنیمت  را  آمده  پیش  مجال  و  دادیم   ترتیب  او  با  گویی  و 
به  جوانان  ورود  چگونگی  سینما،  مسایل  درباره  و  شمردیم 
سینما، افزایش ورود عوامل غیرحرفه ای به سینمای ایران به 
گفت و گو نشستیم  که بخش نخست آن از نظرتان می گذرد:

به کارم عالقه دارم/ برایش زحمت می کشم
با مروری بر کارنامه بازیگری شما شاهد هستیم امین حیایی 
هر نقشی که بازی کرده است برای مخاطب جذاب بوده حتی 
اگر نقش یک فرد سطح پایین جامعه )به لحاظ فرهنگی( را 
ایفا کرده   و نقش بار منفی داشته اما برای تماشاچی جذاب 

درآمده است.
به خانه می  نانی که  به کار دارم.  احساس مسئولیت نسبت 
برم باید حالل باشه )با خنده( من تمام تالشم را می کنم و 
زندگی  در  برکت  و  باشد  ما حالل  نان  تا  کشم  می  زحمت 
 . کنم  می  نگاه  کارم  به  نسبت  متعهدانه  باشد.  داشته  برایم 
کارم را واقعاً دوست دارم . عوامل کار و گروه ها را دوست دارم 
و نتیجه یک کار هم با زحمت تک تک عوامل کسب می شود. 
فقط مختص یک نفر نیست که کار خوب درآید. واقعاً یک اثر 
تصویری )سینما، تلویزیون ( نتیجه تالش یک گروه است ما 

هم در کار دیده می شویم.
کاریکه در آن عشق و خالقیت وجود نداشته باشد بیگاری 

است/ کارگردان باید پشت صحنه را مدیریت کند
برخی از بازیگران مطرح نقش ها را براساس رفاقت و یا اعتماد 
به کارگردان انتخاب می کنند.   شما چگونه نقش را انتخاب 

می کنید؟
می  را  آن  و  است  مهم  بسیار  برایم  فیلمنامه  اول  وهله  در 
خوانم، پیش از آن که نقش را مورد حالجی قرار دهم ، پیام 
به عنوان  را  فیلمنامه  برایم بسیار مهم است و  فیلم  داستان 
اول نمی  یک تماشاچی می خوانم و نقش خودم رادر وهله 
پیام فیلم را مورد توجه قرار می دهم بعد  بینیم. داستان و 
می بینم نقش نقاط مشترک با کارهای قبلی که انجام دادم 
دارد یا نقاط متفاوتی نسبت به کارهای قبلی دارد همه را مد 
نظر قرار می دهم و در آخر آن را سبک و سنگین می کنم 
و انتخاب می کنم . راجع به فیلمنامه و نقش  با کارگردان 
صحبت می کنم که در مراحل اولیه اتفاق می افتد، نظراتشان 
را می شنوم و نظرات خودم را ابراز می کنم و در نهایت به 
نتیجه می رسیم. برای من فیلمنامه ای که تازگی داشته باشد 
و نقش و داستان برایم تکراری نباشد اهمیت بسزایی دارد. اگر 
کاراکتر تکراری با یک فرهنگ که قبال کار کردم باشد و دوباره 
قرار است آن را بازی کنم باید موقعیت های جدیدی داشته 
باشد که برای تماشاگر نو و جذاب باشد. باید در کار خالقیت 
داشته  آن خالقیت  در  نتوانیم  که  کاری  باشد.  داشته  وجود 
باشیم دیگر کار نیست به عقیده من »بیگاری« است . کاری 
که در آن عشق و خالقیت وجود داشته باشد و فیلمنامه هایی 
که بتواند این موقعیت ها را برایم به وجود بیاورد را انتخاب 
می کنم . کار آتیش بازی که در خدمت آقای گودرزی بودم 
همین اتفاق برایش رخ داد. اول این که مدیریت درستی سر 
صحنه وجود داشت زیرا معتقدم فقط کارگردانی این نیست 
که سینما بلد باشیم و جای دوربین را بدانیم کجا باید قرار 
کارگردانی  برویم  بشناسیم پس  را هم  ها  بازی  و  لنز  گیرد، 
کنیم. واقعا ۵٠ درصد کار پشت صحنه و مدیریت آن است 
که بتوانیم از بهترین انرژی ها استفاده کنیم و بهترین شرایط 
کاری را برای عوامل فراهم آوریم  که همه این مهم که به آن  
اشاره کردم برعهده یک کارگردان باهوش است که بتواند از 
موقعیت های خوب استفاده کند. بهمن گودرزی هم کارش را 

خوب بلد بود و هم پشت صحنه را خوب مدیریت می کرد و 
جو خوبی را به وجود می آورد که همیشه شاد بودیم و نتیجه 
هستیم.  پرده  روی  آن  شاهد  االن  که  است  همین  هم  اش 
من به شخصه چند شب پیش رفتم و کار را دیدم همه می 
خندیدند و لذت می بردند. همه چیز در فیلم واقعی است و 
هیچ حرکت گل درشت یا بزرگ نمایانه ای ارایه نشده است. 
وقتی داستان خط مشخصی دارد و همه چیز رئال اتفاق می 
افتد مردم هم لذت می برند و همه چیز قابل قبول و درست 
است. کار بی ادعا بود و ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کرد و 
به عقیده من تماشاچی راضی از سالن سینما بیرون می رفت.

امتیاز »آتیش بازی« چه بود که بازی در آنرا پذیرفتید؟
و  با کارگردان )گودرزی( قبال سر کار »شیش  این که  یکی 
بش« با هم کار کرده بودیم و همانجا با اخالق و رفتار و نوع 
کارش آشنا شدم و از همان کار قول کار بعدی را به هم دادیم. 
همان هم اتفاق افتاد امیدوارم کارهای بهتری اتفاق بیافتد که 

بتوانیم در خدمتشان باشیم.
عوامل غیرحرفه ای به سینما لطمه می زند

بعضی معتقدند گروه های بازیگری وجود دارند که سر پروژه ها 
قرارداد  حتی  و  عوامل  انتخاب  در  گاهاً  و  می شوند  حاضر 

هایشان هم تاثیر گذارند، قائل به این گروه ها هستید؟
من گروه خاصی ندارم اما شخصاً ترجیح می دهم با گروه هایی 
بازی می روم  برای  اگر جایی  . حتی  که می شناسم کار کنم 
از حضور افراد پشت دوربین مطلع می شوم و بعضاً پیشنهاد 
هم می دهم  و معرفی می کنم . دوستانی که حرفه ای هستند 
شرایط  در  می کنم.  معرفی  من شخصاً  نشدند  دیده  شاید  و 
فعلی تعداد عوامل پشت و جلوی دوربین زیاد شده است اما 
انتخاب عوامل درست که بتواند یک گروه حرفه ای سینمایی 
را برای ارایه یک کار حرفه ای جمع کند زمانبر است و نیاز 
به معرفی دارد. کارگردانان قدیمی از جمله حاتمی کیا گروه 
خودش را دارد و با آن گروه به نتیجه مثبت و خوب رسیده 
و جواب گرفته و آن گروه اثبات می شود. وقتی عملکرد یک 
راضی  تلویزیون(  یا  )سینما  مخاطب  که   باشد  مثبت  گروه 
باشد این اتفاق بسیار خوبی است. این نوع تیم ها کمک کننده 
است. رقابت های سالم هم وقتی به وجود بیاید باعث پیشرفت 
عوامل حرفه  از  که  ملزم می شوند  و همه  کار می شود  در 
افراد متفرقه )فامیل و  ای سینما به کار بگیرند. و از حضور 
آشنایان( سر صحنه با این نوع گروه ها جلوگیری می شود. 
عوامل غیرحرفه ای در سینما باعث ضربه و خسارت به کار 
می شود. این گروه ها در زمان ما که نبود و شاید بخشی از 
آن به خاطر فشارهای اقتصادی است اما اگر در جهت حرفه 
قابل  باشد  ای  حرفه  عوامل  کارگیری  به  و  سینما  ای شدن 
توجه است و قصد ایجاد فیلترهایی است که آماتورها کمتر پا 

به عرصه سینمای حرفه ای بگذارند و با تجربه کامل تری وارد 
سینما شوند که بسیار مثبت است. اگر قصد تخریب باشد اول 

به خودشان آسیب می زنند .
همه امور دست خداست

محدودیت  با  که  نکردید  احساس  زمان  از  برهه ای  در  شما 
یا گروه های خاص  ای مواجه شدید؟  از سوی عده  پیشنهاد 

اجازه فعالیت به شما نمی دهند؟
نه من با همه گروه ها کار کردم و هیچ گاه این احساس را 
نداشتم. همه امور دست خداست اگر خدا بخواهد هیچ کس 
اگر نخواهد هم  قله رسیدن فرد شود،  به  از  تواند مانع  نمی 
هیچ کس نمی تواند فرد را از قله پایین بیاورد. درست بودن و 
انتخاب مسیر درست و در راه درست قدم برداشتن به اختیار 
با خدا پیش می  و  انتخاب درست است  وقتی  ولی  ما است 
روید باید همه چیز را به او بسپارید و خیالت هم راحت باشد 
از نظر ما رخ می دهد حتما حکمتی در آن  اتفاق بدی  اگر 
نهفته است . شاید در لحظه ناراحت شویم اما بعد از گذشت 

زمان متوجه می شویم که حکمت چه بوده است.
نمی توان یک شبه ره صد ساله رفت/ عوامل حرفه ای 

خانه نشین شده اند
چقدر با این عوامل غیرحرفه ای در کار مواجهه داشتید؟

در   . دیدم  زیاد  سینما  در  ای  غیرحرفه  عوامل  حضور  من 
مواجهه با این افراد سعی می کنم کنار بیایم چون شرایطی 
است که در هر کاری اتفاق می افتد سعی می کنم مشکلی 
ایجاد نشود. من به شخصه برای آن فرد در حوزه  برای کار 
بازی وقت می گذارم و سعی می کنم با گروه هماهنگ شود. 
انرژی و وقتی که می گیرد در گروه حرفه ای این  اما همان 
فیلمبرداری  شوتینگ  در  وقتی   . شود  می  کار  هزینه  وقت 
اگر   . بدهیم  دست  از  را  وقتی  دیگر  نباید  گیریم  می  قرار 
عوامل همه حرفه ای باشند از جمله بازیگر همه چیز براساس 
ای در گروه  فرد غیرحرفه  اگر یک  اما  برنامه پیش می رود 
)به خصوص بازیگران( باشد باید برایش وقت گذاشت تا برای 
رفتن به جلوی دوربین آماده شود و انرژی گروه از بین می 
رود. من  وقتی یک نابازیگر رول مقابل من باشد باید برای او 
وقت بگذارم نگاه عوامل هم یک گونه دیگر است و استرس 
فرد دوچندان می شود و نمی تواند بازی کند. انرژی جلوی 
تا  و..  نفس   به  اعتماد  بدهیم،  او  به  باید  را  رفتن  دوربین 
شودو  می  هزینه  وقت  چقدر  ببینید  گرفت.  کار  او  از  بتوان 
چقدر بودجه بابت یادیگری و کار یک غیرحرفه ای در سینما 
هزینه می شود. برای حضور یک نفر ممکن است چند روز کار 
تعطیل شود چون کارگردان نمی تواند پالن هایی که احتیاج 
 ، تواند  نمی  و  ندارد  را  آمادگی الزم  فرد  زیرا  بگیرد  را  دارد 
تنها سفارش شده است.                              ادامه دارد ..

 ١۸ به  هنری   ١ درجه  نشان  فارس،اهدای  سینمایی 
مختلف  های  رشته  در  ایرانی  هنرمند  و  سینماگر 
از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  جنتی  علی  توسط 
انتخاب،  های  هیات  از  تقدیر  مراسم  مهم  بخش های 
و  سی  الملل  بین  بخش  برگزارکنندگان  و  داوری 

سومین جشنواره فیلم فجر بود.
مرحوم احمد رسول زاده، عبداهلل اسکندری، منوچهر 
کیومرث  بهرام،  پرویز  اصالنی،  محمدرضا  اسماعیلی، 
پوراحمد، مسعود جعفری جوزانی، احمدرضا درویش، 
عیاری،  کیانوش  زرین دست، خسرو سینایی،  علیرضا 
مقامی،  جالل  لطفی،  غالمحسین  کیانیان،  رضا 
سلطانی  جهانبخش  معلم،  علی  محمدی،  منوچهر 
مراسم،  این  در  بودند که  تهرانی هنرمندانی  و هدیه 
گواهینامه درجه ١ هنری این هنرمندان از سوی علی 
جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به آنان اهدا شد.

با تاخیر در مراسم  در این بخش هدیه تهرانی کمی 
حاضر شد. وی بابت تاخیرش عذرخواهی کرد و اظهار 
داشت که برای رسیدن وی به پیشکسوتانی که در این 
حرفه فعالیت کرده اند و این نشان درجه ١ هنری را 

دریافت کرده اند فاصله زیادی وجود دارد.

7
تولید مستند جهانی »حجاب« در امارات

فیلمبرداری در ۹ کشور
تأکید وزیر فرهنگ بر پخش فیلم در مساجد

باید برای نماز فکری کرد

مردم بهترین نقش مرا در »اخراجی ها« می دانند/ سرعت 
شهرت از محبوبیت بیشتر است/ »بیژن« خالقیت خودم بود

کدام سینماگران از وزیر ارشاد 
نشان هنری درجه ۱ گرفتند؟

مستند جهانی »حجاب« در حالی با حضور کارگردان مشهور 
 ۹ در  آن  فیلمبرداری  که  شده  تولید  امارات  در  انگلیسی 

کشور انجام شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به لزوم بهره گیری از هنرهای نمایشی و تجسمی در درون مساجد گفت:  
مشکالتی که در جامعه پیدا می شود، باید در مساجد حل و فصل شود و میزگرد بگذارند و روی مسائل اجتماعی 

بحث کنند.

مراسم  برگزاری  حاشیه  در  گذشته  شب 
و  داوران  انتخاب،  هیات  اعضای  از  تجلیل 
و  سی   بین الملل  بخش  اجرایی  ستاد  همچنین 
از  سینماگر   ۱۸ فجر؛  فیلم  جشنواره  سومین 
 ۱ درجه  نشان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

هنری گرفتند.

شماره 195 و 196
خرداد  1394 سینماارمغان
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سعید محمد جواهری ، نوجوان 13ساله ایست که اهل و ساکن نطنز است از بچگی به اشیاء آنتیک و قدیمی عالقه وافر داشته تا اینکه 
در یکسال گذشته طی کمک پدر و مادرش توانسته موزه شخصی ای تحت عنوان موزه کلوک جواهری در منزل شخصی خود در نطنز 
راه اندازی کند. وی هم اکنون به عنوان جوان ترین موزه دار کشور انتخاب شده که تا کنون چندین تقدیر نامه از ادارات، ارگان 
ها و اشخاص حقوقی متعددی دریافت کرده. اما با خبر شدیم که ایشان در این راه سختی های بسیاری را تحمل و هم اکنون با آن ها 
دست و پنجه نرم می کند. وی طی مصاحبه ای به خبرنگار ارمغان گفت: بنده از همان ابتدا جهت راه اندازی این موزه مشکالت 
عدیده ای داشتم تا جایی که با اخذ وام 26% برخی از اجناس این موزه را خریداری کردم،  از خرید برخی ملزومات شخصی خود 
مثل لب تاب و تبلت و ... گذشتم و به جای آن ها اجناس موزه را خریداری کردم چون به این وسایل و حفظ سنت های اصیل ایرانی 
عالقه ای خاص دارم و خدا روشکر توانسته ام تقریبًا موزه کاملی داشته باشم. اما تا کنون هیچ حمایتی از جانب ارگان ها ، ادارات 
و مسئولین از من نشده به جز تعدادی تقدیر نامه، که باز هم جای شکر دارد. به طور مثال، روزه موزه انتظار داشتم که یکی از 
مسئولین حتی با یک زنگ این روز به من تبریگ بگویند اما متأسفانه فقط شهردار و شورای شهر محترم به موزه بنده آمدند و با 

نصب یک بنر در سطح شهر به من تبریک گفتن که از ایشان کمال  تشکر و قدردانی را دارم .
در حال حاضر موزه شخصی بنده احتیاج ملزم به نصب دزدگیر و دوربین مدار بسته می باشد که متسفانه تا کنون هیچ حمایتی هم 
در این زمینه توسط مسئولین ذی ربط از جمله اداره میراث فرهنگی نطنز نشده. من آرزو دارم به جای یک موزه ، 10 ها موزه در 
نطنز با موضوعات مختلف راه اندازی کنم. چون صنعت توریست می تواند باعث رونق هر چه بیشتر شهر ما شود، البته این مهم 

میسر نمی شود جز با حمایت مسئولین.
در انتها از آقای حاج مسعود کریم پور نطنزی جهت بازدید از موزه ، حمایت و انعکاس مشکالت بنده بسیار تقدیر و تشکر می کنم.

و  مسئول  مدیر  نطنزی،  کریمپور  مسعود 
صاحب امتیاز نشریه ارمغان، از موزه شحصی 
کلوک متعلق به جوان ترین موزه دار کشور، 

سعید محمد جواهری،بازدید نمود .
به گزارش خبرنگار ارمغان، کریمپور نطنزی، 
ظهر روز ۸ فروردین، از موزه شخصی کلوک 
اشیاء  و  اجناس  کلیه  از  وی  کرد.  بازدید  نطنز 
آنتیک و قدیمی نطنزی که توسط سعید محمد 
جواهری تهیه شده بود دیدن کرد و اطالعاتی 
دار   موزه  ترین  جوان  توسط  مفید  و  جامع 
از  پایان  در  نطنزی  کریمپور  شد.  داده  کشور 
زحمات بی دریغ حمید محمد جواهری و سعید 
محمد جواهری، پدر و پسری که عمر و زندگی 
و  فرهنگ  اعتالی  جهت  در  را  خود  ثروت  و 
اند  نموده  صرف  نطنز  قدیم  رسوم  و  آداب 
تشکر و قدردانی کرد و به پاس زحمات آنان، 
کتاب نفیس نطنز را به جوان ترین موزه دار 

کشور هدیه نمود.

مصاحبه با جوان ترین موزه دار کشور

بازدید مدیر مسئول نشریه ارمغان از موزه شخصی کلوک نطنز


