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نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی
   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است

2

4

3

7

5

8

اسامی نهایی نامزدهای مجلس شورای 
اسالمی و خبرگان تهران

تحلیل رنانی از بحرانهای حال حاضر

امامزاده سلطان گروه آباد)ع(

تاثیر خانه تکانِی عید بر سالمت روان

سقوط یک پله ای تیم ملی فوتبال

تصویب بودجه 95 و برنامه ششم در ابهامگزارش حمله به سفارت عربستان آماده ارائه به رهبرمعظم انقالب است
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بسمه تعالى
قدرشناس  و  شریف  مردم  بر  درود  و  سالم 

نطنز و کل حوزه انتخابیه
دهه مبارک فجر که طى آن ملت بزرگ ایران 
با وحدت و همدلى در یک تصمیم تاریخى 
سرنوشت خود را تغییر دادند ، بر شما مبارک 

باد. 
جلسه با شکوه و بى نظیر پنج شنبه ٨/١١/٩۴ 
اولین گام جدى و سنجیده مردم در جهت 
 ۴٠٠ جلسه  این  در  بود.  همدلى  و  وحدت 
نفره که از أقصى نقاط حوزه انتخابیه حضور 
و  پست  تشنه  که   : نمودم  اعالم   ، داشتند 
سال   ٢٠ هم  زیرا  نیستم  نمایندگى  مقام 
قاضى  مقام  هم  و  ام  کرده  تجربه  آنرا  قبل 
نمى  نمایندگى  از  کمتر  را  کشور  دیوانعالى 
میدان  در  براى شرکت  تمایلى  هیچ   ، دانم 

افراد  تا  بودم  منتظر  و  نداشته  را  رقابت 
صالح ترى حضور یابند ، تا اینکه در آخرین 
همشهریان  اصرار  و  دعوت  به  بنا  دقایق 
نام در حوزه  خوبم بوزارت کشور براى ثبت 
علت  به  ولى  نمودم  مراجعه  نطنز  انتخابیه 
ثبت  امکان  داوطلبین  انبوه  و  وقت  ضیق 
و  نگردید  فراهم  ها  شهرستان  براى  نام 
امکان  تا  شد  نام  ثبت  تهران  براى  الجرم 
 ، باشد  داشته  وجود  نطنز  به  بعدى  انتقال 
در آن جلسه به مردم اعالم نمودم تسلط بر 
امور ) دو وظیفه  بر  وضع قوانین و نظارت 
مسائل  به  کامل  إشراف  و   ) نماینده  اصلى 
مشکالت  ریز  به  آشنایى  و  کشور  و  منطقه 
حوزه انتخابیه بخاطر انتشار نشریه ارمغان 
و داشتن راه حل براى برون رفت از مشکالت 
به حکایت آرشیو ارمغان را در خود بیشتر از 
در  ولى  بینم  مى  محترم  کاندیداهاى  سایر 
نهایى  تصمیم  و  تابع خردجمعى  عین حال 
حفظ  اصلى  هدف  و  بوده  شهر  دلسوزان 
وحدت و عزت و سربلندى نطنز خواهد بود 
، در آن جلسه بمردم اعالم نمودم اگر اتحاد 
و مطالبه گرى داشته باشید از هر نماینده و 
فرماندار و مسؤلى قدرتمندتر خواهید بود ، 
در آن جلسه اعالم کردم : شما مردم نقش 
فرمانده را دارید و کاندیدا ها سرباز شما و 
به  را  کاندیدا  تعدد   . هستند  فرمان  مطیع 
رسیدن  براى  و  دانم  نمى  شهر  مصالح  نفع 
به اجماع راه حل هایى پیشنهاد نمودم ، از 
جمله اینکه از سوى محفلى بیطرف ، معیار 

ها و شاخص هایى از قبیل :
١- قابلیت ) تجربه ، تخصص، رشته تحصیلى 

متناسب با نیاز مجلس (
و  وى  روى  مردم  شناخت   ( مقبولیت   -٢
توان جمع آورى آراء پراکنده در سطح حوزه 

انتخابیه (
سال  بیست  طى   ( بودن  مردم  همراه   -٣
گذشته چه عملکردى داشته و تا چه حد کنار 

مردم و مشکالت آنها بوده ( 
اجرایى  توان  و  برنامه  و  طرح  داشتن   -۴

نمودن آنها
مورد  در  را  ارزیابى  قابل  هاى  معیار  وسایر 

کلیه کاندیداها در دستور کار قرار دهند. 

در  زیادى  امید   ، شنبه  پنج  جلسه  از  پس 
مردم بوجود آمد

انتظار مى رفت با این روحیه جدید بوجود 
اعضاء محترم شوراى   ، مردم  بین  در  آمده 
و  سیاسى  فعالین  از  چند  تنى  باتفاق  شهر 
دلسوزان شهر در جلسه یکشنبه ١١/١١/٩۴ به 
عنوان افرادى بیطرف شاخص هاى مورد نظر 
را در مورد کلیه کاندیدا هاى مطرح ) حتى 
رد صالحیت شده ها و انتقالى ها ( در کفه 
ترازو گذاشته و به مردم در جهت تشخیص 
سیاسى  ناپختگى  ولى  نمایند،  کمک  اصلح 
برخى اعضاء محترم شوراى شهر که از مدت 
ها قبل هر کدام بسویى جهت گیرى نموده 
وبویژه اعالم حمایت عجوالنه یکى از اعضاء 
کاندیداى  یک  نظراز  مورد  جلسه  در  شورا 
خاص همه چیز براى اجماع را خراب کرد و 
امید ها به یأس مبدل شد. با چنین شرایطى 
، تعدادى از افراد که معموال با اکثریت مردم 
همراه نبوده اند و عطش مردم را براى اجماع 
دیدند ، شروع به کارشکنى نمودند، البته این 
افراد قباًل هم بیکار ننشسته وبا طرح شایعه 
که سخت  دادند  زیادى  مانور  رد صالحیت 
جلسه  همان  آنها  قدم  اولین   . شدند  رسوا 
یکشنبه بود ، دومین قدم ، این بهانه بود که 
فالنى هنوز انتقالى نگرفته و جزو کاندیداى 
نطنز محسوب نمى گردد ونباید جزو لیست 
مورد ارزیابى قرار گیرد، سومین قدم این بود 
که سراسیمه عازم اصفهان شده تا به هر نحو 

ممکن براى انتقالى سنگ اندازى نمایند، 
از حوزه  انتقالى  قانون  اینکه طبق  با وصف 
تهران به نطنز امرى قطعى و دست یافتنى 
وبراى بنده سهل الوصول است ولى پروسه 
 ٢۶ از  زودتر  آن  نتیجه  که  است  برى  زمان 

بهمن اعالم نمى شود
با عنایت به اینکه بر اثر مساعى برخى افراد 
که به موقع بمردم معرفى خواهم نمود دست 
یافتن به اجماع تقریبًا غیر ممکن گردیده و 
اقدامات آنها براى رسیدن به اجماع یاد آور 
حادثه سقیفه بنى ساعده است که عده اى 
بر روى فردى اجماع  بدون معیار و ضابطه 
نشینى  خانه  سال   ٢٣ آن  نتیجه  و  نمودند 

موال على ) ع ( شد. 

اینجانب نیز با شرایط فوق ترجیح مى دهم 
همچون هشت سال گذشته ، این دوره نیز 
جلوگیرى  و  و همدلى  بخاطر حفظ وحدت 
از اختالف و تفرق بین همشهریان ، میدان 
 ، نمایم  واگذار  عزیزان  سایر  به  را  رقابت 
مردم  درکنار  ، همواره  ولى همچون گذشته 
و مطالبه گر حقوق آنها خواهم بود ، و چه 

نیکو فرمود خداى مهربان : 
و  لکم  خیرًا  هو  و  شیئ  تکرهوا  ان  عسى 

عسى ان تحبوا شیئ و هو شرًا لکم
و درپایان ذکر چند نکته را ضرورى مى دانم : 
 ) ع   ( على  حضرت  حکومت  زمان  در   -١
مى  را  فرزندش  دید  وقتى  واقعى  مادرى 
مادرى خود  ادعاى  از  کنند  دونیمه  خواهند 
گذشت ، بنده هم از ادعاى خود مىگذرم ولى 
با تمام قوا در خدمت تأمین منافع شهر بوده 
حمایت  شهر  عقالنى  و  اصولى  اجماع  از  و 
دریغ  کمکى  از هیچ  راستا  این  در  و  نموده 

نخواهم نمود . 
که  خود  صادق  حامیان  و  هواداران  به   -٢
طى این مدت رنج ها و مرارت هاى زیادى 
فراوان  هاى  زبان  زخم  و  شدند  متحمل 
و  ها  توهین  ترین  سخت  مورد  و  شنیدند 
نمایم  مى  توصیه   ، گرفتند  قرار  ها  تهدید 
کماکان  و  نمایند  پیشه  گذشت  و  صبورى 
کنار  در  و  حفظ  را  خود  هوشیارانه  اتحاد 

منافع شهر باقى بمانند .
توصیه  آنها  هواداران  و  کاندیداها  به   -٣
مى نمایم منافع شهر را بر هر گونه منفعت 
دیگرى ترجیح داده و حاضر نباشند مغرورانه 
در  پایان  تا  قیمتى  هر  به  خودخواهانه  و 

میدان رقابت باقى بمانند. 
۴- به اعضاء محترم شوراى شهر و تنى چند 
از فعالین سیاسى و اجتماعى که با عملکرد 
نسنجیده خود و تحت نفوذ مافیاى معادن ، 
ساختمان اجماع منطقى و اصولى را تخریب 
نمودند هشدار داده و گوشزد مى نمایم در 
اینگونه  بایدمسؤلیت   ، نطنز  تاریخ  آینده 

اقدامات خود را بپذیرند

خدمتگزارو دوستدار همیشگى شما
مسعود کریمپورنطنزى

اطالعیه مهم مدیر 
مسئول نشریه ارمغان 
در مورد انتخابات نطنز
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بهمن  1394 سیاسیارمغان

منبع : عصر ایران 

به گزارش جام جم آنالین، امام خمینی 
که شرط ورود خود را به کشور، خروج 
در  شاه  فرار  با  بودند،  کرده  اعالم  شاه، 
بازگشت  به  تصمیم   ،1357 دی   26
گرفتند. قرار بود این رجعت تاریخی در 
روز پنجشنبه پنجم بهمن 1357 انجام 
ها  فرودگاه  بستن  با  بختیار،  اما  گیرد 

مانع از انجام این امر شد.
فرودگاهها،  شدن  بسته  خبر  انتشار  با 
ریخته  ها  خیابان  به  خشمگین  مردم 
دولت  کوبنده،  شعارهای  و  تحصن  با  و 
قرار  شدیدی  فشار  تحت  را  بختیار 
شورای  رییس  زمان  همین  در  دادند. 

سلطنت، سید جالل تهرانی،  در پاریس 
کرد  اعالم  امام،  خدمت  استعفا  ضمن 
است.  قانونی  غیر  سلطنت  شورای  که 
عظیم  تظاهرات  و  تحصن ها  سرانجام، 
مردم بختیار را مجبور کرد،  فرودگاه ها 

را باز کند.
اعالم  تلویزیون  اعتصابی  کارکنان 
مستقیم  پخش  و  ضبط  برای  کردند 
آماده  مهرآباد  فرودگاه  آماده اند.  مراسم 
 12 روز  بود.  انقالب  پرواز  از  استقبال 
استقبال  ترین  پرشکوه   ،1357 بهمن 
تاریخی رقم خورد و هواپیمای ایرفرانس 
فرودگاه  در  صبح   9 ساعت  حوالی  در 

مهرآباد نشست و حضرت امام، با قلبی 
آرام و مطمئن پس از 15 سال هجرت، 

پا به خاک میهن اسالمی گذاشتند.
فیلمبردار  و  عکاس  و  خبرنگار  صدها 
پرداختند.  تاریخی  رویداد  این  ثبت  به 
 33 طول  در  کننده  استقبال  جمعیت 
تا بهشت زهرا  امام  از فرودگاه  کیلومتر 
 8 تا   4 بین  بود.  امام  بعدی  مقصد  که 
میلیون نفر تخمین زده می شد. امام از 
فرودگاه مستقیما به بهشت زهرا رفتند 
و ضمن ادای احترام به شهدای انقالب 
در  را  خود  تاریخی  سخنرانی  اسالمی، 

آنجا ایراد کردند.

فهرست کامل اسامي نامزدهاي تائید صالحیت 
شده نهایي چهارمین دوره مجلس خبرگان 

رهبري که به تائید شوراي نگهبان رسیده است، 
اعالم شد.   

به گزارش  فارس مشروح اسامي به تفکیك 
استان به این شرح است:
*استان آذربایجان شرقي

1- مرتضي بني فضل فرزند سید علي
2- محمد تقي پور محمدي فرزند سلطانعلي

3- عسگر دیرباز فرزند نوروزعلي
4- محمد فیضي فرزند محمد قلي

5- محسن مجتهد شبستري فرزند میراز کاظم
6- محمد صادق نجمي صادق فرزند احمد

7- سید محمد واعظ موسوي فرزند سید احمد
*استان آذربایجان غربی

1- سید اکبر غفاري قره باغ فرزند میر جلیل
2- حسن فقیه سرشکي فرزند مصطفي

3- میر علي اکبر قریشي فرزند میر محمد آقا
4- سید محمدرضا مدرسي محسني فرزند آقا 

جواد
5- حسن نمازي فرزند عبدالنبي

*استان تهران
1- سید محسن آقا میرمحمدعلي فرزند سید 

مهدي
2- عباسعلي اختري فرزند محمد حسین

3- رضا استادي مقدم فرزند خدادادي
4- محسن اسماعیلي فرزند عزیز اهلل

5- محمد آقا امامي فرزند میرزا ابوتراب
6- سید محمدعلي امین فرزند علي نقي

7- محمد باقر باقري فرزند اسداهلل
8- سید هاشم بطحاني فرزند سید عباس

9- محمد رضا توسلي فرزند عباس
10- احمد جنتي فرزند هاشم

11- سید عباس حسین قائم مقام فرزند سید 
مهدي

12- عزیز خوشوقت فرزند اسد
13- قربانعلي دري نجف آبادي فرزند اسداهلل

14- غالمرضا رضواني فرزند محمد کریم
15- حسن روحاني فرزند اسداهلل

16- محمد حسن زالي فرزند عبدالعلي
17- علي اکبر فیض فرزند مالعلي

18- محسن قمي فرزند حسین

19- محسن کازرون فرزند علیرضا
20- محمد محمدي دعوسرائي فرزند 

محمدجعفر
21- محمدحسن مرعشي فرزند سلطان محمد

22- تقي مصباح فرزند باقر
23- غالمرضا مصباحي مقدم فرزند اسمعیل

24- سید محسن موسوي تبریزي فرزند 
میرجبار

25- سید احمد موسوي وادقاني فرزند سید 
علي

26- علي مؤمن پور فرزند عباس
27- عبدالنبي نمازي فرزند احمد

28- سید ابوالحسن نواب فرزند سید محمد
29- مهدي هادوي مقدم فرزند رضا

30- هاشم هاشم زاده فرزند قربان
31- اکبر هاشمي بهرماني فرزند علي

32- محمد یزدي فرزند علي
* استان چهار محال و بختیاري

1-علیرضا اسالمیان فرزند عبدالحسین
2-محمدرضا ناصري کوچه بیوک فرزند محمد

*استان خراسان جنوبي
1- سید ابراهیم رئیس الساداتي فرزند سید

2- محمد ابراهیم رباني مهموني فرزند محمد 
علي

3- قربانعلي شهمیري فرزند اسماعیل
*استان اردبیل

1- سید حسن آملي کلخوران فرزند سید فیروز 
الدین

2- محمد حسین زاده یزدي فرزند حسین
3- میر ابراهیم سید حاتمي فرزند آقا میر جواد
4- سید فخر الدین موسوي ننه کران فرزند میر 

محمد
*استان اصفهان

1- حسین تاج آبادي فرزند علي
2- صفرعلي شریعت فالورجاني فرزند شیخ 

محمد حسین
3- حسن آقا شریعتي نیاسر فرزند آقا علي

4- سید یوسف طباطبایي نژاد فرزند حاج میرزا 
علي

5- عبدالجواد عبداللهي فرزند محمد علي
6- محمد عمومي فرزند حسین

7- محمد علي فقیهي فرزند سید مصطفي

8- محسن فقیهي سرشکي فرزند احمد
9- رضا مختاري اسفیدواجاني فرزند امیر آقا

10- مرتضي مقتدایي فرزند محمود
11- سید ابوالحسین مهدوي فرزند سید بهاء 

الدین
*استان ایالم

1- سید مجتبي طاهري فرزند سید ابوالقاسم
2- رحیم محمدي فرزند سید جواد

*استان بوشهر
1- سید هاشم حسیني فرزند سید محمد

2- هاشم نیازي فرزند غالمرضا
*استان خراسان رضوي

1-ابوالقاسم خزعلي، فرزند غالمرضا
2-حسني عالمي، فرزند رجبعلي

3-سید احمد علم الهدي، فرزند سید علي
4-عبد الجواد غروریان، فرزند محمد رضا

5-محمد رضا فاکر، فرزند غالمحسین
6-اسماعیل فردوسي پور، فرزند غالمعلي

7-سید محمود مدني بجستاني، فرزند سید 
جواد

8-علي اصغر معصومي، فرزند آقا عباس
9-عباس واعظ طبسي، شیخ غالمرضا

10-سید محمود هاشمي شاهرودي، سید 
محمد علي

*استان خراسان شمالي
1-سعید رجایي، فرزند حسین

2-حبیب اهلل مهمان نواز، فرزند مراد علي
*استان خوزستان

1-محمد حسین احمدي، فرزند علي اصغر
2-سید ابوالحسن حسن زاده، فرزند سید محمد

3-محسن حیدري آل کثیري، فرزند عبید
4-علي شفیعي، فرزند سید محمد رضا

5-عبد الکریم فرحاني، فرزند بالسم
6-علي فالحیان، فرزند عبد اهلل

7-عباس کعبي نسب، فرزند محمد
8-محسن محمدي عراقي، فرزند عطاء اهلل

9-سید محمد علي موسوي، فرزند سید محمد
*استان زنجان

1-غالم رضا فیاضي، فرزند اسد اهلل
2-محمد تقي واعظي، فرزند فرج اهلل

*استان سمنان
1-عبد اهلل احمدي، فرزند حسن

2-سید محمد شاهچراغ، فرزند آقا سید حسین
*استان سیستان و بلوچستان

1-سید مجتبي حسیني، فرزند جلیل
2- سید عبد الصمد ساداتي، فرزند سید عبد 

العزیز

3-علي احمد سالمي، فرزند علي محمد
4-عباس علي سلیماني اسبوکالئي، فرزند 

علیجان
*استان فارس

1-اسد اهلل ایماني، فرزند محمد صادق
2-احمد بهشتي، فرزند جان بابا

3-محمد صادق )محي الدین(حائري، فرزند عبد 
الحسین

4-سید علي اصغر دستغیب، فرزند علي اکبر
5-سید علي محمد دستغیب، فرزند علي اکبر

6-محمد محمدي شب زنده دار جهرمي، فرزند 
محمد حسین

7-سید احمد فاطمي، فرزند میر کریم
8-سید محمد فقیه، فرزند هدایت اهلل

*استان قزوین
1- علي اسالمي فرزند کربالیي احمد، فرزند

2- سید محمد امامیان، فرزند سید محمد علي
3- هادي باریك بین، فرزند ابوالقاسم

4- علي شیخ محمدي، فرزند مال علي اصغر
*استان قم

1- محمد دانش زاده، فرزند عباس
2- محمد سجادي عطاء آبادي، فرزند ابو 

الحسن
3- محمد صادق علم الهدي، فرزند عبد الهادي

4- محسن غرویان، فرزند محمد
5- اسماعیل نوري، فرزند حسنعلي

*استان كردستان
1- عبد الرحمان خدائي، فرزند مصطفي
2- محمد شیخ االسالمي، فرزند محمد

3- حسام الدین مجتهدي، فرزند مال محمد 
صدیق

4- علیرضا مستشاري، فرزند مرتضي
*استان كرمان

1- محمد بهرامي خوشکار، فرزند حسین
2- سید احمد خاتمي، فرزند سید مهدي

3- امان اهلل علي مرادي، فرزند عبد اهلل
4- محمد علي موحدي، فرزند عباس

5- محمد هاشمیان، فرزند میرزا عباس
*استان كرمانشاه

1-حسین زرندي، فرزند علي اکبر
2-محمود محمدي عراقي، فرزند جعفر بهاء 

الدین
3-حسن ممدوحي، فرزند محمد حسین

4-امان نریماني، فرزند نریمان
5-مهدي نیکوي، فرزند قربان

*استان كهگیلویه و بویر احمد
1-علي عدالت، فرزند ابوطالب

2-سید کرامت اهلل ملك حسیني، فرزند سید 
صدر الدین

*استان گلستان
1-محمد تابش، فرزند غالم

2-سید علي حسیني، فرزند سید رضا
3-سید حبیب اهلل طاهري، فرزند سید کاشم
4-سید کاظم نور مفیدي، فرزند سید مهدي

*استان گیالن
1-مختار امینیان، فرزند عبدالحسین

2-محمد علي تسخیري، فرزند علي اکبر
3-رضا رمضاني، فرزند عباس

4-زین العابدین قرباني، فرزند غالمحسن
5-عباس محفوظي، فرزند آقا عیسي

6-علي میر حسیني اشکوري، فرزند سید محمد
*استان لرستان

1- علیرضا تقوایي، فرزند اسمعیل
2-مجید حاجاتي، فرزند محمود

3-سید محمد نقي شاهرخي، فرزند سید علي 
نقي

4-سید حسن طاهري خرم آبادي، فرزند سید 
حیدر

*استان مازندران
1-صادق اردشیر الریجاني، فرزند هاشم

2-سید رحیم توکل، فرزند سید تقي
3-سید صابر جباري، فرزند سید محمد

4-حسین ردایي، فرزند جمال
5-نور اهلل طبرسي، فرزند حسن

6-علي معلمي، فرزند غالمحسین
*استان مركزي

1- احمد دانش زاده، فرزند محمد
2-احمد مبلغي، فرزند ماشااهلل

3-احمد محسني گرگاني، فرزند علي اصغر
4-سید ابوالفضل میر محمدي، فرزند سید 

حسین
*استان هرمزگان

1-محمد حسن احمدي فقیه، فرزند مال احمد
2-محمد رجبي، فرزند غالمحسین

3-غالمعلي نعیم آبادي، فرزند قدرت اهلل
*استان همدان

1-علي رازیني، فرزند محمود
2-احمد صابري همداني، فرزند غیاثعلي

3-غیاث الدین طه محمدي، فرزند عباسعلي
4-سید مصطفي موسوي فراز، فرزند حاج سید 

اکبر
*استان یزد

1-سید جلیل صدر طباطبایي، فرزند سید احمد
2-ابوالقاسم وافي، فرزند محمود 

از  نقل  به  خبر  اتاق  گزارش  به 
خبرآنالین، سخنان امروز رئیس جمهور 
در جمع مردم راهپیمایي کننده در روز 
»زمینه  بود.  بخش  سه  در  بهمن،   22
هاي پیروزي انقالب اسالمي و چگونگي 
تداوم آن«، »دستاوردهاي توافق هسته 

اي« و همچنین »اهمیت انتخابات«.
یك  آستانه  در  اینکه  به  اشاره  با  وي 
 7 روز  در  ساز  سرنوشت  انتخابات 
ما  انقالب  داد:  ادامه  هستیم،  اسفند 
انقالب میدان دادن به زن و مردم، پیر 
است.  بوده  عزیز  جوان  بویژه  جوان،  و 
اساسي  و حقوق  آزادي  انقالب،  اساس 
مردم، اخالق،اسالم و قانونمداري است. 
این انقالب همه مردم است و متعلق به 
هیچ جناح خاصي نیست. انقالب از آن 
ملت ایران و ذیل اسالم و وحدت ملي 
گرانبهاي  میراث  این  شود.  مي  تعریف 
انقالب از آن ملت و همه آزادي خواهان 
و  حزب  هیچ  به  متعلق  و  است  جهان 

جناحي نیست.

اهم سخنان وي از اين قرار است:

انقالب،  این  بهار سي و هشتم  ** در 
سالها  این  در  چگونه  که  ببینیم  باید 
مشکالت  همه  برابر  در  توانستیم 
پناه  در  ما  انقالب  کنیم.  ایستادگي 
از همه  توانست  اسالم و حمایت مردم 
تك  وظیفه  امروز  کند.  عبور  مشکالت 
انقالب  این  از  که  است  این  ما  تك 
و  انقالب  بین  کنیم.  دفاع  شکوهمند 
اصالح  و  اصول  و  انقالب  بین  اعتدال، 
اصالح  و  اصولگرا  نیست.  اي  فاصله 
این  در  همه  واقعي،  اعتدالي  و  طلب 
به  را  انقالب  زبان  باید  انقالب هستند. 

روز کنیم.
** ما اهل مذاکره و گفت و گو هستیم. 
انقالبي در عصر ما یعني اهل مقاومت و 
مشارکت و اهل امید و نشاط، یعني اهل 
امروز مي  انقالبي  سازندگیو  پیشرفت. 
خواهد ایران را بساز و به ایران منزلت 
بیشتري دهد و چهره رحماني اسالم را 

نشان دهد و بگوید آنها که به دروغ در 
منطقه دم از اسالم مي زند، هیچ بویي 

از اسالم نبرده اند.
و  وحدت  براي  امروز  کس  **هر 
پیشرفت و آرامش کشور تالش کند، او 
مشترک  اقدام  یك  باید  است.  انقالبي 
به  ملي  آشتي  و  وحدت  براي  را  ملي 
کار ببریم. انتخابات پیش رو مصداقي از 
گفت و گوي ملي است. انقالب ما پاي 
هیچ  کند.  مي  پیدا  تبلور  آرا  صندوق 
کند.  قهر  راي  صندوق  با  نباید  کس 
همه مردم به پاي صندوق ها بشتابند. 
فرمودند  معظم  رهبري  که  همانطور 
اگر کسي به حکومت و نظام نقدي هم 

دارد، نباید با صندوق ها قهر کند.
**اگر کسي گله اي دارد، اگر شهروند 
دیده  نامالیماتي  سیاسي،  جریان  یا  و 
راي  صندوق  پاي  فعاالنه  باید  است، 
شما  راي  که  بدانیم  باید  امروز  برود. 

ملت، حرف آخر را خواهد زد.
راي  جهان،  و  منطقه  ایران،  در   **
مختلف،  اقوام  از  اعم  ما  شهروندان 
مي تواند راهگشا باشد. راي شما در 7 
اسفند، راي به امید و  عقالنیت و قانون 
 7 راي  است.  ملت  حقوق  از  دفاع  و 
اسفند ملت، راي به ساختن ایران عزیز، 
بر پایه گفت و گو و اعتماد است. راي 
خواهند  مي  که  است  کساني  به  نه  ما 
به قانون پشت کنند. راي ما به امید و 

ایران آباد و آزاد است.
**ما ایران را خواهیم ساخت و عظمت 
مطلوب  نقطه  به  را  کشور  این  ملي 

خواهیم رساند.

12 بهمن سالروز ورود تاریخی حضرت امام 
خمینی به ایران

اسامي كامل نامزدهاي تایید شده
انتخابات خبرگان رهبري

سخنان انتخاباتی رئیس جمهور در 22 بهمن 

 در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ حضرت امام خمینی )ره( پس از نزدیک به ۱۵ سال دوری و 
تبعید از وطن، در میان استقبال پرشور مردم ایران به کشور بازگشتند.

حجت االسالم حسن روحانی بار دیگر از مردم خواست که با صندوق های رای در روز ۷ 
اسفند قهر نکنند.
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یکی از قدیمی ترین عبارات در این زمینه مربوط 
رم  بزرگ  فیلسوف  و  سیاستمدار  »سیسرو«  به 
آگاهی  عدم  »با  است  معتقد  که  بوده  باستان 
داده، همواره  پیشین روی  آنچه در روزگاران  از 
کودک باقی خواهیم ماند و اگر از تالشهای ادوار 
آگاهی  نظر  از  دنیا  نشود،  گرفته  بهره  گذشته، 

برای همیشه در مرحله کودکی باقی می ماند.« 
دوره  در  عبارات  گونه  این  جذاب ترین  از  یکی 
مضمون  این  با  نیوتن  معروف  جمله  هم  جدید 
قرار  طریق  از  هام  یافت  من  »آنچه  که  است 
گرفتن بر روی شانه های نسل های پیش حاصل 
سه  اقتصادی  مطالعات  قلمرو  در  است.«  شده 
اهمیت  بیان  در  که  دارد  وجود  مهم  رویکرد 

مطالعات تاریخی قابل ردگیری است. 
روریکرد اول؛ گذشته چراغ راه آینده است

علم  به  اختصاص  و  است  عمومی  اول  رویکرد 
اقتصاد ندارد و پیامی دارد که همه به آن اذعان 
به  »نگاه  عنوان  با  اینجا  در  را  آن  و  داشته اند 
یا »گذشته، چراغ  آیینه عبرت«  مثابه  به  تاریخ 
کسانیکه  برای  می کنم.  تعبیر  است«  آینده  راه 
در حوزه آموزش و پژوهش علم اقتصاد فعالیت 
می کنند واندک تاملی نسبت به مسایل اقتصادی 
کشورمان دارند چنین رویکردی به تاریخ که در 
نازل ترین سطح اهمیت تاریخ مطرح می شود، نیز 

می تواند اهمیت غیر قابل تصوری داشته باشد. 
اخیر  ساله  چند  طی  که  تطبیقی  کارهای  در 

طباطبایی  عالمه  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده  در 
و بخش های دیگر انجام شد تجربه اولین شوک 
نفتی در دهه 1350 و تجربه آخرین شوک نفتی 
از زوایای مختلف واکاوی  را  بعد  به  از سال 84 

کردیم. 
یکی از یافته های این مطالعات گویای تکرار 85 
درصد اشتباه های سیاستی شوک اولیه در زمان 
شوک اخیر است و جامعه ما از ناحیه بی توجهی 
به این سطح نازل از معرفت تاریخی نیز برای این 
کرده  پرداخت  را  نامتعارفی  های  هزینه  شوک، 

است. 
هزینه های  از  ای  تکاندهنده  بسیار  شواهد 
زیست  انسانی،  فاجعه های  و  مادی  حیثیتی، 
اثر  در  ما  جامعه  برای  اجتماعی  و  محیطی 

بی اعتنایی به تاریخ رقم خورده است.   
سایت  گزارش های  به  می توان  نمونه  برای 
شاخص  می بینید  که  کرد  اشاره  مرکزی  بانك 
عنوان  به   ،1353 سال  در  مسکن  هزینههای 
به   1356 سال  در  و  بوده   100 عدد  پایه  سال 
294 رسیده است. به عبارت دیگر این مشاهده 
ساده تاریخی نشان می دهد در تجربه شوک اولیه 
اعتبار کوته نگری های حاکم بر جهت  نفتی، به 
گیری های افراطی انبساطی مالی در آن زمان در 
برابر شدن  باعث سه  ساله  دوره سه، چهار  یك 

هزینه های مسکن شد. 
سال  تا   1384 سال  از  تجربه  همین  به  شبیه 
1387 تکرار شده است. اما نکته تاسف بار و تامل 
برانگیز این است که شوک اخیر در حالی رخ داد 
ما نسبت دوران  اقتصاد  دانشکدههای  تعداد  که 
و  دانشجویان  تعداد  و  برابر  اولیه چندین  شوک 

اساتید چند ده برابر شده است! 
جای تاسف است که در دوران اخیر و موج جدید 
افزایش چشم گیر قیمت نفت رییس دولت وقت 
در واکنش به تحوالتی که در بازار مسکن اتفاق 
اطالعات  وقت  وزیر  به  سرگشاده  نامهای  افتاد؛ 
نوشت و از او خواست تا مافیاهایی که این نوسان 
را در بازار مسکن ایجاد کردهاند؛ شناسایی کند 
و در یك دوره زمانی کمتر از شش ماه هم وزیر 
به  پاسخ  در  را  عمومی  و  سرگشاده  نامه  مزبور 
رییس جمهور وقت نوشت و گفت: هرچه گشتیم 

مافیایی پیدا نکردیم! 
نداشته  انتظار  قبل  ریاست محترم دولت  از  اگر 
تخصصی  صالحیت های  غیاب  در  که  باشیم 
حداقل درک نظری را برای روشن کردن مساله 
چه  به  بنا  بداند  و  باشد  دارا  تئوریك  لحاظ  به 

دالیلی در زمان شکوفایی درآمدهای نفتی، وقتی 
بگیرد،  پیش  در  مالی  انبساط  سیاست  دولت 
کاال ها  دیگر  مقابل  در  مبادله  قابل  کاالهای 
افزایش قیمت چشم گیری پیدا می کند، حداقل 
می توانیم انتظار داشته باشیم ایشان و مجموعه 
آن دولت در مواجهه با تاریخ به مثابه آیینه عبرت 
می فهمیدند  می شد  چنین  اگر  که  کند،  نگاه 
این  و در  افتاده  اتفاقی  وقتی در دوره ای چنین 
دوره هم کامال تکرار شده است یعنی یك منطق 
رفتارِی غیر مبتنی بر اشخاص در آن وجود دارد؛ 
بنابرین تالش برای ردگیری مافیا ها، مشکلی را 
حل نمی  کند و راه اصولی کنترل ساختار نهادی 

محرک افراط در انبساط مالی است. 
با  آبان 1355  در مصاحبه سوم  محمدرضا شاه 

کیهان می گوید: 
»اگر یك بار دیگر چنین فرصتی ایجاد شود، این 

بار دیگر پولهای خود را آتش نمی زنیم.« 
در حقیقت در چنین بیان عامیانه و البته صریحی 
به  تاریخ  پهلوی  رژیم  یك  شماره  فرد  سوی  از 
ذهنهای  ابتدا  در  چگونه  می دهد  نشان  وضوح 
در  علم،  به  اعتنا  کم  یا  بی اعتنا  غیرکار شناسی 
جریان شکوفایی درآمدهای نفتی شاید ذوق زده 
شوند و فکر کنند چه فرصتی برای ایجاد تحوالت 

سریع و جاه  طلبانه به وجود آمدهاست.
با  این قضیه  بندی نظری   در حالی که صورت 
یا  منابع  نفرین  هلندی،  بیماری  مثل  مفاهیمی 
بالی منابع، به ما پیام می دهد که هنگام چنین 
شرایطی و در غیاب رویکرد عالمانه اتفاقاً اصل بر 
این است که جامعه با بحرانهای کوچك و بزرگ 
مواجه می شود مگر آنکه نظام تخصیص منابع و 
تصمیمگیری در کشور با خرد کا شناسی و برنامه 
را  عوارض  و  آثار  این  بتواند  اندیشمندانه  ریزی 

مهار کند. 
متاسفانه رویه ای که در شوک اول نفتی از زبان 
شخص شماره یك رژیم سابق بیان شد در نظام 
نگر،  کوته  رویه  همان  هم    جدید  تصمیمگیری 
انبساط مالی را در دستور کار  افراط در  باز هم 
آن  مسئولین  اینجاست  جالب  داد.  قرار  دولت 
دولت هنوز مدعی محوریت مافیا ها بوده و حاضر 

نیستند واقعیت ها را بپذیرند. 
مهرماه  گزارش  در  مجلس  پژوهشهای  مرکز  اما 
از  گذشته  سال   8 طی  که  آورده   ،1392 سال 
به هر یك  برای دستیابی  تا کنون  سال 1384 
واحد رشد اقتصادی، 5 برابر دالر نفتی بیشتری 
خاتمی  آقای  دولت  ساله  دوره هشت  به  نسبت 

تخصیص پیدا کرد. این یعنی »ما باز هم پولهای 
خود را آتش زدیم!« 

تخصصی  غیر  بررسی  و  تاریخی  مرور  یك  با 
مثابه  به  تاریخ  به  نگاه  می یابیم  در  نیز  اجمالی 
به  نسبت  رویکرد  متداول ترین  که  عبرت  آیینه 
اهمیت و منزلت تاریخ است، متاسفانه در سطح 
نظام کار شناسی و در سطح نظام تصمیمگیری و 
تخصیص منابع ما همچنان در حد نصاب وجود 

نداشته است. 
رویکرد دوم؛ رویکرد شومپیتری

را  تاریخ  به  نسبت  اقتصاددان ها  دوم  رویکرد   
تاریخ دانست.  به  می توان »رویکرد شومپیتری« 
اقتصاد است  تاریخ علم  از بزرگان  شومپی تر که 
ارزشمند  کتاب  مقدمه   12 و   11 صفحات  در 
خداوند  اگر  می گوید:  اقتصادی«  تحلیل  »تاریخ 
این فرصت را به من بدهد که با تجربه عمر فعلی 
امکان یك عمر دوباره داشته باشم و این امکان 
را داشته باشم که تجربه عمر قبلی را نیز با خود 
داشته باشم، در چنین شرایطی با این مفروضات 
عالقه  جدید  عمر  این  در  بپرسند  من  از  اگر 
قاطعانه  بکنی،  داری در چه حوزه ای کار علمی 
از  بپرسند  اگر  و  اقتصاد  هم  باز  می دهم  پاسخ 
بین شاخه ها و شعبه های متنوع و گسترده علم 
اقتصاد کدام را انتخاب می کنید، می گویم پاسخ 

قاطعانه این است: تاریخ اقتصادی. 
وی برای این انتخاب یك سلسله استداللهایی را 
مطرح می کند که مضمون کلی آن ها این است 
بخش  اقتصادی،  تاریخ  به  مراجعه  طریق  از  که 
بزرگی از کاستیهای رویکردهای متداول به علم 

اقتصاد، برطرف خواهد شد. 
یعنی هم نگاه انتزاعی و هم نگاه ایستای اقتصاد 
و  تصحیح  تاریخ  به  توسل  با  نئوکالسیك  دانان 
به  شومپیتری  نگاه  بنابراین  شد  خواهد  تکمیل 
تاریخ، عمق و گستره دانایی ما را برای شناخت 

واقعیت ها افزایش می دهد. 
رویکرد سوم؛ رویکرد نهادگرا

می رسد  نظر  به  که  تاریخ  به  سوم  رویکرد   
در  تاریخ  اهمیت  و  منزلت  بیان  سطح  باال ترین 
میان اقتصاددان ها است؛ رویکرد نهادگرا به تاریخ 

است. 
توسعه  تداوم  های  »ریشه  بیان  در  نهادگرا ها 
مطرح  را  سوال ها  از  مجموعه ای  یك  نیافتگی« 
سوال ها،  آن  اساس  بر  در   نهایت  و  می کنند 
اقتصادی  واحدهای  عملکرد  اولیه  تفاوت های 

متفاوت را تبیین نظری می کنند. 

سپس سوال می کنند با فرض قبول استدالل های 
در  آن ها  نقش  و  اولیه  تفاوت شرایط  به  مربوط 
تفاوت عملکرد ها این سوال پیش می آید که چرا 
وقتی که هزینه کسب اطالعات فوقالعاده کاهش 
از این طریق هم می توانیم رموز  پیدا می کند و 
عقبماندگی  رموز  هم  و  پیشرفته ها  پیشرفت 
چنین  در  می پرسند  بفهمیم،  را  عقبمانده ها 
شرایطی چرا باز حرکت به سمت توسعه امکان 

پذیر نمی شود؟ 
سپس سطح باالتری از پرسش را مطرح می کنند؛ 
وقتی هزینه کسب اطالعات کاهش پیدا کرد و 
سراغ  را  جوامعی  ما  شد،  حاصل  آگاهی ها  آن 
عقب  باطل  دور  از  رفت  برون  برای  که  داریم 
برمبنای  اجتماعی  فراگیر  جنبشهای  افتادگی، 

اراده همگانی پدید می آورند. 
بعد سوال می کنند: چرا آن ها با وجود همه این 
در  شوند؟  موفق  نمی توانند  چنان  هم  تالش ها 
نگرش  زاویه  از  را  تاریخ«  به  پاسخ، »بی اعتنایی 
بیان  نافرجامی  و  ناتوانی  این  اصلی  منشا  خود، 
می کنند؛ در آنجا گفته می شود که نگاه به تاریخ 
برای  ارادهای  و  تمایل  که  جامعهای  هر  برای 

توسعه دارد.
 در باال ترین سطح از این زاویه اهمیت دارد که هر 
انتخابی در گذشته، چه در بازار سیاست، چه بازار 
انتخابهای  اقتصاد، حکم قید ها و مانع هایی برای 
می خواهند  که  جوامعی  و  می کند  پیدا  جدید 
بدون اعتنا به این قید ها که انتخابهای بعدی را 
بزنند،  تغییر  به  و مقید می سازد، دست  محدود 
دائما با پرداخت هزینههای سنگین و موانع پیش 
ایشان غیر متعارف روبه  بینی نشده و به گمان 

رو هستند. 
از دیدگاه آن ها فقط جوامعی می توانند به توسعه 
صورت  به  را  قید ها  این  که  کنند  پیدا  دست 
عالمانه شناخته باشند و برای عبور از آن ها برنامه 
داشته باشند. در غیر این صورت حتی تالشهای 
انقالبی با همراهی فراگیر مردمی هم با شکست 

مواجه می شود. 
انکار  و  نفی  قبلی  مزیت  دو  آن  رویکرد  این  در 
ماجرای  اصل  که  می شود  گفته  اما  نمی شود 
برای جامعهای که دغدغه توسعه  تاریخ  اهمیت 
نیست  توضیح  به  نیازی  و  اینجاست  دارد، 
تاریخی  پیشینه  از  که  جامعهای  یك  برای  که 
تاریخی  قیدهای  است،  برخوردار  گستردهتری 
به مراتب پیچیدگی، گستردگی و عمق بیشتری 

پیدا می کند. 

تصویب الیحه بودجه 95 و الیحه برنامه  ششم توسعه هر دو به سال 
بعد موکول شده و بهارستانی ها هم درگیر برگزاری مراسم انتخابات 
اسفندماه هستند. اتفاقی که به  گفته غالمرضا تاجگردون، کشور را با 
چالش سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد کرد. اگرچه دولتی ها چنین 
دهم  مجلس  انتخابات  برای  مجلس  درگیری  از  ناشی  را  رخدادی 
می دانند اما رییس کمیسیون برنامه  و بودجه دلیل این امر را بیش 
 از هر چیز متوجه تدوین کنندگان برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت 
کشور می داند، تاحدی که الیحه پیشنهادی برنامه  ششم توسعه را 
اقناع  به خاطر  نه  دولت  که  می خواند  فکری  نظم  بدون  برنامه  یك 
بلکه به دلیل ارضا آن را تدوین کرده است. او تنها راهکار عملی برای 
رفع این چالش را تصویب دودوازدهمی برای بودجه95 می داند و از 

احتمال تمدید برنامه پنجم در سال بعد سخن می گوید.
از وضعیت فعلی  ، آنچه  تعادل  از  به نقل  اقتصاد آنالین  به گزارش 
اقتصاد کشور برمی آید بیانگر آن است که تغییر رویه و دستیابی به 
تحقق  برای  باید  و  نیست  کار ساده یی  دولت  برای  سند چشم انداز 
برنامه ریزی ها و احکام برنامه ششم در شرایطی که ثبات اقتصادی 
کشور پس از 10 سال در ابتدای مسیر خود قرار گرفته است، فرصت 

مناسبی در نظر گرفته شود.
  تعدد دیدگاه ها؛ ماحصل همزمانی تقویم سیاسی و اقتصادی کشور

پیرامون  نشستی  برگزاری  با  دیروز  مجلس  پژوهش های  مرکز 
غالمرضا  میزبان  توسعه  ششم  برنامه  رویکردهای  و  ضرورت ها 

تاجگردون رییس کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس، فرشاد مومنی 
تا  بود  اقتصاددان و کاظم جاللی رییس مرکز پژوهش های مجلس 
به یك سوال اساسی پاسخ دهند؛ »چرا برنامه های توسعه چندگانه 
در کشور موفق نبوده است و عملکرد برنامه ششم توسعه باید چه  
سمت وسویی داشته باشد تا اشتباهات گذشته تکرار نشود؟« رییس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این نشست با بیان اینکه یکی 
همزمانی  عدم  نمی شود  رعایت  برنامه ها  تدوین  در  که  مواردی  از 
برنامه چهارم  افزود: در  برنامه سیاسی کشور است،  با  برنامه  تقویم 
دیدگاه  یك  با  تدوین،  دیدگاه  یك  با  برنامه  این  که  بودیم  شاهد 
دیگر تصویب و با دیدگاه متفاوت تری اجرا شد که این اتفاق به دلیل 
همزمانی تقدیم این برنامه با تقویم سیاسی کشور و ورود و خروج 
دیدگاه های مختلف به عرصه تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور رخ 
داد و به جرات می توان گفت که سیاست های کلی برنامه پنجم نیز 

بر اثر این تغییر رویکردها، تحریف شد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در برنامه 
پنجم برای نخستین بار مواردی ذکر شد که در برنامه های قبلی نبود 
مانند  داشت،  قرار  دولت  اختیارات  حیطه  در  الزاماتی  به صورتی  و 
پنجم  برنامه  در  که  و...  نفتی  درآمدهای  از  دولت  سهم  مالی،  تراز 
در  نداشت.  موارد وجود  این  برنامه های گذشته  در  اما  تعریف شد؛ 
سیاست های کلی برنامه ششم هم این موارد دیده می شود؛  به طوری 
احکام  اجرای  مجوز  فقط  و  کند  تدوین  دولت  باید  را  برنامه ها  که 

برنامه را از مجلس بگیرد.
کار  ارضا  به خاطر  بلکه  اقناع  به خاطر  نه  دولت  اینکه  بیان  با  وی 
توسعه  برنامه های  در  احکامی  موارد  برخی  در  کرد:  بیان  می کند، 
کمیسیون  رییس  کند.  اجرایی  را  آن  نمی تواند  دولت  که  می آید 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بااشاره به اینکه برنامه های سوم 
برنامه  بودند، گفت: در تدوین  و چهارم توسعه دارای هسته فکری 
نداشت،  وجود  وزارتخانه ها  برخی  به  مربوط  احکامی  وقتی  چهارم 
برخی اعضای دولت قهر کردند که چرا درباره وزارتخانه مطبوع خود 
در برنامه توسعه چیزی ذکر نشده اما وقتی احکامی را در خصوص آن 

وزارتخانه در برنامه می آوردیم هیچ وقت اجرایی نمی شد.
تاجگردون با بیان اینکه براساس قانون دولت برنامه را می نویسد و 
از مجلس می گیرد، اظهار کرد: در تدوین  را  قانونی آن  فقط اجازه 
اینکه  به  با توجه  اما  ندارد  وجود  مطلوب  فکری  نظم  ششم  برنامه 
این مساله  به  پرداختن  برای  تقدیم می شود  به مجلس  فردا  برنامه 

قدری دیر است. وی با بیان اینکه ارائه الیحه بودجه سال 95 و برنامه 
ششم فردا )امروز( توسط رییس جمهور به مجلس انجام خواهد شد، 
گفت: تا پایان سال نه الیحه برنامه و نه بودجه تصویب نخواهد شد. 
البته ممکن است دچار چالش سیاسی شویم اما مجلس نمی تواند تا 

پایان سال بودجه و برنامه را تصویب کند.
نماینده گچساران در خانه ملت بااشاره به تعطیلی مجلس و انتخابات 
7اسفند، گفت: نمی توانیم تا اول فروردین بودجه و برنامه را تصویب 
و به دولت ابالغ کنیم. البته هم اکنون در حال بررسی احکام دایمی 
برنامه ششم هستیم که احتماال تا دو روز آینده به هیات رییسه ارائه 

خواهد شد و شاید بتوانیم تا پایان سال آن را تصویب کنیم.
تاجگردون با اشاره به نامه 13اقتصاددان به رییس جمهور برای ارائه 
دولت  به  گفت:  برنامه،  و  بودجه  لوایح  به همراه  دودوازدهم  الیحه 
می گوییم که نمی رسیم در فرصت باقی مانده لوایح بودجه و برنامه را 
تصویب کنیم و طبیعتا باید برای حل این مشکل دو دوازدهم تصویب 
کنیم و به دولت ارائه دهیم. وی در خصوص برنامه ششم گفت: اگر 
بتوانیم تا پایان سال احکام دایمی الیحه را تصویب کنیم و از طرفی 
بتوان با آن امکان اجرای بودجه فراهم شود، می توانیم بگوییم برای 
به  باید مجوزی  اگر چنین نشود  و  داریم  توسعه  برنامه  آینده  سال 

دولت داده شود تا برنامه پنجم را یك سال تمدید کنیم.
  برنامه ششم توسعه؛ برنامه ای برای وفاق ملی

این نشست، کاظم جاللی رییس مرکز پژوهش های  دیگر سخنران 
ملی  وفاق  برای  برنامه یی  را  توسعه  ششم  برنامه  که  بود  مجلس 
توسعه  برنامه  تدوین  برای  مجلس  و  دولت  تعامل  گفت:  و  دانست 
نوعی همگرایی و هم افزایی درباره دستور کار آتی کشور در سطح 
سیاست گذاری فراهم می آورد. وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم تمام 
مشکالت کشور را در قالب یك برنامه حل کنیم امکان پذیر نیست، 
خاطرنشان کرد: ما باید برداشت درستی از مشکالت و مسائل کشور 
داشته باشیم که این خود نیازمند درک صحیح مسووالن از کشور 
وی  بگیرد.  صورت  دقیقی  برنامه ریزی  باید  هم  آن  از  پس  و  است 
با اشاره به روند قیمت نفت و انرژی در بازارهای جهانی خاطرنشان 
انرژی های  جایگاه  لحاظ  از  دگردیسی  و  تغییر  مرز  در  جهان  کرد: 
فسیلی قرار دارد و کشور به  نقطه یی رسیده که باید تصمیمی قاطع 

درباره سیاست های انرژی خود اتخاذ کند.
تزریق  ازجمله  پی در پی  شوک های  کرد:  تصریح  جاللی  دکتر 
به   1390 تا  سال های1384  طی  نفت  از  حاصل  منابع  بی محابای 
به  بی توجهی  انرژی،  قیمت  برابری  پنج  از  بیش  افزایش  اقتصاد، 
اصالح ساختار بنگاه های تولیدی، تحریم های ظالمانه، افزایش شدید 
افزایش قیمت نهاده های تولید و در دو سال  ارز و درنتیجه  قیمت 
اخیر کاهش بیش از 60درصدی قیمت نفت موجب شده که اقتصاد 
ارزی  بااشاره به روند برجام و وضعیت  ایران دچار ضعف شود. وی 
کشور، خاطرنشان کرد: چشم انداز وضعیت ارزی کشور ویژه است. در 
صورتی که منابع مالی مورد انتظار به کشور وارد شود، دور جدیدی 

از جریان ارزی برقرار می شود.
در مقابل اگر منابع در حد مورد انتظار نباشد، نیاز جدی به منابع 

اثر بگذارد. رییس  ایران در محیط منطقه  ارزی می تواند بر جایگاه 
مرکز پژوهش های مجلس در خصوص جایگاه مجلس در برنامه ششم 
توسعه گفت: یکی از مباحث اساسی در برنامه ششم توسعه، نقش 
همه  در  اگرچه  است.  برنامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  جایگاه  و 
قانونی  هر  تصویب  زمان  در  که  دارد  وجود  گرایش  این  دولت ها 
از جمله قانون برنامه حداکثر اختیارات را اخذ و حداقل تعهدات را 
برعهده گیرند اما به نظر می رسد برخی مقامات قوه مجریه متمایل 
به ایده تدوین برنامه ششم به عنوان برنامه دولت هستند به گونه یی 
که جز برخی مجوزهای قانونی ضروری، بخش های دیگر آن نیازمند 
باید گفت  این خصوص  نیست. در  اسالمی  تصویب مجلس شورای 
گرچه مساله ناهمزمانی تقویم سیاسی با تقویم برنامه ریزی در کشور 
یکی از دالیل ضعف تحقق برنامه های توسعه در ایران به شمار می رود 
انحصار  معنای  به  و  دارد  دیگری  راهکارهای  نقصان  این  رفع  اما 
و  قوه مقننه  مسیر  از  نگذشتن  و  مجریه  قوه  درون  به  برنامه ریزی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
 وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته به دلیل انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، فصل خوبی برای ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس نیست 
و یافتن راه حلی برای این مسائل از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری 
خواهد کرد. در ادامه این نشست، فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی، 
گفت: در 10 سال اخیر ایران بی سابقه ترین سطح تجربه تاریخی خود 
فضای  نمی توان  که  به طوری  است  گذرانده  نفتی  درآمدهای  در  را 

پرتنش توزیع  رانت ها را جدی نگرفت.
وی افزود: بنابراین برنامه ششم توسعه باید مسیری برای بازگرداندن 
نگرش  به  بااشاره  مومنی  باشد.  کشور  اقتصاد  به  ملی گرایی  حس 
برای  احکام کلی  برنامه ششم توسعه گفت: تدوین  کلی در تدوین 
در  بگذارد.  به جای  مطلوبی  اثرات  نمی تواند  کشور  توسعه یافتگی 
کشور  در  اقتصادی  برونی  و  درونی  آسیب های  دچار  که  شرایطی 
هستیم، اجرای احکام کلی نمی تواند مسیر روبه رشدی پیش رو قرار 

دهد.
فیروزه خلعتبری نیز در این نشست عنوان کرد: برنامه توسعه یی نه 
کیك است که بین همه مردم یك کشور قسمت شود و نه می توان 
نوعی  برنامه  کرد.  طبقه بندی  دولت  فعالیت های  حیطه  در  را  آن 
طلب  را  ملی  عزم  تحقق  و  شدن  اجرایی  برای  که  است  همکاری 

می کند که با آگاهی مردم شکل خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: امروز در شرایط استثنایی اقتصادی قرار گرفته ایم که 
به نظر می رسد اگر از فرصت ایجاد شده به درستی استفاده کنیم 
می توانیم مسیر توسعه یی از دست رفته کشور را بازیابیم. وی با بیان 
باید همه گیر شود و همه  اقتصاد مقاومتی  اینکه سیاست های کلی 
آحاد جامعه در اجرای آن سهیم باشند، گفت: برنامه ششم توسعه 
باید متکی به افزایش ظرفیت ها باشد. برنامه یی متشکل از 4 رویکرد 
مدیریتی در بستر اقتصاد مقاومتی که مدیریت امنیت، تداوم، بحران 
و اضطرار را دربرگیرد. وی افزود: الگوی رفتاری مناسب در این راستا 
با ایجاد همدلی و وابستگی و همچنین تلفیق رویکردهای مدیریتی 

امکان پذیر  خواهد بود.

شماره 211 و 212
بهمن  1394 اقتصادیارمغان

منبع : الف

تصویب بودجه 95 و برنامه ششم در ابهام

واكاوی ریشه های 
اقتصادی انقالب ایران

سال 94 درحالی فصل پایانی خود را پشت سر می گذارد که تقارن تقویم سیاسی و تقویم 
برنامه های دولت نظم زمان بندی  دولت را برهم ریخته است؛
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منبع : عصر ایران 

خبرگزاری  اندیشه  و  آئین  خبرنگار  گزارش  به 
محراب،  ستارگان  نشست  چهاردهمین  فارس، 
علوی  سیدمحمدرضا  آیت اهلل  بزرگداشت  ویژه 
برگزار  امیر)ع(  مسجد  در  گذشته  شب  تهرانی 

شد.
حجت االسالم والمسلمین شیخ حسین انصاریان 
مسجد  نگاه  اهمیت  بیان  به  نشست  این  در 
پرداخت و گفت: چند قرن قبل از طلوع خورشید 
زبان  بر  مسجد  کلمه  )ص(  اکرم  رسول  نبوت 
اصحاب  دیدار  به  موفق  که  مؤمن  و  پاک  مردم 

کهف شده بودند، جاری شد.
کریم  قرآن  در  متعال  خداوند  کرد:  عنوان  وی 
اعالم  مسجد  کردن  بنا  خاطر  به  که  را  افرادی 
آمد  و  رفت  همچنین  و  کردن  پیامبر  به  عشق 
به مسجد را »رجال« نامیده است: »ال تقم فیه 
أبدا لمسجد أسس علی التقوی من أول یوم أحق 
أن تقوم فیه، فیه رجال یحبون أن یتطهروا واهلل 
یحب المطهرین« قطعاً مسجدی که از نخستین 
روز بر پایه تقوای بنا شده شایسته تر است که در 
آن بایستی مردانی که خواهان پاکیزگی هستند 

به نماز بپردازند.
قوه  کریم  قرآن  در  داد:   ادامه  اخالق  استاد  این 
است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  انسان  فاعلیت 
این رو  از  و  َعلَیِه«  اهللَ  عاَهُدوا  ما  َصَدقوا  »ِرجاٌل 
رجای که در مسجد قبا با حضرت رسول )ص( 
بودند، تا این اندازه مورد توجه ویژه پروردگار قرار 

گرفتند.
وی اظهار داشت: واژه »محراب« در زبان عربی 
اسم مکان است به معنای محل حرب یعنی اینکه 
کسی که در محراب قرار می گیرد اگر در باطن 
دشمنانی دارد اعم از رذایل اخالقی، امور پست 
روحی و ... با آنها مبارزه کند و خودش را در حد 

الزم و در حدی که عدالتی که اهل بیت )ع (  برای 
امام جماعت می خواهند، آماده کند.

محراب  )ع(  اطهار  ائمه  کرد:  تصریح  انصاریان 
وارد  کسی  هر  تا  برشمرده اند  مقدسی  مکان  را 
آن نشود و مسجد پاک بماند و نماز مردم نماز 
درستی شود، از این رو کسی که با خودش جنگ 
خدا  رسول  می شود.  نرم خو  عالِم  یك  می کند 
)ص( فرمودند بعد از مرگم سیل های زیادی اعم 
سیل و زلزله، طوفان و مرگ های دسته جمعی با 
وبا و طاعون خواهد آمد که از آنها نمی ترسم بلکه 
از اینکه بعد از مرگ امتم با هم اختالف کنند از 

آن می ترسم.
خودش  با  که  جماعتی  امام  داشت:   ابراز  وی 
فرد  یك  بود؛  خواهد  باکرامتی  فرد  کند  مبارزه 
)ع(  اطهار  ائمه  وکیل  و  جاذبه دار  و  محبت  با 
محسوب خواهد شد که دست جوانان را در دست 
پیامبر اکرم )ص( و علی )ع( می گذارد. اینجاست 
که در احادیث ما آمده است اگر یك نفر به دست 
امام جماعت و شخص واعظ هدایت شود از آنچه 
برای  و غروب می کند،  بر آن می تابد  آفتاب  که 

امام جماعت بهتر خواهد بود.
امروز  اگر  کرد:  نشان  خاطر  اخالق  استاد  این 
این  دلیل  به  ما جمعیتش کم می شود،  مساجد 
جامعه  در  طالق ها  و  گناه ها  فسادها،  که  است 
و  خوش اخالق  جماعت  امام  می شود.  بیشتر 

پاکدل واقعاً حافظ دین مردم است. 
وی گفت: حاج شیخ علی اکبر برهان یکی از امام 
مسجد،  کنار  در  ما  کودکی  دوران  جماعت های 
مؤسسات  و  دبیرستان  و  دبستان  کودکستان، 
از همه  زودتر  و خودش  بود  برپا کرده  فرهنگی 
می کرد.  پاکیزه  را  آنجا  می شد،  مسجد  داخل 
هنگامی که ما بچه ها داخل مسجد می شدیم با 
اخالق خوش و با دادن شکالت ما را به مسجد 

جذب می کرد.
این استاد اخالق خاطر نشان کرد: ما با »اخالق« 
متدین شدیم نه با علم. شهرهای تهران، اصفهان 
و مشهد در زمان قدیم 90 درصد امام جماعت 
ابوحمزه  عرفه خوان،  کمیل خوان،  دعای  آنها 
ثمالی خوان و اهل بکاء و گریه بودند، گریه هایی 
که داشتند در هر درد بی درمان دوا بود چرا که 

چشم گریان، چشمه فیض خداست.
و  جماعت ها  امام  که  الحمدهلل  گفت:  انصاریان 
مساجد خوبی داریم. ما امام جماعت خوب زیاد 
داریم فقط مردم باید بیایند و مساجد را پر کنند.
وی در پایان با اشاره به شخصیت مرحوم آیت اهلل 
علوی  آیت اهلل  روح  داشت:  اظهار  تهرانی  علوی 
بسیاری  جوانان  توانست  و  داشت  جاذبه  واقعاً 
واقعاً جای شکر دارد که یك  را تربیت کند که 
خودش  از  را  امیر(  حضرت  )مسجد  یادگاری 
بیشتری  وسعت  با  امروز  که  گذاشت  برجای 

فعالیت های مذهبی در آن ادامه دارد.

اسامی نهایی نامزدهای مجلس شورای اسالمی و خبرگان تهران
 مورد حمایت اصالح طلبان و اعتدالگرایان 

راهپیمایی 22 بهمن 1394

اهل مسجد كم شود، فساد زیاد می شود
 با »اخالق« متدین می شویم نه با علم

استاد شیخ حسین انصاریان:

هاشمی رفسنجانی، روحانی و علوی شاخص ترین چهره های فهرست خبرگان مردم هستند.

استاد شیخ حسین انصاریان گفت: اگر امروز مساجد ما جمعیتش کم می شود، 
به دلیل این است که فسادها، گناه ها و طالق ها در جامعه بیشتر می شود.
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ادامه شماره قبل :

ویژگی سوم که البته در دوره بعد از انقالب تشدید شده است، وجود 
»حکومت نفوذهای ناهمگن« است. یعنی قوای سیاسی پاره پاره شده 
و به دست چند گروه یا جناح ناهمگن افتاده است. در امریکا قدرت 
بین دو جناح همگن تقسیم می شود. همگن بودن به این معناست که 
سیاست امریکا در قبال مسائل اساسی مثل برخورد با خارج، حقوق 
شهروندی و نظایر این ها تغییر اساسی نمی کند. حکومت نفوذهای 
همه   ، جناحی  هر  کارآمدن  روی  با  که  معناست  این  به  ناهمگن 
چیز عوض می شود، نزدیك به صد درصد مدیران عالی و 90 درصد 
مدیران میانی عوض می شوند، سیاست های خارجی کالً به هم می ریزد 
باعث می  این ویژگی  زیر و رو می شود.  اقتصادی کالً  و سیاست های 
شود تا هزینه ای تکراری فراوانی در کشور انجام شود و بسیاری از 

آنها  برای  طرح های یك دولت علی رغم هزینه های سنگینی که 
شده است در دولت بعدی متوقف شود. این ویژگی موجب می شود 

تا بخش بزرگی از منابع مالی کشور صرف »شروع از نو«  بشود.
دسته  سه  حکومت ها  است.  بودن  رانت جو  حکومت  چهارم  ویژگی 
آن هایی  غیررانتی،  غیررانتی. حکومت  های  و  رانت جو  رانتی،  هستند: 
هستند که درآمدشان از طرقی غیر از منابع طبیعی تأمین می شود. 
یا از مالیات، کمك خارجی یا سرمایه های خود تأمین درآمد می کنند. 
حکومت های رانتی، آن هایی هستند که بیش از 40 درصد درآمدشان 
از منابع طبیعی مثل نفت تأمین می شود. حکوت های رانت جو، آن هایی 
هستند که صرف نظر از این که درآمدشان از مالیات و یا از نفت است، 
ویژه  رانت جویی،  طریق  از  می آید  که  دولت  کیسه  در  درآمدها  این 
خواری، رابطه های تبارگمارانه، پارتی بازی و مذاکرات محرمانه تقسیم 
می شوند. هر جناحی که پرقدرت تر باشد سهم بیشتری از این درآمدها 
را می برد. مثالً حکومت عربستان، رانتی است اما رانت جو نیست. یعنی 
همه درآمد در کاسه دولت می رود و سهم خاندان سلطنتی مشخص 
است و بقیه آن هم طبق روال خرج می شود. رقابت های کشنده بر سر 
سهم بیشتر بردن از این درآمدها وجود ندارد. حکومت در ایران هم 
رانتی و هم رانت جو است. زمانی که حکومت، رانت جو می شود، مدیریت ها 
این  از مدیران بسته می شود و می چرخد. در  تعداد محدودی  بین 
صورت منابع اقتصادی کشور به جای آن که صرف نیازهای توسعه 
ای شود صرف رقابت جناحهای سیاسی و گروههای قدرت می شود.

بنیانگذار  تله  در  سیاسی  نظام  االن،  که   است  این  پنجم  ویژگی 
است. تله بنیانگذار یك  اصطالح مدیریتی است. زمانی که شرکتی 
تأسیس می شود ابتدا همه حرف های موسس را به خوبی گوش می-

دهند و موسس همه کارها را مدیریت می کند و سلسله مرتب وجود 
ندارد و خود موسس نیز دنبال کارها می افتد و کار شرکت را پیش 
می برد. آرام آرام که سلسله مراتب شکل گرفت و بخش های مختلف 
می- می شوند  سازمان  وارد  که  جوان  مدیران  و  بزرگ شد  سازمان 
خواهند کارهای جدید و ابتکاری انجام دهند اما موسس تحمل این 
کارها  را ندارد و مقاومت می کند و در مقابل مدیران نیز مقاومت می-
کنند و شرکت وارد حالت کما می شود و  این وضعیت تا زمانی ادامه 
می یابد که یا موسس فوت کند و یا مدیران جوان از شرکت بروند. 
به این وضعیت تله بنیانگذار گفته می شود. به گمان من نظام سیاسی 
ما از بهمن سال 1382 که بخش بزرگی از نمایندگان مجلس ششم 

ارکان  یعنی  شد.  بنیانگذار  تله  وارد  دادند  استعفا  و  کردند  تحصن 
و  ببرند  خود  نظر  مورد  به سمت  را  سیستم  کل  می خواهند  قدرت 
اجزای قدرت نیز می خواهند آن را به سمت دیگری ببرند. این گونه 
می شود که منابع کمیاب اقتصادی ما در تعارض بین اهداف ارکان 

قدرت و اجزای قدرت هدر می رود.
و سرانجام ویژگی ششم، آلودگی مدیریت کشور ما به خطای ترکیب 
گفته  که  دارد  وجود  معمای خست  نام  به  بحثی  اقتصاد  در  است. 
می شود اگر من به تنهایی خسیس شوم در آخر سال ثروتمند می شوم 
ولی اگر همه ما خسیس شویم در آخر سال همه ما فقیرتر می شویم 
چون من کمتر می خرم، دیگری هم کمتر می خرد و آخر بار همه مان 
کمتر فروخته ایم و همه فقیر می شویم. به این خطای ترکیب گفته 
می شود. مثالً یك نفر در ورزشگاه فوتبال از جای خود بلند می شود و 
متوجه می شود ایستاده خیلی بهتر بازی را می بیند. بعد اگر به همه 
بگوید اگر می خواهید بهتر ببینید بایستید این دچار خطای ترکیب 
می بینند.  قبل  از  بدتر  همه  می ایستند،  همه  وقتی  است چون  شده 
تفکر مدیریت در کشور ما دچار خطای ترکیب است. نماز خواندن 
نماز  باال دستور دهیم که همه  از  اگر بخواهیم  اما  کار خوبی است 
بخوانند، موجب می شود که خیلی افراد ریاکار شوند. نظام تصمیم 
تفکر  و  روحانیان  گسترده  حضور  از  متاثر  چون  ما  کشور  گیری 
حوزوی در مناصب تصمیم گیری کالن است در موارد متعدد دچار 
خطای ترکیب می شود. تفکر حوزوی، مانند علم حقوق است یعنی 
شیوه ای از تفکر است که مربوط به سطح خرد و رفتار یك فرد است 
نه رفتار کل یك جامعه، در این صورت اگر با این شیوه تفکر برای 
کل یك جامعه و برای سطح کالن تصمیم بگیریم تصمیمات ما دچار 
خطای ترکیب خواهد بود و نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه نتیجه 
معکوس هم می دهد. به همین علت بخش بزرگی از تصمیمات در 
کشور ما دچار خطای ترکیب است و فقط هزینه تحمیل می کند 

بدون آن که به  نتیجه مطلوب برسد.
این شش ویژگی چالش های نرم هستند و بیشتر چالش های سخت و 
بن  بست  های مدیریتی ناشی از این ویژگی ها است. اصالح چالش های 
نرم نیازمند تغییرات جدی در تفکر نظام سیاسی و نگاه آن به مردم، 
و  بخش خصوصی، مشروعیت سیاسی، دموکراسی، مشارکت مردم 
ایجاد  معضالتی  مجموعه  نرم،  چالش های  می باشد.  جهانی  تعامالت 
کرده که نتایج آن را نهایتاً در انباشت بحران ها در حوزه های مختلف 
می بینیم. چالش های نرم امکان رفتار عقالنی وسازگار و با ثبات را 
از نظام سیاسی می گیرد و نظام تدبیر را بسیار ناکارآمد و پرهزینه 
می کند. تمام آنچه تحت عنوان چالش های سخت برشمردیم در 
واقع ناشی از وجود پشت پرده این چالش های نرم هستند. شما هر 
چه در حوزه مدیریت چالش های سخت بکوشید، آنها را نمی توانید 

حل قطعی و درمان نهایی کنید چون چالش های نرم دوباره آنها را 
بازتولید خواهند کرد. برای حل ساختاری چالش های سخت، باید 
چالش های نرم درمان شوند. در واقع چالش های نرم، عدم اطمینان 
و بی ثباتی و پیش بینی  ناپذیری ایجاد می کنند و برنامه ریزی و 
تحقق برنامه ها را ناممکن می سازند. پس هیچ اصالح بلندمدتی در 
سیستم امکانپذیر نیست مگر این که این ویژگی های ژنتیك نظام 

سیاسی که به عنوان چالش های نرم مطرح کردیم اصالح شود.

چالش های نرم تهدیدی برای دستاوردهای انتخابات
با انتخابات اخیر و آمدن دولت اعتدال این انتظار به وجود آمده است 
که کانون عدم اطمینان و بی ثباتی که تا کنون عمدتا در درون دولت 
یعنی از درون قوه مجریه بود، بخشکد یعنی دولت دیگر عامل اصلی 
نگرانی  یك  اما  نیست.  اقتصاد  در  ثباتی  بی  و  اطمینان  عدم  تولید 
وجود دارد و آن این که با وجود این چالش های نرم که ذاتی نظام 
سیاسی است،  کم کم منشأ عدم اطمینان و بی ثباتی که تا کنون 
در درون قوه مجریه بود به میان قوا منتقل شود. یعنی آن ویژگی 
ها باعث شود از این پس تنش های بین قوا آغاز شود. در دوره آقای 
خاتمی، منشا عدم اطمینان وتنش، در میان قوای حکومت بود یعنی 
ثباتی و  بی  باعث  این  و  بود  تنش آمیز  قوا  بین  تعامالت  و  مناسبات 
عدم اطمینان در اقتصاد می شد. در دوره آقای احمدی نژاد، تنش های 
اما خود دولت منشأ تنش و بی ثباتی و عدم  از بین رفت  بین قوا 
اطمینان شد. اکنون اولین شرطی که برای تداوم اثر مثبت انتخابات 
وجود دارد این است که منشأ عدم اطمینان که در دولت می خشکد 
به روابط بین قوا منتقل نشود و این به درایت ارکان و مقامات ارشد 
حکومت برمی گردد که مراقب باشند که عواملی درکار نشوند که منشا 
تنش را منتقل کنند بین قوا و دوباره دوره ای از عدم اطمینان ایجاد 
شود چون چنین وضعیتی اثرش مستقیماً  وارد اقتصاد می شود. سی 
سال است که سیاست مداران ما نفهمیده اند که حرف هایی که بی مهابا 
می زنند به صورت هزینه در اقتصاد ریخته می شود و حرف زدن آن ها 
به معنای تحمیل هزینه برای بخش خصوصی است. پس شرط اول 
که اثر مثبت انتخابات ادامه یابد این است که مجموعه قوای نظام 
سیاسی عزم کنند که منشأ عدم اطمینان را به روابط بین خودشان 
منتقل نکنند. اگر این موضوع رخ بدهد دوباره دوره ای از بی ثباتی و 
عدم اطمینان آغاز می شود و آثار مثبت انتخابات حذف خواهد شد. 
پس در گام اول سرنوشت بحران اجتماعی و سیاسی به درایت نظام 
سیاسی در این مورد گره می خورد. البته گامّ های سیاسی و اجتماعی 
باید برداشته شود که تفصیل آنها را به فرصت دیگری  دیگری نیز 

واگذار می کنیم.
منبع:  اقتصادایرانی

خالصه مقاله مهم آقای دکتر رنانی
که  می کند  تعیین  انتخابات  این  من  گمان  -به 
جمهوری  در  سیاسی  تحوالت  آینده  روند 
اسالمی چگونه باشد و آیا ساختار نظام سیاسی 
ما همچون گذشته با فراز و نشیب هایی، در یك 
روند تکاملی به سوی دموکراسی کامل تر ادامه 
می یابد یا به مسیری کامال غیردموکراتیك درمی 
غلتد. به عنوان مدرس »نظریه دموکراسی« می 
ندارد.  وجود  کاملی  دموکراسی  هیچ  که  دانم 
همه دموکراسی ها »تمرین دموکراسی« هستند؛ 
نیز.  آمریکایی  و  اروپایی  های  دموکراسی  حتی 
بازی  است. هیچ  فوتبال  بازی  مانند  دموکراسی 
فوتبال نهایی وجود ندارد، همه بازیهای فوتبال ، 
بازیهای بهتر  تمرینی و تجربه ای هستند برای 
آغاز  از  تواند  نمی  ای  دموکراسی  هیچ  بعدی. 
همه  شود.  متولد  کامل  سیستم  یك  به صورت 
دموکراسی ها به موازات آموزش و ارتقای رفتار 

مردمانشان، آرام آرام تکامل می یابند
ناشی  کنونی  اقتصادی  رکود  از  بزرگی  -بخش 
از وجود »عدم اطمینان« در فضای کسب وکار 
است که آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای 
تشکیل  به  انتخابات  این  اگر  است.  سیاسی 
رکود  بیانجامد،  جناج  یك  انحصار  در  مجلسی 
انتخابات  یك  در  شد.  خواهد  تعمیق  اقتصادی 
قطبی شده یا حذفی و انحصاری، از یك طرف 
کشور  سیاسی  از سپهر  جامعه  از  بزرگی  بخش 
اش  روانی  پیوندهای  و  شود  می  گذاشته  کنار 
شود،  می  تضعیف  موجود  سیاسی  ساختار  با 
در  آن  آینده  مشارکت  و  مسئولیت  احساس  و 
مسائل کشور تضعیف می شود، و از سوی دیگر 
مجلسی شکل می گیرد که متشکل از یك تفکر 
خاص خواهد بود که در بهترین حالت نماینده 
از جامعه است. کمبودهای اصلی بخش  بخشی 
کمبود  ثبات،  کمبود  اکنون  ما  اقتصاد  و  تولید 
اعتماد و کمبود افق است. و این ها همان منابعی 
بر اساس رفتار  هستند که در فضای سیاسی و 

بازیگران سیاسی شکل می گیرند.
-اقتصاددانان می گویند سرمایه گذار مغز فیل، 
قلب بره و پای آهو دارد. یعنی حافظه ای ماندگار 
دارد و چیزی به راحتی از خاطرش حذف نمی 
شود، همچنین به کوچکترین خطری قلبش به 

تپش می افتد و آنگاه به سرعت می گریزد.
-دولت برای رهایی از تورم دور رقمی چهل ساله 
چاره ای ندارد جز آن که صندوق بانك مرکزی 

را سه قفله کند نظام سیاسی ما نیز امروز برای 
رهایی از رکود بلندمدت اقتصادی که گرفتار آن 
ثبات  بی  ندارد که دریچه های  ای  است، چاره 

کننده و تیره کننده افق اقتصاد را تعطیل کند
-بحث اقتصاد مقاومتی اگر فراتر از شعار است و 
حقیقتاً به آن اعتقاد داریم نقطه آغازینش همین 

بازگرداندن »افق امید« به اقتصاد است.
روانشناختی  سرمایه  ترین  اصلی  -روانشناسان 
شناسان،  جامعه  و  دانند  می  »امید«  را  انسان 

امید را سرمایه اجتماعی می انگارند.
مخاطرات«  »مدیریت  اقتصاد،  علمی  منابع  -در 
اقتصادی«  آوری  »تاب  سوی  به  گام  نخستین 
همچون  اقتصاد،  در  امید«  »افق  وجود  و  است 
خورشیدی است مخاطرات را تبخیر و رقیق می 
کند. در تورم، برخی زیان می کنند و برخی سود 
می برند. مثال صاحبان مستغالت سود می برند 
اما مزد و حقوق بگیران زیان می کنند. اما همین 
زیان کنندگان هم بعد از یك دوره می توانند با 
افزایش دستمزدها خسارت خود را کاهش دهند.

-در رکود همه زیان می کنند یعنی هم کارفرما 
کارخانه اش تعطیل می شود و هم کارگر بیکار 
شود. در رکوِد تورمی نه تنها همه زیان می کنند 
بلکه برخی نابود می شوند. مثال کارفرما نه تنها 
تولیداتش فروش نمی رود بلکه روزبه روز هزینه 
هایش نیز افزایش می یابد تا سرانجام ورشکست 
بلکه  اخراج می شود  تنها  نه  نیز  شود. و کارگر 

با دستمزدهای کمتر هم دیگر شغلی نمی یابد.
-اکنون انبوهی از بنگاهها و کارخانه ها به علت 
ورشکستگی  آستانه  در  مدت  طوالنی  رکود 
هستند اما به امید آن که اقتصاد ایران به زودی 
از رکود خارج خواهد شد خود را َسِر پا نگهداشته 
اند که اگر رکود ادامه یابد اینان به ضرورت باید 

تعطیل شود یا عماًل ورشکسته خواهند شد.
رکود  از  را  اقتصاد  نتوانیم  ما  آینده  سال  -اگر 
خارج کنیم باید آماده شروع امواج ورشکستگی 
آنگاه صدها هزار کارگر  باشیم  ها و تعطیلی ها 
افزوده  کنونی  بیکار  ها  میلیون  به  جدید  بیکار 
خواهد شد. جامعه در دو سال پس از انتخابات 
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نوعی پذیرش از روی ناچاری بوده است یا این 
که نظام حقیقتاً مسیر تازه ای را برگزیده است.

-در واقع انتخابات، اکنون برای فعالین اقتصادی 
برای تعیین و پیش بینی »سطح  ما به آزمونی 
عدم اطمینان« آینده در نظام سیاسی ما تبدیل 

نقطه  نورث  سی  داگالس  پروفسور  است.  شده 
و  بهروزی  به سوی  آغازین حرکت همه جوامع 
توسعه را توانایی آنها در مهار خشونت می بیند.

در  توسعه  اول  مساله  نورث  نظر  از  واقع  -در 
سازمان  از  نوعی  سوی  به  حرکت  کشوری،  هر 
اجتماعی و سیاسی است که در آن خشونت مهار 
از  نوعی  به  قدرت  گروههای  همه  و  باشد  شده 

نظم موجود منتفع و راضی باشند.
از  معدودی  گروه  دست  در  قدرت  -انحصار 
حزب  یك  یا  جناح  یك  دست  در  یا  نخبگان 
دارای  گروههای  سایر  ماندن  بیرون  و  سیاسی 
قدرت از سپهر سیاسی کشور، از یك سو سایه 
کشور  فضای  بر  را  بالقوه(  )خشونت  ثباتی  بی 
حاکم می کند و از سوی دیگر منابع اقتصادی 
های  فعالیت  سوی  به  مولد  های  فعالیت  از  را 
خطر  دفع  منظور  به  که  هایی  )فعالیت  مخرب 
نیروهای مخالف و یا وفادار نگهداشتن نیروهای 

موافق صرف می شود( سوق می دهد
از  نگرانی  و  مداوم  ترس  سایه  زیر  که  -مردمی 
زیست  پیشین  نامطلوب  وضعیت  به  بازگشت 
می کنند، آمادگی روانی پیدا می کنند تا برای 
خالصی از ترس مداوم و تحمل ناپذیر، دست به 
انتخاب نهایی وحشتناکی برای فیصله بخشی و 

برون شدن از این وضعیت بزنند.
-نظام بیمه و تامین اجتماعی ما که هم اکنون 
با کسری گسترده منابع روبه روست و در پایان 
پرداخت  برای  الزم  وجوه  تامین  برای  ما  هر 
بخشی  فروش  به  بازنشستگان مجبور  مستمری 
از دارایی های خویش است وارد مرحله بحران 
خواهد شد چرا که نه تنها نمی تواند از بیکاران 
جدید حمایت کند بلکه در تامین حقوق چندین 
میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن بست بر می 
که  فشاری  تشدید  که  بیفزایم  را  این  خورد. 
از  را  آنان  و  رفت  ها خواهد  بر خانواده  بواسطه 
تامین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار 

زندگی آنها هستند عاجز خواهد کرد
فضای  به  نسبت  شهروندان  اعتراض  راه  -تنها 
حیات  و  مشارکت  راه  که  صدایی  تك  و  بسته 
سیاسی،  های  حوزه  همه  در  را  شهروندان 
اجتماعی و اقتصادی می بندد، اعتراض سرخ و 
شورش نیست. شهروندان »اعتراض سفید« نیز 
و  تفاوتی  بی  کشور،  از  خروج  امواج  دانند.  می 
کرختی اجتماعی، اعتیاد، لودگی، فساد و تخریب 
ارزشهای اجتماعی، از انواع اعتراض سفیدند که 

می  شهروندان  بر  را  مدنی  مشارکت  راه  وقتی 
می  روی  آن  به  کنیم،  می  ناامیدشان  و  بندیم 
انتخابات  شدن  انحصاری  پیامد  کمترین  آورند. 
بود  خواهد  این  آینده  مجلس  یکدست شدن  و 
در  روحانی  دولت  و  یابد  می  تداوم  رکود  که 
نجات اقتصاد ایران شکست می خورد. در چنان 
شرایطی همه چیز آماده خواهد بود تا کشور وارد 
بحران اقتصادی و ناامنی اجتماعی شود و زمینه 
را برای برآمدن یك دولت نظامی سرکوبگر آماده 
می کند. مردم ایران هزار و چهارصد سال است 
انتظار  این  تحقق  و  اند  نشسته  منجی  امید  به 

فروخفته را هر از گاهی در چهره ای می بینند
-برای عبور از بحران های در پیش رو باید همه 
پیش  من  کنند.  مشارکت  و  همت  جامعه  ی 
اتمی  مناقشه  وفصل  حل  که  نوشتهام  بارها  تر 
شرط الزم برای حل وفصل بحران های اقتصادی 
یك  درانداختن  کافی،  شرط  اما  است.  کشور 
گفت وگوی فراگیر ملی و رسیدن به یك برجام 

داخلی در میان نخبگان سیاسی کشور است.
دشمنان  با  توانستیم  مصالحمان  برای  ما  -اگر 

گفت وگو کنیم، چرا با دوستان چنین نکنیم؟
روشنفکران  کشورم،  نگران  و  خوب  -مردم 
فعاالن  فروبسته،  دم  اقتصاددانان  دلشکسته، 
مدنی و سیاسی پربسته، ایرانیاِن بیرون از وطن 
نشسته و همه آنانی که خارج از ساختار قدرت 
بر گلیم سکوت نشسته اید، صمیمانه و ملتمسانه 
عرض می کنم مبادا رد صالحیت گسترده باعث 

شود شما با انتخابات قهر کنید.
ندارد،  -هیچ دموکراسی کامل و مطلوبی وجود 

همه دموکراسی ها در حال تکامل هستند.
-آمریکا پس از 240 سال تمرین دموکراسی تازه 
پذیرفته  را  پوست  رنگین  جمهور  رئیس  اولین 
جمهوری  ریاست  به  زنی  هیچ  هنوز  و  است. 
تمرین  حال  در  نیز  آنان  است.  نرسیده  آمریکا 

وتکامل دموکراسی هستند.
همین  از  که  آن  جز  نداریم  راهی  هیچ  -ما 
تکامل  و  ناعادالنه  و  شکننده  نوپای  دموکراسی 
آن کشور  از طریق  و  کنیم  دفاع  موجود  نیافته 
را به سوی بهبودی ببریم. در قرن بیست و یکم 
هیچ ظلمی عظیم تر از راندن یك ملت به سوی 

ناامیدی، شورش، انقالب و در هم ریزی نیست.
-عصر »انقالبهای انتقالی« در قرن بیستم پایان 
یافت. در قرن بیست ویکم اگر شورشی و انقالبی 
خواهد  انهدامی«  »انقالبهای  از جنس  دهد  رخ 
بود. تجربه سوریه و لیبی در پیش چشم ماست.

-انقالب پیشین ما انقالب عشق بود که با سرمایه 
اجتماعی عظیمی همراه بود، با این حال خطاها 
بر  ما  جامعه  برای  آن  از  بزرگی  دشواریهای  و 
جای مانده است. اگر در آینده در ایران انقالب 

از  یا شورشی رخ دهد شورش های کور آکنده 
اجتماعی شدیدا  با سرمایه  ای  نفرت در جامعه 
ثمری  تخریب  جز  و  بود  خواهد  شده  تضعیف 

نخواهد داشت.
-راه حل عبور از تنگناهای موجود نه از سکوت 
می گذرد، نه از قهر، نه از آشوب، نه از انقالب و 
نه حتی از حاکمیت نظامیان. ما فقط و فقط یك 
دموکراسی  همین  در  مشارکت  آن  و  داریم  راه 
موجود  طرفه  یك  و  ناعادالنه  و  محدود  شدیدا 
است. بیایید از بین همان کسانی که تایید شده 
حتی  و  داریم  اختالف  آنان  با  وقتی  حتی  اند 
دانیم،  نمی  خود  افکار  نماینده  را  آنان  وقتی 
بهترین ها را، کم خطرترین ها را، عاقل ترین ها 

را و اخالقی ترین ها را بر می گزینیم.
ما  و جامعه  اقتصاد  تا  دهیم  اجازه  نباید  -دیگر 
به  را  ما  و  شود  ای  تازه  استهالکی  فرایند  وارد 
روندی  همین  با  باید  ما  ببرد.  فروپاشی  سوی 
پیش  به  ایم  کرده  شروع   92 انتخابات  از  که 
برویم. نخست با حضور در انتخابات نگذاریم، بی 
به صحنه  دوباره  بی خردان  و  تندروان  مایگان، 
بیایند حتی آنان که نظام را قبول ندارند گمان 
نکنند رای ندادنشان کمکی به بهبود اوضاع می 
کند. آنان با به صحنه نیامدن اجازه می دهند که 
همان کسانی که قبولشان نداریم و از حضور آنان 
در سپهر سیاسی ایران خسارت دیده ایم با رای 
کمتری و بدون هر گونه مانعی به صحنه قدرت 

بازگردند و فضا را بسته تر کنند.
ما  رای  از  نظام  بدهیم  رای  ما  اگر  گویید  -می 
برای تحکیم مشروعیت خویش استفاده خواهد 
بیایید و رأی بدهید، آری یك هفته روی  کرد. 
رأی شما مانور داده خواهد شد اما در عوض ما 
می توانیم با رأی مان برای چهار سال یکدستِی 
مجلس و انحصار قدرت و احتماال بسته شدن و 
امنیتی شدن فضای کشور را به تعویق بیندازیم و 

احتماال مانع سقوط اقتصاد ایران شویم.
کاندیدای  هیچ  اگر  حتی  طلبان،  اصالح  -ای 
سراغ  به  نگذاشتند  باقی  را  طلبی  اصالح 
مدار  اخالق  و  معتدل  سالم،  عاقل،  اصولگرایان 
علی  روحانی  کنید.  حمایت  آنان  از  و  بروید 
خویش  رای  با  ما  و  بود  اصولگرا  یك  االصول 
کرده  تبدیل  طلب  اصالح  یك  به  را  او  اکنون 
ایم. مگر نه این است که اصالح طلبی به منزله 
اعتقاد به کنش عقالنی و اصالحگری تدریجی و 
پرهیز از تندروی، انقالبی گری، ایدئولوژی زدگی 
اگر چنین است پس روحانی  و خشونت است؟ 
خیلی  با  را  کار  این  ما  است.  طلب  اصالح  یك 
های دیگر می توانیم بکنیم، فقط به شرط آن که 
صبوری بورزیم و خویش را باور کنیم و صحنه 

را ترک نکنیم.

تحلیل رنانی از بحرانهای حال حاضر ایران

دموكراسی برای عوام و سیاستمداران بزرگ



منبع : سالمت نیوز

جم،  جام  روزنامه  از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
این روزها اغلب آجیل فروشی ها کسب و کارشان سکه 
است و اقالم مختلف آجیل شب عید را تازه یا کهنه به 
پایین  مالی  توان  که  افرادی  می کنند.  عرضه  مشتری 
دارند مالک خریدشان قیمت ارزان آجیل است و افرادی 
هم که از نظر بضاعتی وضع خوبی دارند هر چه آجیل 
انتخاب  را  آن  باشد  رنگ تر  و  و خوش آب  گرانقیمت تر 
کرده و جلوی مهمان می گذارند. غافل از این که هیچ 
تازگی  که  شاخصه  مهم ترین  به  گروه  دو  این  از  کدام 
آجیل است توجه نمی کنند و بیچاره آن مهمانانی که 
با این آجیل های مانده و کهنه پذیرایی می شوند و دم 

بر نمی آورند.
ضمن این که توصیه اصلی ما به خریداران آجیل توجه 
در  می کنیم  پیشنهاد  است.  آن  تازگی  و  سالمت  به 
صورت ناتوانی در تشخیص تازگی آجیل لطفا چشم بازار 
را کور نکنید و آجیل نخرید. در این نوشتار قصد داریم 
در مورد چگونگی تشخیص تازگی گرانقیمت ترین قلم 
آجیل که همان کاشو یا بادام هندی است اطالع رسانی 

کنیم.
است  )برزیل(  جنوبی  آمریکای  محصول  هندی  بادام 
که البته امروزه هندوستان به دلیل داشتن شرایط آب 
بادام  است.  آن  تولیدکننده  بزرگ ترین  و هوایی خاص 
هندی به دلیل وارداتی بودن وقتی وارد ایران می شود و 
به دست مشتری می رسد اغلب تازگی خود را از دست 
داده و مانده و دارای طعم ناخوشایندی است و بر این 
اساس بیشتر خریداران با طعم واقعی و تازه بادام هندی 
آشنا نیستند و نمی دانند این محصول در زمان عرضه 

باید دارای چه ویژگی هایی باشد.
الزم است بدانید مغز بادام هندی باید کمی طعم خامی 
داشته و بدون مزه تلخ و تند باشد و چون پوسته آن 
می شود،  خارش  و  سوزش  سبب  پوست  با  تماس  در 
بازار  به  شده  خشک  و  پوست  بدون  محصول  این 
عرضه می شود. از آنجا که مغز خام بادام هندی قدرت 
حساسیت زایی باالیی دارد اغلب عرضه کنندگان برای 
کاهش آلرژیک بودن، آن را بو می دهند، اما چون بادام 
هندی بو داده، شور و اغلب کهنه است بهتر آن که خام 
در  و  مطلوب خریداری  داشتن طعم  در صورت  را  آن 

خانه به میزان مورد نیاز تفت دهید.

نحوه بسته بندی بادام هندی
شرایط  در  که  است  مغزهایی  از  یکی  هندی  بادام 
توکسین های  به  به سرعت  باال  رطوبت  در  و  نامناسب 
خطرناک آلوده می شود که مصرف مستمر آن می تواند 
احتمال ابتال به سرطان کبد را افزایش دهد. به همین 
دلیل مغز بادام هندی باید در قوطی های فلزی قلع اندود 
که حاوی گاز بی اثر باشد به صورت مهر و موم شده از 
کشور صادرکننده به کشور مقصد ارسال شود که اغلب 
فروشندگان متعهد در هنگام فروش برای اثبات تازگی 
و سالمت این محصول به نوع بسته بندی و تاریخ مصرف 
آن اشاره می کنند. چروکیدگی، آفت زدگی و طعم و بوی 
نامطلوب همگی از نشانه های فساد محصول است. بادام 
هندی را می توانید برای ماندگاری بیشتر در یخچال و 

فریزر نگهداری کنید.

مراقب احتمال بروز شوک حساسیت باشید
الزم است بدانید بادام هندی در برخی افراد مستعد به 
محض مصرف موجب بروز شوک حساسیتی می شود که 
می تواند منجر به تورم و انسداد مجاری تنفسی، التهاب 
و کهیر و قرمزی پوست یا دردهای شکمی و اسهال و 
درمانی  مراکز  به  باید  بالفاصله  فرد  که  شود  استفراغ 
ارجاع و از آن پس این مغز را از میان تنقالت آجیلی 

خود حذف کند.

روزنامه  از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
خراسان، چند راهکار برای کنترل دیابت:

1. ورزش كنید:
توانند  بیماران می  تغییری که  ترین  بزرگ 
کردن  ورزش  کنند،  ایجاد  شان  زندگی  در 
است.به گفته محققان ورزش منظم واکنش 
بدن به انسولین را بهبود می دهد و میزان 

گلوکز را کنترل می کند.

2. دارچین مصرف كنید :
آنتی اکسیدان موجود در دارچین باعث می 
شود قند خون کنترل شود.زردچوبه و زیره 
نیز عالیم التهاب را در این دسته از بیماران 
کاهش می دهد و واکنش بدن به انسولین را 

بهبود می بخشد.

3.مصرف گوشت را كاهش دهید:
عملکرد  قرمز  گوشت  در  آهن  زیاد  میزان 

به  تواند  و می  را کاهش می دهد  انسولین 
سلول های پانکراس که انسولین تولید می 
باالی  نیتریت  و  نمک  برساند.  آسیب  کند، 
نیز  شده  آوری  فر  های  گوشت  در  موجود 
می تواند سالمت بدن را تهدید کند.بیماران 
می توانند پروتئین های گیاهی مانند لوبیا 
یا مغز،طیور بدون چربی و غذای دریایی را 

جایگزین گوشت کنند.

4.به ورزش یوگا بپردازید:
قند  داشتن  نگه  ثابت  بر  عالوه  ورزش  این 
خون در افراد دیابتی، باعث کاهش وزن نیز 
می شود.استرس می تواند به افزایش میزان 
این  در  شود؛  منجر  دیابتی  افراد  در  قند 
مقابله  برای  یوگا  برخی حرکت های  زمینه 

با استرس موثر است.

5.روغن ماهی مصرف كنید:
است   3 امگا  چرب  اسید  که  ماهی  روغن 

است. مفید  نیز  دیابت  کردن  کنترل  برای 
مهم  هورمون  میزان  روغن،  این  مصرف  با 
کنترل کننده قند افزایش پیدا می کندو در 
نتیجه کنترل گلوکز در بدن بهتر انجام می 
شود و روند سوخت و ساز چربی نیز بهبود 
ضد  خاصیت  دارای  ماهی  یابد.روغن  می 
التهابی است .از آن جا که مقاومت انسولین 
با التهاب ارتباط دارد، بیشتر پزشکان روغن 

ماهی را تجویز می کنند.

6.استعمال دخانیات را كنار بگذارید:
مصرف سیگار کنترل میزان قند را در افراد 
دیابتی دشوارتر می کند و این امر خطر بروز 
مشکالتی مانند نابینایی یا مشکالت قلبی را 
افزایش می دهد.زمانی که نیکوتین موجود 
قند  میزان  شود،  می  خون  وارد  سیگار  در 

خون تا 34 درصدافزایش می یابد.

مطالعه  طبق  مهر،  از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
افرادی که هر  بیمارستان جانز هاپکینز مریلند،  محققان 
روز یک فنجان چای می نوشند در مقایسه با کسانی که 
چای نمی نوشند، 3۵ درصد کمتر در معرض خطر حمله 

قلبی یا سایر مشکالت قلبی-عروقی قرار دارند.
همچنین در این مطالعه مشخص شد افرادی که عادت به 
نوشیدن چای دارند کمتر در معرض تشکیل کلسیم در 
بروز  با  کلسیم  رسوبات  قلب شان هستند.  اکلیلی  عروق 

مشکالت جدی نظیر بیماری قلبی و سکته مرتبط است.
دکتر الیوت میلر، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»ما در این مطالعه دریافتیم روند ایجاد کلسیم در عروق 
کرونر و بروز بیماری های قلبی-عروقی در افراد چایخور 

بسیار پایین است.«
از  بیش  داده های  تیم تحقیقش  و  میلر  این مطالعه،  در 
۶۰۰۰ مرد و زن ثبت نام کرده در مطالعه را که از سال 
ابتدای  ۲۰۰۰ آغاز شده بود مورد بررسی قرار دادند. در 

مطالعه همه افراد فاقد هر گونه بیماری قلبی بودند.
محققان گزارش پزشکی این افراد را در مورد حمله قلبی، 
سکته، درد سینه یا مرگ ناشی از انواع بیماری های قلبی 
پژوهشگران همچنین  پیگیری کردند.  در طول ۱۱ سال 
رسوبات کلسیمی عروق خونی این افراد را در طول ۵ سال 
بررسی کرده و اولین سی تی اسکن را با آخرین سی تی 

اسکن گرفته شده مقایسه کردند.
محققان این مطالعه دریافتند افرادی که روزی یک فنجان 
ریسک  معرض  در  کمتر  سوم  یک  نوشیدند  می  چای 
بیماری قلبی در طول این مطالعه قرار داشتند. همچنین 
در افراد چایخور، یعنی افرادی که روزی یک تا سه فنجان 
چای در روز می نوشیدند، روند تشکیل کلسیم در عروق 

بسیار آهسته بود.
در این تحقیق، محققان تفکیکی بین چای سیاه یا سبز 

قائل نشدند و نتیجه مربوط به هر نوع چای است.
مواد  وجود  از  ناشی  را  چای  خاصیت  این  علت  محققان 
شیمیایی گیاهی موسوم به فالوونوئیدها می دانند که در 

چای یافت می شود و تاثیر حفاظتی بر قلب دارد.

از  بعد  آرمان،  روزنامه  از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
خانه تکاني و خسته شدن افراد فرصتي فراهم مي شود تا آنها 
بتوانند استراحت کنند. این استراحت در عین اینکه استراحتي 
براي خانه تکاني بعد از عید است، استراحتي براي خستگي هاي 
مي کند.  پیدا  ادامه  هم  عید  ایام  در  زیرا  است،  سال  تمام 
تعطیالت عید هم فرصتي را فراهم مي کنند تا افراد هم تفریح 

و هم استراحت داشته باشند.

تغییر را انتخاب مي كنم
دلیل اینکه خانه تکاني هاي عید باعث تغییر روحیه افراد مي شود 
و احساس خوبي را به آنها مي دهد، این است که خانه تکاني هاي 
عید به افراد نشان مي دهد که آنها هستند که تغییر را انتخاب 
مي کنند. افراد خودشان انتخاب مي کنند که دکوراسیون خانه 
را تغییر دهند، یا آن را رنگ کنند و اشیاي کهنه را دور بریزند 
و همین باعث مي شود احساس خوبي به آنها دست دهد و به 
خودشان افتخار کنند. این انتخاب براي تغییر و نو شدن تنها 
در سطح انتخاب باقي نمي ماند و به مرحله عمل هم مي رسد. 
تأثیرات  تغییرات مي کنند  این  انجام  به  اقدام  افراد  که  زماني 
مثبت آن چندین برابر مي شود. این مساله باعث مي شود آنها 
یک نوع تأیید خود و احساس ارزشمندي به دست آورند. این 
ارزشمندي خود هم به این منتهي مي شود که افراد احساس 
و  برود  باال  آنها  نفس  به  اعتماد  کنند،  بیشتري  نفس  عزت 
احساس خودکارآمدي بیشتري کنند. این احساس ارزشمندي 
است.  افراد  روان  سالمت  نفع  به  نهایت  در  خودکارآمدي  و 
و  خانه تکاني  که  مي کنند  انتخاب  در حقیقت چون خودشان 
انتخاب شان عمل مي کنند،  گردگیري کنند و خودشان طبق 
این باعث مي شود سالمت روان افراد باال برود. علت دیگر اینکه 
است  این  مي گذارد  تأثیر  روانشان  بر سالمت  عید  خانه تکاني 
که  زماني  مي گیرند.  آني  بازخوردهاي  مساله  این  از  آنها  که 
خانم و آقایي تصمیم مي گیرند با کمک یکدیگر خانه را تمیز 
و مرتب کنند، این تمیزي در زماني اندک به آنها بازخوردي 
بازخورد  این  مي کند.  عوض  را  شان  روحیه  و  مي دهد  مثبت 
آني هم خودش باعث مي شود افراد ترغیب شوند کارهایشان را 
باکیفیت تر انجام دهند. هنگامي هم که افراد کارهایشان را با 
کیفیت و دقت بیشتري انجام مي دهند این باعث تغییر روحیه 

آنها و افزایش سالمت روانشان مي شود.

آغاز روزي نو در نوروز
نوروز فرصت هاي دیگري هم براي افراد جامعه دارد که یکي از 
آنها ارزیابي زندگي و برنامه ریزي براي آن است. در پایان هر 
دوره اي از زندگي افراد باید بنشینند و آن دوره را مورد ارزیابي 
قرار دهند و محاسبه  کنند. در پایان سال باید اهداف زندگي 
به اهداف سال قبل  آیا  را مورد بررسي قرار داد و فهمید که 
رسیده ایم یا نه؟ این بررسي گذشته و ارزیابي آن راه را براي 

برنامه ریزي آینده باز مي کند. به نظر من نو شدن سال یکي از 
بهترین فرصت ها براي این كار است.

با  انطباق  و  تطبیق  در  که  داریم  زمان هایي  طبیعت  در  ما 
فیزیکال   آنها  به  و  هستند  انسان ها  فیزیولوژیکي  ویژگي هاي 
ویژگي هاي  به  ریتم  فیریکال  اند  این  گفته مي شود.  ریتم  اند 
در  همزمان  و  دارد  وجود  انسان  در  که  دارد  اشاره  طبیعي 
طبیعت و سایر موجودات هم یافت مي شودد. فیریکال  اند ریتم 
مي خوابیم  شب  ما  اینکه  مي گیرد.  بر  در  را  مختلفي  سطوح 
نظر  به  است.  ریتم  فیزیکال  اند  نوعي  بیدار مي شویم  و صبح 
مي رسد درباره تغییر سال و گردش مدارات سیارات هم یک 
ریتم ساالنه وجود دارد که با وضعیت زیستي ما منطبق است 
نمونه  براي  مي کند.  ایجاد  نو شدن  براي  را  فرصتي  همین  و 
بعضي افراد در روزهاي آغازي بهار زیاد مي خوابند و به احتمال 
زیاد این مساله از همین ریتم ناشي مي شود. ریتم این افراد در 
حال تطبیق با شرایط طبیعت است و همین باعث حال خواب 
با طبیعت در  این تطبیق ریتم بدن  آلودگي در آنها مي شود. 
عین حال فرصتي خوبي است تا افراد در برنامه هاي اجتماعي 
انطباق پیدا  با وضعیت طبیعت  و فردي زندگي خودشان هم 
کنند. این بدان معناست که همین که طبیعت نو مي شود افراد 
را  شان  زندگي  و  کنند  نو  را  برنامه هایشان  کنند  تالش  هم 
و  داشته اند  برنامه هایي  چه  پارسال  دهند.  قرار  کنکاش  مورد 
به کجا رسیده اند و امسال چه برنامه هایي دارند و مي خواهند 
که  برنامه هایي  کنند.  عملي  را  برنامه ها  این  طریقي  چه  از 
عملي نشده اند را به خوبي بررسي کنند، به احتمال زیاد دلیل 
براي  شرایط  که  است  بوده  این  برنامه ها  این  نشدن  عملي 
عملي شدنشان مهیا نبوده است و باید در آنها تجدیدنظر کرد 
و اگر هم الزم شد آنها را از برنامه هاي زندگي کنار گذاشت. 
در این وضعیت مثل خود طبیعت که کم کم کارهایش را انجام 
باشد.  همین صورت  به  هم  زندگي  براي  برنامه ریزي  مي دهد 
افراد هم باید با قدم هاي کوچک و کم کم راه را براي رسیدن به 
ایده آل هاي زندگي شان باز کنند. زماني که به هر کدام از این 
گام هاي کوچک دست یافتند، تالش کنند خودشان را تقویت 
کنند و براي مرحله بعد آماده شوند. این تغییر و تحول فقط 
قرار نیست در طبیعت باشد بلکه باید در جان ها و روان انسان 
تحول  و  تغییر  این  باشد  هم  یادمان  باشد.  داشته  وجود  هم 
تنها تغییر و تحول اخالقي نیست بلکه تغییر تحول اجتماعي 
و آماده شدن براي اهداف بزرگ تر و مهم تر مد نظر است. این 
مساله حتي باید به سطح زندگي خانوادگي و اجتماعي افراد 
براي شهروندي سالم  آماده شدن  دلیل،  به همین  برسد.  هم 
با برداشتن گام هایي راه را براي زندگي سالم خود و  اینکه  و 
دیگران هموار کرد هم از اهمیت ویژه اي برخوردار است. یادمان 
هم باشد حضرت علي )ع( فرمودند هر روزي که در آن معصیت 
خدا نباشد و نفع فردي و اجتماعي داشته باشد و حق الناس و 

حق ا... در آن ضایع نشود آن روز، روز عید است.

راه تشخیص بادام 
هندی تازه

راهکارهای علمی كنترل دیابت

روزانه یک فنجان چای بنوشید 
تاثیر خانه تکانِی عید بر سالمت روانتا قلب سالم داشته باشید

الزم است بدانید مغز بادام هندی باید 
کمی طعم خامی داشته و بدون مزه تلخ و تند 
باشد و چون پوسته آن در تماس با پوست 

سبب سوزش و خارش می شود، این محصول 
بدون پوست و خشک شده به بازار عرضه 
می شود. از آنجا که مغز خام بادام هندی 
قدرت حساسیت زایی باالیی دارد اغلب 

عرضه کنندگان برای کاهش آلرژیک بودن، آن 
را بو می دهند، اما چون بادام هندی بو داده، 
شور و اغلب کهنه است بهتر آن که خام آن 

را در صورت داشتن طعم مطلوب خریداری و 
در خانه به میزان مورد نیاز تفت دهید.

دیابت بیماری متابولیکی است که بر اثر نقص در ترشحات انسولین یا عملکرد آن یا هر دو رخ می دهد.به طور معمول میزان قند خون از طریق انسولین 
به طور دقیق کنترل می شود.انسولین هورمونی است که پانکراس آن را تولید می کند.انسولین میزان قند خون را کاهش می دهد.هنگامی که میزان قند 
خون باال می رود )به دالیل مختلف از جمله پس از غذا خوردن (،انسولین از طریق پانکراس تولید می شود .در بیماران دیابتی تولید نا کافی یا نبود واکنش 

به انسولین به افزایش قند خون منجرمی شود.دیابت یک بیماری مزمن است که اگر چه قابل کنترل است اما در تمام عمر با فرد می ماند.

طبق یک تحقیق جدید، نوشیدن حداقل 
یک فنجان چای در روز برای سالمت قلب شما 

مفید است.

سالمت نیوز-* فرید براتي سده: با تغییر فصول در روان انسان تغییراتي صورت مي گیرد و هر 
تغییري در عین حال که مي تواند وجه استرس زایي داشته باشد و باعث بعضي فشارها شود، مي تواند 
یک وجه ارتقایي و سالمت روان هم داشته باشد. تغییر در دکوراسیون منزل، تغییر در نظافت منزل، 
دور ریختن اشیاي به دردنخور منزل به طور مستقیم و غیرمستقیم در بحث پرهیز از تنش هاي رواني و 
ایجاد آرامش رواني تأثیرگذار هستند. به همین دلیل است که خانه تکاني هاي عید تأثیر زیادي در تغییر 

روحیه افراد دارند. ضمن اینکه خانه تکاني هاي عید در عین حال مي توانند شرایطي را براي استراحت 
افراد فراهم کنند.
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تحت  بارسلونای  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
بازی   ۲9 والنسیا  مقابل  تساوی  با  انریکه  هدایت 
متوالی را بدون شکست پشت سر گذاشت تا رکورد 

گواردیوال شکسته شود.
اسپانیا  حذفی  جام  چارچوب  در  انریکه  شاگردان 
مقابل والنسیا در دیدار برگشت به تساوی یک بر 
رکورد جدیدی  به  کاتاالن ها  تا  یافتند  دست  یک 

دست یابند.
 ۲8 پپ  حضور  دوران  در  نیوکمپ  آبی اناری های 
گذاشته  سر  پشت  شکست  بدون  را  متوالی  بازی 
بارسا دیشب به دست آورد  با تساوی که  بودند و 
این رکورد شکست شد تا رکورد شکست ناپذیری 

قهرمان اروپا به ۲9 بازی افزایش یابد.
بارسا دیشب در دقایق پایانی از شکست گریخت و 
به  به ثمر رساند  با گلی که کاپتوم در دقیقه 84 
تساوی دست یافت و راهی فینال جام حذفی شد.

که  مالی  مطالبات  فوتبال  فدراسیون  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
کامل  رفع  از  را پس  دارد  آسیا طلب  فوتبال  کنفدراسیون  و  فیفا  از 

تحریم ها دریافت می کند.
کمک  برای  گل  پروژه  مانده  باقی  بخش  مبلغ  این  اساس  همین  بر 
مالی به کشورهای مختلف جهان در جهت توسعه و پیشرفت فوتبال 

در سال ۲۰۱۵ است.
قرار است  پولی که  به همراه  مانده سال ۲۰۱۵  باقی  پول  از  بخشی 
برای سال ۲۰۱۶ نیز از سوی فیفا و AFC به فدراسیون فوتبال ایران 
پرداخت شود با تصمیم فدراسیون، پس از رفع کامل تحریم  ها حدود 
3-4 ماه دیگر به صورت مستقیم به حساب فدراسیون فوتبال واریز 

خواهد شد.
این پول دوباره به وزارت امور  پیش از این گفته می شد که احتماالً 
خارجه تحویل داده شده و این نهاد مانند روال گذشته با فدراسیون 
نداده و  بار رخ  این  اتفاق  این  فوتبال تسویه حساب خواهد کرد که 

پول ها مستقیم به حساب فدراسیون فوتبال خواهد رفت.
از سوی دیگر برخی ها عنوان می کردند قرار است ۱3 میلیون دالر پول 
پاداش جام جهانی نیز همراه با این پول به فدراسیون ایران پرداخت 
شود که گویا این پول که رقم واقعی آن 8 میلیون دالر است، حدود 
امور  وزارت  از طریق  فوتبال  فدراسیون جهانی  از سوی  ماه پیش   ۶

خارجه در اختیار فدراسیون فوتبال ایران قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی پورعلی گنجی به تازگی به تیم 
با ژاوی هرناندز کاپیتان سابق بارسلونا همبازی  السد قطر پیوسته و 
شده است. مدافع ملی پوش کشورمان شب گذشته اولین بازی خود را 
با پیراهن السد مقابل االهلی که جباری و منتظری را در ترکیب خود 
دارد انجام داد که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید.

قطر  الوطن  روزنامه  با  در مصاحبه  دیدار  این  از  پورعلی گنجی پس 
گفت: تمام سعی خود را انجام دادیم تا پیروز میدان باشیم اما شانس 
اما خداروشکر که  پنالتی گل خوردیم  نقطه  از روی  نبود و  یار  ما  با 
توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم. البته بعد از اینکه گل تساوی را 
زدیم تمام سعی خود را برای زدن گل برتری انجام دادیم ولی موفق 

نشدیم.
وی درباره عملکرد خودش گفت: من هنوز به آمادگی کامل نرسیدم 
در  مطمئنم  شدم.  حاضر  تیم  تمرینات  در  که  است  جلسه   ۵ زیرا 

هفته های آینده عملکرد بهتری خواهم داشت.
مدافع ملی پوش کشورمان درباره بازی هفته آینده السد برابر الجزیره 
بازی در لیگ قهرمانان  در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا گفت: 
الجزیره  بازی مقابل  بازی های داخلی متفاوت است. به نظرم  با  آسیا 
و  است  باشخصیتی  و  بزرگ  تیم  امارات  الجزیره  بود.  خواهد  سخت 
این  تا در  اما ما تمام سعی خود را می کنیم  این دیدار است  میزبان 

دیدار به پیروزی برسیم.
دیدار السد با الجزیره سه شنبه)۲۰ بهمن( در دوبی برگزار می شود.

فدراسیون  سایت  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
برابر   ۲۰۱۶ فوریه   4 امروز  )فیفا(  فوتبال  جهانی 
رده بندی  آخرین   ۱394 بهمن   ۱۵ پنج شنبه  با 

برترین  تیم های ملی دنیا را اعالم کرد.
کسب  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم  اساس  همین  بر 
۶۲۶ امتیاز صاحب رده 44 جهان شد و نسبت به 

ماه قبل یک  پله سقوط کرد.
همچنان  البته  کی روش  کارلوس  امر  تحت  تیم 
آسیا  قاره  نخست  تیم  عنوان  به  را  خود  جایگاه 

حفظ کرد.
تیم های کره جنوبی )۵8۰ امتیاز(، عربستان )۵7۱ 
امتیاز( ، ژاپن )۵۶9 امتیاز(، امارات )۵۲۰ امتیاز( 
در  تیم کشورمان  از  بعد  امتیاز(   ۵۱۰( استرالیا  و 

رده های دوم تا ششم آسیا ایستادند.

بیشتر  روز  هر  ایران  فوتبال  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
نظر  به  و  می شود  خودساخته  حاشیه  های  گرفتار  دیروز  از 
کفاشیان  علی  ریاست  دوم  دور  به  نزدیک شدن  با  می رسد 

در فدراسیون فوتبال، این حاشیه ها بیشتر هم خواهد شد.
پس از سفر انتخاباتی جیانی اینفانتینو، دبیرکل یوفا به ایران، 
حاشیه های جدید بر سر نرفتن کی روش به جلسه اینفانتینو 
با مسئوالن فدراسیون فوتبال پیش آمد که ناراحتی افشین 
پیروانی و سرمربی تیم ملی را در پی داشت و آنها در بیانیه ای 
اعالم کردند تصمیمات جدی و جدیدی را در پیش خواهد 

گرفت.
در گفت  فارس  ورزشی خبرگزاری  بهانه خبرنگار  به همین 
این  در  فوتبال  فدراسیون  رئیس  کفاشیان،  علی  با  گویی  و 
خصوص و البته سایر مسائل فوتبالی دیگر نظرات وی را جویا 

شد که متن آن را در زیر می خوانید:
نامزد  و  یوفا  دبیركل  اینفانتینو،  جیانی  حضور  با  فارس: 
كه  آمد  وجود  به  زیادی  حاشیه های  ایران  در  فیفا  انتخابات 
آنها عدم دعوت كارلوس كی روش، سرمربی تیم ملی  از  یکی 
این  البته  كه  كردید  برگزار  اینفانتینو  با  كه  بود  جلسه ای  در 
به  را  ناراحتی و گالیه های سرمربی و مدیر تیم ملی  موضوع 

همراه داشت.
برای حضور در جلسه هماهنگی نیاز نداشت؛ مگر اینفانتینو 
ایران،  در  وی  حضور  از  پس  اینکه  ضمن  بود؟!  کسی  چه 
دوست  دو  عنوان  به  آنها  و  بود  ارتباط  در  وی  با  کی روش 
قدیمی یکدیگر را مالقات کردند که اتفاقا گویا دیدار خوبی 

هم با یکدیگر داشته اند.

جلسه  در  تا  بود  كرده  شرط  كی روش  می شود  گفته  فارس: 
كه  جلسه ای  به  دلیل  همین  به  او  و  نباشند  ترابیان  و  اسدی 

برگزاری كردید نیامد؟
ما از کی روش درخواست کرده بودیم اگر می خواهی به جلسه 

بیا که خودش نیامد.
فارس: پس از جلسه، با كی روش صحبت كردید تا اصل ماجرا 

را از زبان خودش جویا شوید؟
نداشت. حاال طی  نکردم چون ضرورتی  خیر؛ هیچ صحبتی 
روز  است.  زیاد  کردن  صحبت  برای  فرصت  آینده  روزهای 
گذشته درگیری زیادی داشتم و نشد با او تماس بگیرم. ما 
کردیم  دعوت  ملی  تیم  سرمربی  از  جلسه  در  حضور  برای 
روز  عصر  اینفانتینو  و  کی روش  هم  نهایت  در  و  نیامد  که 

چهارشنبه همدیگر را مالقات کردند.
فارس: پس از این اتفاق یک بیانیه تند و آتشین توسط افشین 
پیروانی صادر شد و ایشان گفتند تصمیمات جدی و جدیدی 

را خواهیم گرفت. از این تصمیمات خبری دارید؟
به  قضایا  این  چون  می کرد  را  مصاحبه  آن  نباید  پیروانی 
او در جریان این ماجراها قرار  ارتباطی نداشت و اصوال  وی 
پیروانی  آقای  به  ارتباطی  ایران  به  اینفانتینو  آمدن  نداشت. 
این خصوص  انجام داد. قطعا در  را  نداشت که آن مصاحبه 

برخورد الزم را با وی به عمل می آوریم.
به  فشارها  فوتبال،  فدراسیون  انتخابات  آستانه  در  فارس: 
است.  شده  بیشتر  و  بیشتر  شما  شخص  و  فدراسیون  اركان 

دلیل این فشارها چه علتی دارد؟
نمی دانم چون زیاد وارد نیستم که پشت پرده چه می گذرد!

فارس: یعنی پشت پرده ای وجود دارد؟
نمی دانم. شما می گویید تحت فشار قرار می دهند و من هم 

علت آن را نمی  دانم.

فارس: این فشارها در مدت اخیر از موضوع اساسنامه آغاز 
شد، سپس به بحث مناقشه با عربستان كشید و االن هم مورد 
انتخابات فیفا را دستاویز كرده اند تا فدراسیون شما را مورد 
انتقاد قرار دهند. شاید هم منتقدان معتقدند كه 8 سال تان 

ُپر شده و باید هر طور شده از فوتبال بروید.
اشکالی ندارد. حاال باید صبر کرد و دید در آینده چه اتفاقی 
طبق  را  وظیفه  این  است،  وظیفه ام  که  جایی  تا  می افتد. 
اساسنامه و طبق روال فوتبال کشور است انجام می دهم و هر 
جا هم که به نفع فوتبال نباشد، یک ثانیه هم درنگ نمی کنم 

و به دنبال کارم می روم.
فارس: به نظر از اتفاقات اخیر خیلی دلخور هستید؟

از ممنوع التصویری صدا و سیما  زیادی وجود داشته،  موارد 
گرفته که نشان می دهد صداوسیما با ما لج کرده است تا بقیه 
کسانی که مشخص نیست چرا این رفتارها را می کنند. من 
که نمی توانم این همه فشار و این مسائلی که برای فوتبال 
من  خاطر  به  فوتبال  به  که  را  تهمتی  هر  و  می کنند  ایجاد 
بیایند،  خودشان  دوستان  اگر  شاید  کنم.  تحمل  را  می زنند 

دیگر به فوتبال هم تهمت نزنند.
فارس:منظورتان از این دوستان چه افرادی هستند؟

شبه   یک  بیایند  هستند،  طرفدارشان  که  دوستانی  شاید 
فوتبال خوب و پاک شود و همه چیزش منظم و حساب هایش 
صاف شود، چون گویا تا زمانی که من هستم همه چیز ناپاک 

است و با آمدن دوستانشان همه چیز پاک خواهد شد.
فارس: گویا علیرضا اسدی، دبیركل فدراسیون می خواهد برای 
انتخابات نامزد شود و شما از او خواسته اید هرچه سریع تر از 

سمت خود استعفا دهد تا شائبه ای در این مورد ایجاد نشود.
اگر آقای اسدی بخواهد کاندیدا شود، چون ایشان دبیر کل 
هستند و دبیرکل مسئولیت انتخابات را دارد، قطعا باید یک 
انتخاب کنیم که  دبیرکلی  عنوان سرپرست  به  را  دیگر  فرد 
البته در این خصوص با او نیز صحبت کرده ام که اسدی قبول 
کرده و قطعا یک نفر دیگر به عنوان دبیرکل برای ۲-3 آینده 

انتخاب خواهد شد تا کارها را تا زمان انتخابات پیش ببرد.
فارس: این فرد مشخص شده است؟

خواست  اگر  تا  خواسته ام  اسدی  از  کنیم.  صبر  باید  حاال 
کاندیدا شود به ما اطالع بدهد تا یک نفر دیگر را برای سمت 

او انتخاب کنیم تا ۲-3 ماهه کارها را انجام دهد.
فارس: به حضور اینفانتینو در ایران برسیم. از صحبت هایی كه 
پس از جلسه با وی برگزار كردید، بوی منافع ملی می آمد. این 
طور نبود كه با این صحبت ها بخواهید AFC و شیخ سلمان را 
برای حل مناقشه با عربستان و رأی به سود ایران تحت فشار 

قرار دهید؟
ما  است.  دیگر  بحث  یک  فیفا  انتخابات  در  رأی  البته  خیر؛ 
صحبت های دو طرف را گوش می کنیم و می بینیم آنها چه 
مورد  در  اما  می کنیم.  انتخاب  را  یکی  باالخره  و  می گویند 
مناقشه با فدراسیون فوتبال عربستان نیز ما همیشه از منافع 

ملی دفاع کرده و دفاع خواهیم کرد.
رأی  فیفا  انتخابات  در  كسی  چه  به  تفاسیر  این  با  فارس: 

می دهید؟
فعال مشخص نیست و ۱۵ روز دیگر فرصت داریم. هر زمان 

رأی دادیم، آن وقت رأیمان را اعالم می کنیم.
شما  با  انگار  كه  است  گونه ای  به  تاج  مهدی  رفتار  فارس: 
دچار زاویه شده. تاج پس از آن صحبت ها در برنامه 90، یک 
یاركشی هم انجام داد و مدیران باشگاه ها را علیه فدراسیون 

فوتبال، با خود همراه كرد.
خیر؛ تاج کامال هماهنگ است و هیچ مشکلی با وی نداریم!

AFC از صدا وسیما عجیب بود. این طور به  فارس: تقدیر 
نظر می رسید شما پشت پرده این موضوع را ترتیب داده اید 
تا صداوسیما را در راستای حل مشکالت حق پخش، نمک گیر 

كنید.
کمیته  به  موضوع  این  نداشت.  عجیبی  مورد  هیچ  خیر؛ 
بازاریابی مربوط می شد و از تلویزیون همه کشورهای آسیایی 

تقدیر به عمل آمد. مورد خاصی نبود.

فارس: كی روش پس از پایان مرحله دوم قراردادش، می ماند 
یا از ایران خواهد رفت؟

ان شااهلل که می ماند هرچند که قرارداد کی روش تا پایان جام 
جهانی ۲۰۱8 روسیه است و او تا آن زمان با ما قرارداد دارد، 
البته هر زمانی که تیم ملی در مرحله انتخابی این رقابت ها، 
پایان  به  هم  کی روش  قرارداد  شود،  مسابقات حذف  دور  از 

خواهد رسید.
فارس: مگر قرارداد كی روش 3 مرحله ای نبود؟

قرارداد کی روش مرحله ای نبوده و تمدیدی در کار نیست و 
او تا پایان جام جهانی روسیه با فدراسیون ایران قرارداد دارد.
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بارسای انریکه ركورد 
گواردیوال را شکست

 AFC مطالبه مالی فدراسیون از فیفا و
پس از رفع كامل تحریم ها می رسد

پورعلی گنجی: برای كسب پیروزی تمام سعی 
خود را كردیم ولی شانس با ما یار نبود

سقوط یک پله ای تیم ملی 
فوتبال ایران

تیم كی روش در رده 44 
جهان و نخست آسیا ایستاد

كفاشیان: دیگر نمی توانم تهمت ها را تحمل كنم
شاید اگر دوستانشان بیایند یک شبه فوتبال پاک شود!

بارسلونای تحت هدایت انریکه 
با تساوی مقابل والنسیا ۲9 بازی 
متوالی را بدون شکست پشت 
سر گذاشت تا رکورد گواردیوال 

شکسته شود.

فدراسیون فوتبال پول هایی که از فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا طلب دارد را پس از 

رفع کامل تحریم ها دریافت می کند.

مدافع ملی پوش کشورمان پس از اولین بازی 
خود با السد که با نتیجه تساوی به پایان رسید 

اظهار داشت در این دیدار برای پیروز شدن تمام 
تیم ملی فوتبال ایران با کسب سعی خود را کردند ولی شانس با آنها نبود.

۶۲۶ امتیاز در جدید ترین رنکینگ 
فیفا یک پله سقوط کرد و در رده 
44 جهان و نخست آسیا ایستاد.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: شاید دوستانی که طرفدارشان هستند، 
بیایند یک شبه فوتبال خوب و پاک شود و همه چیزش منظم و حساب هایش 

صاف شود، گویا تا زمانی که من هستم همه چیز ناپاک است.

شماره 211 و 212
بهمن  1394 ورزشیارمغان

موارد زیادی وجود داشته، از 
ممنوع التصویری صدا و سیما گرفته که نشان 
می دهد صداوسیما با ما لج کرده است تا بقیه 
کسانی که مشخص نیست چرا این رفتارها را 

می کنند.

شاید دوستانی که طرفدارشان هستند، 
بیایند یک شبه  فوتبال خوب و پاک شود و 

همه چیزش منظم و حساب هایش صاف شود، 
چون گویا تا زمانی که من هستم همه چیز 
ناپاک است و با آمدن دوستانشان همه چیز 

پاک خواهد شد.
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امامزاده سلطان گروه آباد)ع(،جلوه گاه معنویت درطبیعت زیبای نطنز
تماشایی  مناظر  نطنز،  شهرستان  طبیعی  های  جاذبه  زیباترین  از  یكی   
طبیعت  در  )ع(  آباد  گروه  امامزادگان  مطهر  حرم  به  نطنز  شهر  جاده 

چشم نواز کوهستان کرکس می باشد.
شهر  مرکز  از  کیلومتری   10 فاصله  در  آباد  گروه  امامزادگان  متبرکه  بقعه 
از طی یک  نطنز قرار دارد. در ابتدای جاده قدیم این شهر به کاشان پس 
کیلومتر از میدان بسیج و عبور از دانشگاه پیام نور به یک سه راهی می 
گروه  امامزادگان  بقعه  اصلی  جاده  وارد  آن،  چپ  سمت  در  که  رسیم 
از  عبور  با  را  جاده  مالیم  شیب  و  سرباالیی  مسیر،  این  در  شویم.  می  آباد 
کنار روستای زیبای اوره و دره های سرسبز و درختان با شكوه این روستا، 
بینیم   می  را  بلند  کوههای  جاده  طرف  یک  در  گذاریم.  می  سر  پشت 
این زیبایی ها،  از  ، که هر کدام  انبوه درختان  با  و در طرف دیگر دره هایی 

مناظر شگفت انگیزی را برای زائران و گردشگران پدید آورده است.
گل  بوستانهای  و  چنار  درختان  با  که  را  امامزاده  به  منتهی  مسیر  
انداز  چشم  در  رنگ  سبز  گنبدی  با  کنیم  می  طی  آن  اطراف  محمدی 
تا  شویم  می  روبرو  کرکس  کشیده  فلک  به  سر  کوههای  دامنه  زیبای 

اینكه به آستان مقدس امامزادگان )ع( می رسیم.
در  امامزاده،  ورودی  اصلی  درب  به  منتهی  های  پله  از  رفتن  باال  هنگام 
طرفین مسیر ، محوطه سازی زیبا، درختان بلند و آبنماهای آن به چشم 
می خورند، البته برای کسانی که توان استفاده از پله ها را نداشته باشند ، 
از پارکینگ تا محل بقعه ، مسیری سنگفرش با شیبی مالیم در قسمت 

شرقی محوطه امامزاده احداث شده است.
طرحهای  و  نقوش  با  آن  زیبای  ضریح  شویم  می  که  مطهر  حرم  داخل 
اسلیمی و هندسی جلب توجه می کند، بقعه ای مربع شكل که دیواره 
طرحهای  با  آن  خارجی  نمای  و  وگچبری  سنگ  از  ترکیبی  با  آن  داخلی 

آجری تزئین شده است.
اینجا  است.  سرسبز  و  دلنشین  بسیار  امامزاده،  اطراف  فضای  و  محیط   
و  شكوه  اوج  اند.  گرفته  خود  آغوش  در  را  شما  کرکس  کوههای  گویی 

زیبایي آفرینش در این فضای معنوی دیدنی است.
بقعه این امامزادگان جلیل القدر در گویش محلي »امامزاده آقاسلطان 
به  نیز  امامزاده  این   به  آباد  گروه  نام  اطالق  شود.  مي  نامیده  آباد«  گروه 
این دلیل است که به روایت از معتمدین، گروهی از امامزادگان در این 
محل دفن چهل  اي معتبر،  براساس تذکره  و  می باشند  مدفون  مكان 
تن از فرزندان ائمه اطهار)ع( است که اسامي آنها در زیارتنامه منسوب 

به این بزرگواران اعالم شده است.
  مورخین معتقدند علت اینكه ایشان نواحی کوهستانی را برای زندگی 
از ظلم و جور حكامی بوده  اند، گریز  انتخاب کرده و به عبادت پرداخته 
ای  جلوه  خود  این  که  اند،  بوده  بیت)ع(  اهل  دشمنان  از  که  است 

حقیقی از مظلومیت سالله نورانی ائمه اطهار )ع( است.
از سادات محترم  اوره که اغلب    اهالی مهربان و مهمان نواز روستای 
دارند  امامزادگان  این  معجزات  و  کرامات  به  خاصی  اعتقاد  باشند  می 

آستان  این  در  حضور  با  را  هایشان  شادی  و  غمها   ، موفقیتها  همواره  و 
متبرکه با آقاسلطان گروه آباد تقسیم می کنند .

این بقعه متبرکه در سالهای اخیر با توجه به عبور آزادراه تهران - اصفهان 
امناء و خادمان دلسوز آن در تأمین  از جوار نطنز و همت جدی هیئت 
از  نطنز،  از  دسترسی  آسفالتی  جدید  مسیر  احداث  و  رفاهی  امكانات 
پر  دلی  با  که  مردمی  است.  بوده  برخوردار  پرشورتری  مردمی  استقبال 
طلب  )ع(  امامزادگان  از  آن  روحانی  فضای  در  و  آمده  اینجا  به  نیاز  از 

حاجت کرده اند.
محترم  زائران  پذیرای  هفته  ایام  وتمام  روز    مدت  طول  در  امامزاده  این   

بوده ودربهای زیارتگاه ، اغلب تا ساعت 1٢ شب باز است.
 وجود زائر سرا، سالن بزرگ برگزاری مراسم مذهبی ، پارکینگ، و همچنین 
آب و هوای دلپذیر کوهستان کرکس و سایه درختان و امكانات رفاهی 
مناسب موجب آن شده که زائران ،گردشگران و همچنین کوه نوردان 
این  به  کاشان  و  تهران  شهرهای  از  ویژه  به  ایران  سراسر  از  ساله  هر  زیادی 
و  رفاهی  امكانات  از   ، مقدس  آستان  این  زیارت  بر  عالوه  و  آمده  زیارتگاه 

طبیعت زیبای اطراف آن نیز بهره مند شوند.
مسئولین  و  مردم  بیشتر  همت  با  که  گفت  توان  می  جرأت  به     
در  )ع(  آباد  گروه  سلطان  امامزادگان  مطهر  حرم   ، نطنز  شهرستان 
اسالمی  ایران  مذهبی  گردشگری  مهم  قطبهای  از  یكی  به  آتی  سالهای 

تبدیل خواهد شد .


