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نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی
   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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استقالل بدون درک پیوندش با 
آزادی و عدالت امکانپذیر نیست

در آستانه آغاز سفرهای نوروزی

ايرانگردى را از شهرستان تاريخى و 
زيباى نطنز شروع كنيم

فرصت ها و تهدید های طرح تحول نظام 
سالمت

علت »وزوز گوش« و راهکار

توصیه رهبر انقالب به مسئوالن درباره درختکاری نتایج انتخابات مجلس دهم در تهران
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و  ممتاز  بسیار  جایگاه  مجلس  نماینده  و  اسالمی  شورای  مجلس 
باالیى در قانون اساسی کشور ما دارند اصول ۵۷ و۵۸ و۵۹ وفصل 
به مجلس  اختصاص   ۹۰ تا   ۶۲ اصول  اساسی شامل  قانون  ششم 

شورای اسالمی و جایگاه آن و حدود وظایف و اختیارات دارد.
در اصل ۸۴ قید شده: ” هرنماینده در برابر تمام ملت مسئول است 
و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.”

در اصل ۸۶ ذکر شده: ” نمایندگان در مقام ایفاء وظایف نمایندگی و 
اظهار نظر و رأی خود کاماًل آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی 
وظایف  ایفاء  مقام  در  که  آرایی  یا  اند  کرده  اظهار  مجلس  در  که 

نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف نمود.”
در اصل ۸۹ آمده است: ” نمایندگان مجلس میتوانند هیأت وزیران 
عدم  به  میتوانند  نمایندگان  کنند.  استیضاح  را  وزراء  از  هریک  یا 

کفایت رئیس جمهور رأی بدهند.”
گانه  قوای سه  کار  از طرز  به شکایات  میتواند  ” مجلس   :۹۰ اصل 

رسیدگی کند.
در اصل ۵۹: ” به مجلس اختیار همه پرسی و مراجعه مستقیم به 
آراء مردم داده شده است. بنابراین مجلس با این همه اختیارات 
که  نبوده  بی جهت  و  نیست  دیگر  قوه  دو  با  مقایسه  قابل  وسیع 

حضرت امام)ره( مجلس را در رأس امور توصیف فرموده است.
قدرت مجلس ناشی از ساختمان و دم و دستگاه و سخت افزار و نرم 
افزار و بودجه و اعتبار و امکانات نیست، بلکه تک تک نمایندگان 

میتوانند در تعیین جایگاه و موقعیت مجلس نقش داشته باشند.
یک  رأی  و  مساوی هستند  باهم  رأی  دادن  در  نمایندگان  هرچند 
با رأی رئیس مجلس  با ده هزار رأی  افتاده و  نماینده منطقه دور 
که با یک میلیون رأی وارد مجلس شده برابراست، ولی تمام نقش 

نمایندگان در دادن رأی خالصه نمیشود.
میزان تأثیرگذاری نمایندگان باتوجه به مراتب کاردانی و شجاعت و 
پایبندی به اصول و تخصص و آزادگی بسیار میتواند باهم متفاوت 
باشد. بدین ترتیب که یک نماینده با حضور مؤثر و سازنده خود 
در کمیسیونهای تخصصی و مطالعه دقیق طرحها و لوایح و دخالت 
در تصویب یا عدم تصویب آنها و ارائه طرحهای مورد نیاز جامعه 
در  حضورفعال  و  کشور  کالن  مسائل  در  کارشناسانه  اظهارنظر  و 
برنامه هاى  پارلمانی و داشتن  و گروههای دوستی  فراکسیون ها 
مشخص و کارشناسی شده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق 
ارائه طرحها،  اولویت بندی در  رانتخواری،  از  ارز و جلوگیری  کاال و 
ترجیح دادن منافع ملی بر بخشى نگرى، فدانکردن مصالح ملی بر 
مصالح حوزه انتخابیه و مدیون نبودن به جریانات زر و زور و تزویر 

میتواند نقش مؤثرتری نسبت به سایرنمایندگان ایفاء نماید.
گفته شده از ۲۹۰نفر نماینده مجلس حدود ۹۰نفر نماینده ترند، یعنی 
بی تعارف مقامات اجرائی برای ۲۰۰نفر دیگر چندان جایگاهی قائل 

مجلس  در  را  او  که  میبرند  بیشتر حساب  اى  نماینده  از  نیستند. 
اثرگذارتر بدانند.

اگر نماینده اى فقط حضور فیزیکی در مجلس و کمیسیون داشته 
در  دادن  مانور  اش  دغدغه  بیشترین  شودو  روزمرگی  دچار  باشد، 
حوزه انتخابیه باشد، ممکن است نزد موکلین خود محبوب توصیف 

شود ولی جایگاه مؤثری در مجلس نخواهد داشت.
حاصل  چگونه  نماینده  اقتدار  و  تأثیرگذاری  این  دید  باید  حال 

میشود.
الف: حضور فعال و مؤثر در صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی

۱ـ نماینده اگر صاحب طرح و برنامه باشد میتواند در کمیسیونهای 
و  باشد  آفرین  نقش  لوایح  بررسی  و  طرحها  ارائه  در  و  تخصصی 

نظرات وی در رد یا تصویب طرحها و لوایح مؤثرواقع شود.
اختیارات  نظارتی  بعد  در  قانونگذاری،  بر وظیفه  نماینده عالوه  ۲ـ 
وسیعی دارد. نماینده مقتدر میتواند با استفاده از اختیارات نظارتی 
مجلس عملکرد کلیه دستگاههای اجرائی را زیر ذره بین خود قرار 
مشغول  مرتب  تولیدی  واحد  یک  عنوان  به  مجلس  اینکه  دهد. 
اجرای  برنحوه  باید  بلکه  نیست،  کافی  باشد  قوانین  انبوه  تولید 
قوانین نیزنظارت داشته باشد. نماینده تأثیرگذار میتواند مسئولین 
اجرائی را در قالب تذکر، سئوال، استیضاح و تحقیق و تفحص تحت 

نظارت خود در آورد.
ب: عملکرد نماینده در خارج از صحن علنی مجلس:

با  مرتبط  دیگری  فعالیتهای  قانونگذاری  وظایف  بر  عالوه  نماینده 
وظایف نمایندگی خود میتواند داشته باشد که براثرگذاری و اقتدار 

وی میافزاید.
۱ـ حضور فعال نماینده به عنوان ناظر در بسیاری از مجامع و شوراها 
از قبیل عضویت در شورای سرپرستی صدا و سیما، هیئت نظارت بر 
مطبوعات، شورای پول و اعتبار، شورای انقالب فرهنگی، عضویت در 

شورای بازنگری قانون اساسی و نظایر آن.
محیط  فرهنگیان،  ورزش،  نظیر  فراکسیونها  در  نماینده  حضور  ۲ـ 

زیست و غیره.
در  شرکت  و  پارلمانی  دوستی  گروههای  در  نماینده  عضویت  ۳ـ 

سفرهای خارجی.
حال اگر نماینده اى براساس توانمندی و کارطاقت فرسا با احساس 
مسئولیت در کلیه ابعاد فوق فعال و تأثیرگذار باشد، میتوان از وی 
به عنوان یک نماینده مقتدر یادنمود. هر نماینده این قابلیت را دارد 

که بتواند نقش مرحوم مدرس را در مجلس ایفاء نماید.
خاص  اعتبار  و  ردیف  که  هایى  پروژه  بخواهد  نماینده  یک  اینکه 
روشنایی  تأمین  قنوات،  الیروبی  راهسازی،  قبیل  از  دارند  را  خود 
و  آموزشی  درمانی،  واحدهای  احداث  ها،  جاده  آسفالت  معابر، 
بانکی به مردم  یا اعطاء تسهیالت  حتی پرداخت حقوق کارمندان 
را جزء عملکرد و خدمات خود به خورد خلق اله بدهد بی انصافى 
و عوام فریبی است. این اقدامات چه نماینده باشد یا نباشد، طبق 
نیازسنجی وزارتخانه ها و کمیته هاى برنامه ریزى و اعتباراتی که 
به  رو  به  باتوجه  است.  انجام شدنی  میشود  تعریف  بخشها  برای 
اتمام بودن دوره نهم مجلس و در پیش بودن انتخابات بعدی بی 
مناسبت نیست که تا حدودی عملکرد نماینده فعلی حوزه انتخابیه 

نطنز و قمصر در دوره نهم مجلس را مورد ارزیابی قراردهیم.

وی  اینکه  و  انتخابیه  حوزه  در  محمدفیروزی  عملکرد  بررسی  البته 
درپیگیری مسائل شهرستان و مشکالت موکلین چه میزان توفیق 
داشته و تا چه حد رعایت عدالت را در سطح حوزه انتخابیه نموده 
کننده  قضاوت  بهترین  خود  مردم  زیرا  کارنیست  دستور  در  فعاًل 

هستند.
نامبرده  بدانیم  امکاناتی در دست نیست که  و  ابزار  از طرف دیگر 
در مجلس چه عملکردی داشته است، در تهیه چه طرحهایی نقش 
و دخالت داشته است. در مخالفت یا موافقت با کدام وزیر کابینه 
هنگام رأی اعتماد صحبت کرده است، در مورد چند طرح یا الیحه 
به عنوان مخالف یا موافق صحبت کرده است، در چند استیضاح 
مشارکت داشته است، در چند هیئت تحقیق و تفحص عضو بوده 
چه  سفر  دستآوردهای  و  شده  اعزام  خارجی  سفر  چند  به  است، 
ارزیابی  مورد  را  وی  عملکرد  ساده  مورد  یک  در  فقط  است،  بوده 
قرار میدهیم آنهم عضویت وی در گروههای دوستی پارلمانی است.

حوزه  در  افرین  نقش  و  تأثیرگذار  نهادهای  از  یکی  که  میدانیم 
تأثیرگذاری  برای  مقننه  قوه  هستند.  پارلمانها  خارجی،  سیاست 
براین حوزه از ابزارهای مختلفی سود جسته که یک از آنها تشکیل 

گروههای دوستی پارلمانی بین ایران و سایرکشورهاست.
باید اذعان نمود که گروههای دوستی پارلمانی در ایران که با هدف 
گسترش روابط پارلمانی و ایجاد زمینه هاى الزم برای ارتقاء روابط و 
کشف زمینه هاى الزم برای آشنایی ملتها با تاریخ و فرهنگ یکدیگر 
شکل گرفت ولی به علت عدم تخصصگرایی و عضویتهای غیر مرتبط 
چندگانه در بیش از یک گروه دوستی و عدم اشراف نسبت به کشور 

مقصد کمترین توفیق را داشته اند.
قمصر  و  نطنز  انتخابیه  حوزه  نماینده  محمدفیروزی  عضویت  ذیاًل 
را  شده  درج  مجلس  سایت  در  که  پارلمانی  دوستی  گروههای  در 

استخراج نموده و آن را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
نامبرده در چهارگروه دوستی پارلمانی عضویت دارد و در هر لیست 
نفر آخر است. کشورهای تعیین شده برای دوستی نیز در خور توجه 

است.

ـ گروه دوستی پارلمانی ایران وبوتان

۲ـ گروه دوستی پارلمانی ایران و سریالنکا

۳ـ گروه دوستی پارلمانی ایران و موریتانی

۴ـ گروه دوستی پارلمانی ایران و بنگالدش

را  کشوری  هیچ  شماردن  کوچک  ویا  تحقیر  قصد  است  بدیهی 
گروه  عضو  محمدفیروزی  که  کشورهایی  به  نگاهی  ولی  نداریم، 
کشورهای  اینهمه  با  کشورها  این  مقایسه  و  شده  آنها  با  دوستی 
بحث  مورد  نماینده  آیا  میدهد.  آزارمان  کمی  جهان،  در  پیشرفته 
قادر نبود، حداقل یک کشور پیشرفته را به عنوان گروه دوستی خود 
انتخاب نماید و یا حداقل در یک لیست نام وی به عنوان نفر آخر 
داشته  سرها  در  سری  میتوانستیم  هم  ما  کاش  ای  نمیشد.  درج 
باشیم. جای دور نمیرویم در همین شهرهای همسایه خود، جایگاه 
بخشایشی نماینده اردستان و منصوری آرانی نماینده کاشان را چه 
در  چه  و  تخصصی  کمیسیونهای  در  چه  مجلس،  علنی  صحن  در 
محافل سیاسی و چه در گروههای دوستی را با نماینده نطنز و قمصر 
که برخی اصرار دارند وی را نماینده شهرستان بادرود بدانند مقایسه 

نمایید ،چرا اینقدر تفاوت؟!!

 مدیر مسئول نشریه ارمغان
مسعود کریم پور نطنزی

 سرمقاله ..

اقتدار یک نماینده



Email : info@armaghannews.com
website : www.ARMAGHANNEWS.com2 شماره 213 و 214

اسفند  1394 سیاسیارمغان

منبع : فارس

نتایج انتخابات مجلس دهم در تهران
نتایج انتخابات خبرگان رهبری

 1543185 اصالح طلب محمدرضا عارف1

1381971 اصالح طلب علی مطهری2

1251696 اصالح طلب علیرضا محجوب3

1252902 اصالح طلب سهیال جلودارزاده4

1230584 اصالح طلب الیاس حضرتی5

1204370 اعتدال کاظم جاللی6

1197491 اصالح طلب محمدرضا بادامچی7

1189744 اصالح طلب فریده اوالد قباد8

1159401 اصالح طلب مصطفی کواکبیان9

1159619 اصالح طلب سیده فاطمه حسینی10

1139829 اصالح طلب پروانه سلحشوری11

1138647 اصالح طلب ابوالفضل سروش12

1123414 اصالح طلب علی نوبخت حقیقی13

1122784 اصالح طلب غالمرضا حیدری14

1119608 اصالح طلب   مهدی شیخ15

1116259 اصالح طلب فاطمه سعیدی16

11111594 اصالح طلب محمود صادقی17

1112121 اصالح طلب محمدعلی وکیلی18

1103989 اعتدال بهروز نعمتی19

1103563 اصالح طلب پروانه مافی20

1102515 اصالح طلب فاطمه ذوالقدر21

1079264 اصالح طلب محمدجواد فتحی22

1071992 اصالح طلب داود محمدی23

1075314اصالح طلبسیدفرید موسوی24

1072869 اصالح طلب محمدرضا نجفی25

1077365 اصالح طلب طیبه سیاوشی شاه عنایتی26

1071698 اصالح طلب محسن علی جانی زمانی27

1066640 اصالح طلب احمد مازنی28

1061553 اصالح طلب علیرضا رحیمی29

1039884 اصالح طلب   عبدالرضا هاشم زائی30

 استان
ها

نماینده منتخبکرسیها

 آذربایجان
5شرقی

 آیت اهلل محسن مجتهد شبستری - آیت اهلل علی ملکوتی- آیت اهلل
 محمدتقی پورمحمدی - حجت االسالم هاشم هاشم زاده هریسی- آیت

اهلل محمد فیضی سرابی

 آذربایجان
 آیت اهلل قریشی- حجت االسالم عسکر دیرباز- حجت االسالم مجتهد3غربی

شبستری

آیت اهلل سیدحسن عاملی- حجت االسالم میر فخر الدین موسوی ننه کران2اردبیل

5اصفهان
 آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد - آیت اهلل مرتضی مقتدایی - آیت اهلل
 عبدالنبی نمازی - آیت اهلل سیدابوالحسن مهدوی - آیت اهلل عبدالمحمود

عبداللهی

آیت اهلل سیدمحمد مهدی میرباقری- حجت االسالم محسن کازرونی2البرز

آیت اهلل سیدمحسن سعیدی گلپایگانی1ایالم

آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری1بوشهر

16تهران

 1-آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی 2-آیت اهلل محمد آقا امامی 3- حجت
 االسالم حسن روحانی 4- حجت االسالم محسن قمی 5-آیت اهلل

 محمدعلی موحدی 6- حجت االسالم قربانعلی دری نجف آبادی 7-آیت
 اهلل سید ابوالفضل میرمحمدی 8-آیت اهلل محمد محمدی نیک 9-آیت اهلل
10-حجت االسالم سید محمود علوی 11-  

 آیت اهلل نصراهلل شاه آبادی 12-آیت اهلل محمد علی تسخیری 13- محسن
 اسماعیلی 14- آیت اهلل محمد حسن زالی 15- حجت االسالم سید هاشم

بطحایی 16- آیت اهلل احمد جنتی

 چهارمحال
آیت اهلل علیرضا اسالمیان1و بختیاری

 خراسان
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی1جنوبی

 خراسان
6رضوی

 آیت اهلل علم الهدی - آیت اهلل شاهرودی- آیت اهلل عالمی- آیت اهلل احمد
 حسینی خراسانی-آیت اهلل سید مجتبی حسینی- آیت اهلل محمدهادی

عبدخدایی

 خراسان
آیت اهلل حبیب اهلل مهمان نواز1شمالی

6خوزستان
 آیت اهلل کعبی- آیت محمد علی موسوی جزایری- آیت اهلل محسن حیدری
 آل کثیر - آیت اهلل عبدالکریم فرحانی - آیت اهلل سید علی شفیعی - آیت

اهلل احمدی شاهرودی

حجت االسالم ابوالقاسم دوالبی1زنجان

آیت اهلل سید محمد شاهچراغی1سمنان

 سیستان و
آیت اهلل عباسعلی سلیمانی- مولوی نذیراحمد سالمی2بلوچستان

5فارس
 آیت اهلل سید علی اصغر دستغیب- آیت اهلل احمد بهشتی- آیت اهلل

 اسداهلل ایمانی - حجت االسالم سید محمد فقیه - حجت االسالم علی اکبر
کالنتری

آیت اهلل اسالمی- آیت اهلل مجید تلخابی2قزوین

آیت اهلل محمد مومن1قم

ماموستا فایق رستمی- آیت اهلل حسینی2کردستان

 آیت اهلل احمد خاتمی- آیت اهلل محمد بهرامی خوشکار- حجت السالم3کرمان
امان اهلل علیمرادی

آیت اهلل نریمانی - آیت اهلل محمود محمدی عراقی2کرمانشاه

 کهگیلویه و
آیت اهلل سید شرف الدین ملک حسینی1بویراحمد

آیت اهلل سید کاظم نورمفیدی - آیت اهلل عبدالهادی مرتضوی شاهرودی2گلستان

 آیت اهلل اشکوری- آیت اهلل قربانی- آیت اهلل رمضانی- حجت االسالم4گیالن
پروایی

حجت االسالم احمد مبلغی- آیت اهلل هاشم نیازی2لرستان

 آیت اهلل آملی الریجانی- آیت اهلل نوراهلل طبرسی - آیت اهلل توکل - آیت4مازندران
اهلل معلمی

آیت اهلل محسن محمدی عراقی)اراکی( - آیت اهلل احمد محسنی گرکانی2مرکزی

آیت اهلل سید روح اهلل صدرالساداتی1هرمزگان

آیتاهلل غیاث الدین طه محمدی - آیت اهلل سید مصطفی موسوی2همدان
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در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، حضرت آیت 
اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ظهر امروز 

)سه شنبه( دو اصله نهال غرس کردند.
در  سپس  اسالمی  انقالب  رهبر  تابناک  گزارش  به 
سخنانی، گیاه و درخت را برای هر کشور و مجموعه 
به  اشاره  با  و  خواندند  آبادانی  و  برکت  مایه  بشری 
و  درختان  نگهداری  و  کاشت  به  اسالم  سفارش 
کردند:  خاطرنشان  آن،  قطع  از  جلوگیری  همچنین 
درخت  موضوع  با  مرتبط  مسئوالن  از  که  ای  گالیه 
و درختکاری وجود دارد، این است که گاهی صدها 
می  قطع  بشوند،  قطع  نباید  که  جاهایی  در  درخت 

شوند.
اطراف  های  زمین  غصب  بر  عالوه  افزودند:  ایشان 
گیاهی  پوشش  رفتن  بین  از  و  ها  آبادی  و  شهرها 
توسط برخی افراد سودجو که سبزی این مناطق را به 
سیمان و ساختمان های بلند مرتبه تبدیل می کنند، 
تهدید  نیز در معرض  مجموعه ی جنگل های کشور 

قرار دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ضرورت شکل 
گیری عزم و اراده راسخ برای جلوگیری از تصرف غیر 
قانونی مناطق اطراف شهرهای بزرگ تصریح کردند: از 
بین رفتن محیط سبز اطراف شهرها ، بخصوص جنگل 
همه  که  دارد  بدنبال  را  بشری  متعدد  مشکالت  ها، 
قوه  دولت، مجلس،  در  با موضوع  مرتبط  مسئولین 
قضائیه و شهرداری ها باید برای جلوگیری از پیشرفت 

این حرکت غلط، اقدام جدی بعمل آورند.
این مراسم، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان  در 
و  شهردار  همچنین  و  زیست،  محیط  از  حفاظت 

استاندار تهران حضور داشتند.

تعدادی  از  که  است  سوالی  این  باشد؛  باید  چگونه  دهم  مجلس 
نمایندگان مجلس دهم پرسیدیم تا تصویری کلی از برنامه منتخبین 
اولویت های  به  رسیدگی  کنند.  ترسیم  آینده  مجلس  برای  جدید 
البته  میانه  این  است.  منتخبین جدید  اول  مردم، حرف  معیشتی 
برخی منتخبین تهران از مصاحبه خوددداری کردند و حتی یکی از 
آن ها که اصرار بر عدم ذکر نامش داشت، به خبرنگار الف گفت که 
از مصاحبه با خبرنگاران منع شده اند. علیرضا رحیمی، سید موسوی، 
غالمرضا حیدری و مازنی از جمله افرادی بودند که خبرنگار الف با 
آن ها تماس گرفت ولی آن ها ترجیح دادند مصاحبه نکنند. اغلب 
وارد  که  بار است  اولین  برای  یازدهم  در مجلس  تهران  نمایندگان 
فضای  با  آن ها  آشنایی  عدم  و  می شوند  اسالمی  شورای  مجلس 
رسانه موجب شده تا از سوی جریان حامی خویش از مصاحبه با 

رسانه ها منع شوند.

وکیلی: اولویت مجلس دهم باید در ابتدا رسیدگی به مطالبات 
مردم باشد

محمدعلی وکیلی نماینده منتخب مجلس شورای اسالمی در گفتگو 
اینکه مجلس آینده باید چگونه مجلسی  با خبرنگار الف، در مورد 
باشد، گفت: اولویت مجلس دهم باید در ابتدا رسیدگی به مطالبات 
مردم باشد چراکه مردم خواستار تأمین معشیت خود هستند و از 
نمایندگان انتظار دارند تا عملکرد کارآمدی در مجلس داشته باشند 

و به وعده های انتخاباتی خود عمل کنند.
وی تصریح کرد: درحال حاضر متاسفانه بحران های جدی در جامعه 
وجود دارد که باید آن ها را حل و فصل کرد، رسیدگی به اشتغال 
جوانان، مشکالت بیکاری و بحران های اجتماعی که امروز گریبانگیر 

جامعه شده است باید در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد.
این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه مجلس دهم وقت مسائل 
حاشیه ای را ندارد و باید تنها به دغدغه مردم رسیدگی کند، گفت: 
مجلس دهم با همکاری نمایندگان مجلس، وقت حاشیه  و مسائل 
و  مشکالت  روی  بر  باید  را  خود  تمرکز  تمام  و  ندارد  را  فانتزی 
دغدغه های مردم بگذارد و نباید فقط رویکرد سیاسی داشته باشد.

تا  کنند  سعی  باید  آینده  مجلس  نمایندگان  داد:  ادامه  وکیلی 
شعارهایشان متناسب با واقعیت باشد و عالوه بر مسائل سیاسی 
و اجتماعی، مسائل اقتصادی و مبارزه با فساد را در دستور کار خود 
یک  به  تبدیل  اقتصادی  و  اداری  فساد  حال حاضر  در  دهند.  قرار 
بحران در جامعه شده است. مجلس دهم خود باید مبرا از شایبه 
نباید واسطه  و  بوده  به دور  رانت  و  از واسطه گری  و  باشد  فساد 

فعالیت های مؤسسات غیرمجاز باشد.
درخواست های  پای  مجلسی ها  امضای  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
تبعیض آمیز و رانت باشد، تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید رفتار 

تبعیض  درخواستهای  پای  امضایشان  و  گرفته  پیش  در  مدیریتی 
آمیز و رانت نباشد تا بتوانیم به کار ویژه مجلس که نظارت است 
دست پیدا کنیم. امیدواریم دهمین مجلس شورای اسالمی، مجلس 
پاکدستان، راستگویان و انسان هایی باشد که پایبند به حقوق ملت 
بوده و بهداشت کالم و شئونات اسالمی را درپیش می گیرند چراکه 

مجلس در رأس امور است و باید به تمام قوانین پایبند باشد.
به  رسیدگی  باید  مجلس  در  طیف ها  همه  دغدغه  نقوی حسینی: 

مطالبات مردم باشد
سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد اینکه 
حال  در  داشت:  اظهار  باشد،  مجلسی  چگونه  باید  آینده  مجلس 
حاضر جامعه دارای مشکالت جدی در حوزه اقتصاد و اشتغال است 
و ما با رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم روبرو هستیم لذا 

در مجلس آینده باید به همه موارد رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: به نظر بنده باید محور همگرایی و همکاری بین 
نمایندگان افزایش پیدا کند تا نیازهای اساسی جامعه در نظر گرفته 
شود. نمایندگان علی رغم اینکه از طیف های مختلف هستند اما باید 
بر روی مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم با یکدیگر همکاری کرده 
و سعی کنیم تا دولت را برای نتیجه گرفتن در این مسیر کمک کنیم.

افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اگر مجلسی  کنند چراکه  با یکدیگر همکاری  باید  نمایندگان مردم 
به سمت تنش و درگیری سیاسی پیش برود، این مردم هستند که 
متضرر می شوند. لذا از همه طیف هایی که در مجلس حضور دارند 
باید عقاید سیاسی خود را کنار گذاشته و برای مجلسی مردمی و با 

انگیزه آماده شوند.
مهم ترین مشکل  گفتیم  که  داشت: همانطور  اظهار  نقوی حسینی 
نمایندگان  توجهات  کانون  باید  که  است  اقتصادی  مسائل  مردم، 
قرار گیرد و همه برای بر طرف کردن این مشکالت دست به دست 

هم بدهند.
وی تاکید کرد: انتظار ما از رسانه ها این است که به همکاری میان 
در  چشم گیری  پیشرفت  شاهد  تا  کنند  توجه  مجلس  نمایندگان 
عرصه اقتصادی باشیم و مجلس بتواند با نظارت دقیق و کافی خود 

مانع از دعواهای سیاسی شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امیداریم مجلس نهم؛ کارآمد 
و مفید باشد تا بتواند بدون هرگونه دعوا و حاشیه ای به مطالبات 

مردم رسیدگی کند تا منافع ملی تأمین شود.
هاشم زایی: مجلس آینده باید سعی کند تا اقتصاد را رونق بدهد

عبدالرضا هاشم زایی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد خصوصیات 
باید  آینده  مجلس  داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  دهم  مجلس 
به  را  جامعه  در  رقابت  بتوانیم  باید  ما  و  باشد  تاثیرگذار  مجلسی 
رفاقت تبدیل کنیم. رقابت ها و حاشیه های انتخاباتی را کنار گذاشته 

و برای رسیدگی به مطالبات مردم فعالیت کنیم.
وی تصریح کرد: و به توسعه اقتصادی پایبند باشد ما اگر از ابتدا 
ترکیب انتخابات را نگاه کنیم، خواهیم دید که افراط گرایی کمرنگ 

شده است و تقریبًا مجلسی متعادل خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: ما باید علیرغم 
اینکه بر دولت نظارت داریم، مراقب باشیم تا دولت تخریب نشود 
و به دولت کمک کنیم تا مطالبات مردم عملی شود. ما باید سعی 
کنیم تا با نظارت و انتقادات سازنده مجلسی متعادل داشته باشیم. 

»خدمت به مجاوران به ویژه مستمندان و مستضعفان«؛ »خدمت 
به زائران به ویژه ضعفاء ونیازمندان«؛ »بهره مند ساختن تهیدستان 
»سامان  و  دارند«  قرار  آن  در  موقوفات  آن  که  کشور  از  نقاطی 
بخشیدن به بنگاههای اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و 
انضباط قانونی آنها« از نکاتی هستند که رهبر در پیام انتصاب آقای 
توجه  بر  السالم  علیه  رضا  امام  مقدس  آستان  تولیت  به  رییسی 

تولیت جدید به آنها تاکید فرمودند.
نورانی و  شاید در همه ی سال های گذشته، قداست آن آستان 
قائل  وقف  و  نذر  برای  ایران  مردم  که  ای  عرفی  و  حرمت شرعی 
بوده اند، راه بیان نظرات مختلف پیرامون چگونگی خرج کرد حجم 
عظیم پولی را که به آستان وارد می شود، بسته بود و کمتر پیش 
می آمد زمزمه های محافل خصوصی راه به فضای رسانه بگشاید. 
اعتماد و حسن ظن بحق امام و رهبری نسبت به تولیت فقید نیز 
مزید علت بود. با این همه، در سال های گذشته تالش نمایندگان 
های  بنگاه  مالیاتی  معافیت  بتوانند  تا  گرفت  قرار  آن  بر  مجلس 
عمل  در  که  امری  کنند؛  لغو  را  قدس  آستان  به  وابسته  اقتصادی 

چندان موفق نبود و بودجه ای را نصیب خزانه نکرد.
اقتصادی  منظر  از  تولیت جدید،  انتصاب  برای  رهبری  متن حکم 
حاوی نکات قابل توجهی است. در متن انتصاب گرچه بر نگهداری 
و نگهبانی فضاها و بناهای آستان قدس تاکید شده، اما اشاره ای 
به گسترش آنها نیست و می توان این طور برداشت کرد که تالش 
قابل تحسین و موفق مدیریت فقید برای گسترش بناها و فضای 
حرم به منظور آسایش بیشتر زائران به حد مکفی رسیده و دیگر 
و صرف  نیست  جدید  تولیت  ی  عهده  بر  باب  این  از  مسئولیتی 
محافظت و نگهداری از آنچه ذیل مدیریت موفق مرحوم آیت اهلل 
طبسی بدست آمده، کفایت می کند و لذا چه بسا این بخش از 
آن  جغرافیایی  گسترش  پایان  ی  نقطه  توان  می  را  رهبری  پیام 

آستان مقدس دانست.
رضوی،  حرم  جغرافیایی  ی  توسعه  کفایت  با  رسد  می  نظر  به 
وظایف اقتصادی و حتی عمرانی دیگری برای تولیت جدید در نظر 
ی  کلیدواژه  مستمندان،  وضعیت  به  رسیدگی  است؛  شده  گرفته 
اصلی این وظایف جدید است. حجم عظیم موقوفات سرازیر شده 
به آستان قدس )به دلیل اعتقادات خاص مردم ایران به حضرت 
امام رضا علیه السالم ( و سرمایه گذاری این موقوفات و افزایش 
ثروت آستان قدس، در کنار وجود مستمندانی که در شهر زیارتی 
مشهد یا دیگر شهرهای اطراف خراسان و حتی دیگر نقاط کشور 
را در ذهن عامه ی مردم به  زندگی می کنند، همیشه این سوال 

وجود می آورد که آیا خود حضرت ثامن االئمه رضایت بیشتری 
البته جواب  این سوال  ندارند؟  اوضاع مستمندان  به  رسیدگی  بر 
داشت؛ اجمالی اش اینکه وقف با توجه به وقف نامه و قصد و نیت 
از سویی دیگر توسعه ی  واقف اغلب محدودیت استفاده دارد و 
بناهای حرم رضوی با توجه به ده ها میلیون زائری که ساالنه به 
زیارت امام هشتم شیعیان می رود و لزوم درنظر گرفتن آسایش و 

راحتی اولیه زائران، ضروری به نظر می رسید.
امروز  و  بود  شرایطی  دیروز  نیست؛  دیروز  در  ما  بحث  بگذریم؛ 
به  رسیدگی  بر  دوبار  حکم  متن  در  هست.  حاکم  دیگر  شرایطی 
می  و  است  شده  تاکید  مستمندان  خصوصًا  مجاوران  و  زائران 
توان این بیان را که از زبان ولی فقیه جاری شده، فتح باب هزینه 
ی موقوفات رضوی در جایی غیر از آستان مقدس دانست. فراتر 
زائران و مجاوران حرم، رهبری بر بهره مند ساختن تهیدستان  از 
دارند،  قرار  مناطق  آن  در  موقوفات رضوی  که  دیگر کشور  مناطق 
وظایف  ترسیم  را  تاکیدات  این  توان  نمی  آیا  اند.  فرموده  تاکید 

جدید برای آستان قدس رضوی به حساب آورد؟
نکته ی دیگر در این باب، فرهنگ سازی چگونگی وقف بین مردم 
متولی  به  وقف  مورد  کرد  هزینه  اختیار  دادن  و  عام  وقف  است؛ 
این کار باشد. توجه کنیم  آستان توسط واقف می تواند چاره ی 
تهیدستان  ساختن  »بهره مند  بخش  در  رهبر،  پیام  متن  در  که 
آورده  قیدی  دارند«  قرار  آن  در  موقوفات  آن  که  کشور  از  نقاطی 
بنابراین  شده؛ و آن قید »بر حسب گنجایش وقفنامه ها« است. 
باید این فرهنگ را میان وقف کنندگان جا انداخت که با توجه به 
االن  البته که  اشباع مالی آستان قدس، وقف عام صورت پذیرد. 
هم بسیاری از موقوفات اینگونه است و دو بند مورد تاکید رهبر 
تهیدستان  و  رضوی  حرم  مجاوران  و  زائران  به  رسیدگی  بر  مبنی 

هم منطقه با موقوفات می تواند به بهترین کیفیت اجرایی شود.
مسئولیت اقتصادی دیگری که حسب حکم رهبر بر عهده ی تولیت 
و  اقتصادی  بنگاههای  به  بخشیدن  »سامان  گرفته،  قرار  جدید 
خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها« ست. در این 
نیامده و  موضوع، مصداق های عینی مدنظر رهبر در متن حکم 
دادن  مالیات  گفت  بتوان  شاید  اما  داشت؛  استنباطی  توان  نمی 
بنگاه های اقتصادی زیر نظر آستان قدس، بخشی از این انضباط 
قانونی خواهد بود. شفافیت گردش مالی آستان قدس هم نکته 
ی دیگری است که باب ایراد هر گونه شبهه مالی را خواهد بست 
موضع  در  گرفتن  قرار  از  »پرهیز  دینی  توصیه ی  به  عمل  و خود 
تهمت« خواهد بود. به هر روی آستان قدس هم اکنون مسئولیت 
اداره ی کارخانه ها، موسسه ها و شرکت های اقتصادی بسیاری 
را عهده دار است که می توان گفت در مجموع یکی از بزرگترین 

سازمان های اقتصادی ایران را تشکیل می دهند. 
تولیت  از  توان  می  رهبر  حکم  از  نظر  صرف  هم  دیگری  ی  نکته 
جدید درخواست نمود؛ و آن، قرار دادن مردم در جریان اقدامات و 
پیشرفت های آستان است؛ این امر از کانال رسانه ها امکان پذیر 
خواهد بود. اتفاقی که متاسفانه در گذشته نیفتاد و اغلب مردم در 
جریان سنگینی کار اداره ی آستان قدس به عنوان بزرگترین نهاد 
موقوفی جهان اسالم و زحمات کشیده شده برای آن قرار نگرفتند. 
بی خبری مردم البته دلیل دیگری هم بود بر اینکه باب شبهات و 

تهمت ها باز شود و ایرادات بحق هم ال به الی آنها گم شود. 

توصیه رهبر انقالب به مسئوالن درباره درختکاری 

مجلس دهم چه باید بکند؟
 قدم اول: رفع مشکالت معیشتی مردم

حکم انتصاب رهبری
 تولیت آستان قدس رضوی
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آزادی،  »استقالل،  شعار  مردم  که  اسالمی  انقالب  بحبوحه  در 
جمهوری اسالمی« را مطرح می کردند، ابرقدرت ها و غرب به سمت 
اجرایی کردن تئوری جهانی شدن پیش می رفتند. با در نظر گرفتن 
این مطلب که این استقالل، ابعادی گسترده تر از استقالل سیاسی 
صرف از بیگانگان را مد نظر داشته است، این پرسش مطرح است 
که در مقطع زمانی انقالب چه واکنشی در برابر سیر جهانی شدن 
در  اقتصادی  استقالل  با  شدن  جهانی  آیا  کل  در  و  گرفت  صورت 
آن  به  شکل  چه  به  و  حد  چه  تا  اسالمی  انقالب  است؟  تعارض 

استقالل دست یافته است؟
خبرنگار شفقنا این پرسش ها را با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان 
به  وی  عالقه  مورد  مطالعاتی  های  حوزه  از  اقتصادی  استقالل  که 
شمار می رود، به بحث گذاشته است. دکتر مومنی شعار استقالل 
خواهی مردم را بازتاب نگرانی از ابعاد اتکای اقتصاد ایران به دنیای 
خارج در دوران پهلوی می داند که به مرزهای تهدیدآمیزی رسیده 
و  سیاسی  اقتصادی،  مختلف  ابعاد  استقالل،  توضیح  در  او  بود. 
فرهنگی آن را در نظر می گیرد و می گوید: مساله استقالل، بدون 
درک پیوندی که با آزادی و بدون درک پیوندی که با عدالت دارد، 
امکانپذیر نخواهد بود. یکی از بزرگترین دریغ ها و تاسف های من 
این است که باب کوشش های فکری در زمینه مفهوم استقالل و 
نظریه پردازی در زمینه استقالل در ایران به اندازه کافی گشوده نشد 
و ای بسا بخش بزرگی از هزینه هایی که همین امروز جامعه ایران 
استقالل  از مساله  که  بود  بزرگی  آن غفلت  بازتاب  نیز  پردازد،  می 
و شناخت عمیق و عالمانه و روزآمد آن در سطح نظام آموزشی و 

پژوهشی و سیاست گذاری کشور اتفاق افتاده است.

متن گفت وگوی شفقنا با دکتر مومنی را در ادامه بخوانید:
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  مومنی،  فرشاد  دکتر 
در گفت وگو با خبرنگار شفقنا با اشاره به شعار »استقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی« اظهار کرد: چند مساله مهم وجود دارد که باید 
آنها را به صورت روشمند و سیستمی با هم نگاه کرد. یک مساله این 
است که در دوره پهلوی، ابعاد اتکای اقتصاد ایران به دنیای خارج 
به مرزهای تهدیدآمیزی رسیده بود و شعار استقالل خواهی مردم 

نیز در حقیقت بازتابی از نگرانی های مربوط به این مساله بود.
روند نگران کننده صادرات بخش تولید صنعتی در دوره پهلوی

مثال حتی محاسبه  برای  کرد:  بیان  باره  این  در  مثالی  ارائه  در  او 
برنامه و بودجه وقت صورت  زمان در سازمان  هایی که در همان 
گرفته بود، نشان می داد که کل صادرات صنعتی کشور در آن زمان 
از کل سال، آن هم تنها  تنها قادر به تامین مالی نیازهای سه روز 
بود؛  کننده  نگران  بسیار  روند  یک  این  است.  برای بخش صنعت 
افراطی  میزان  این  که  بود  این  پهلوی  حکومت  منتقدان  ارزیابی 
اتکا به دنیای خارج نمی تواند یک سیستم پایدار و قابل اعتنا را به 

همراه داشته باشد.

عمق نگران کننده وابستگی به واردات محصوالت کشاورزی در 
دوره پهلوی

مومنی در مثالی وجه دیگر مساله را ماجرای تولید کشاورزی دانست 
و افزود: گزارش های رسمی که در اسناد پشتیبان برنامه ششم اجرا 
حکایت  است،  شده  تهیه  برنامه  سازمان  در  انقالب  از  قبل  نشده 
تا 1356 گستره و عمق  فاصله سال های 1352  در  دارد که  این  از 
وابستگی کشور به واردات محصوالت کشاورزی نیز در یک شرایط 

بسیار نگران کننده قرار گرفته بود.

ابعاد تهدیدآمیز پیوستگی ایران و غرب در بعد سیاسی
در حوزه سیاسی هم مطرح  این مساله  به  اینکه شبیه  بیان  با  او 
بود، تصریح کرد: به این معنا که در دوره پهلوی و به ویژه در سال 
های 1352 به بعد، میزان پیوستگی ایران به دنیای غرب و به ویژه 
آمریکا در یک ابعاد بی سابقه افزایش پیدا کرده بود. در این زمینه 
می توان به طور مشخص به کتاب بسیار ارزنده »سیاست خارجی 
آمریکا و شاه« نوشته جامعه شناس لهستانی االصل آمریکایی یعنی 

»مارک گازیوروفسکی« اشاره کرد.
و  آمریکا  خارجی  سیاست  کتاب  در  او  داد:  ادامه  اقتصاددان  این 
شاه، کاری بسیار ارزنده و منحصر به فرد انجام داد. این کار عبارت 
از این بود که تالش کرده بود برای دست نشاندگی یک حاکم جهان 
سومی به آمریکا شاخصی تهیه کند که قابلیت تبدیل به مقدارهای 
کمی را هم داشته باشد. با اینکه او از موضع سفارشی که از دولت 
آمریکا دریافت کرده بود و در مقام ریشه یابی چرایی سقوط رژیم 
پهلوی این مطالعه را انجام داده بود اما در آن کتاب اذعان می کند  
قابل  ابعاد  از  به شدت  پهلوی  که شدت دست نشاندگی حکومت 
تحمل فراتر رفته بود، به طوری که حتی مشروعیت آن رژیم را در 

درون دربار و هیات حاکمه نیز به چالش کشیده بود.
او در توضیح مساله ای اساسی در این مورد گفت: مساله اساسی 
در آن دوران این بود که چرا در حالی که حکومت وقت کره جنوبی 
دست  هم  پهلوی  محمدرضا  حکومت  و  است  نشانده  دست  هم 
نشانده است، این دست نشاندگی برای کره جنوبی ارتقای شدید 
بنیه تولیدی را به همراه می آورد اما برای ایران قرارداد نظامی با 
را به همراه  آمریکایی ها در چارچوب داکترین نیکسون-کیسینجر 
اینکه آن دست نشاندگی کمکی به اعتالی  می آورد. چرا به جای 
علمی-فرهنگی کشور کند، ایران را در هزینه های ژاندارمی آمریکا در 
اقیانوس هند سهیم می کند؟ یعنی ما عالوه برهمه ابعاد شناخته 
از این زاویه هم پیوند سیاسی  شده هزینه هایی که می پردازیم، 
و  سنگین  بسیار  های  هزینه  مثال  طور  به  ها  آمریکایی  با  کشور 

نامرتبط با مسایل توسعه ملی برای کشورمان به همراه می آورد.
مومنی با تاکید بر چند وجهی بودن استقالل در شعار مطرح شده 
داده  استقالل  که شعار  زمان  آن  در  کرد:  بیان  اسالمی،  انقالب  در 
اقتصادی  استقالل  درباره  حساسیت  که  اندازه  همان  به  شد،  می 
وجود داشت، در زمینه استقالل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم 
این حساسیت ها وجود داشت. در واقع برآیند وجدان عمومی ملی 
بر دست  مبتنی  مناسبات  آن  کانال  از  کردند  احساس می  که  بود 
دستاورد  بدون  و  های چشمگیر  نابرابری  گسترده،  فقر  نشاندگی، 

بودن این مناسبات حاصل شده است.

جهانی شدن با استقالل چه نسبتی دارد؟
او بحث دیگر مطرح شده در پرسش را موضوع جهانی شدن خواند 
افزود: مساله جهانی شدن بحث دیگری است که به شکلی که  و 
اگر  شود.  می  مربوط  هم  استقالل  مساله  به  داد  خواهم  توضیح 
احتمال  این  باشد،  نداشته  وجود  زمینه  این  در  کافی  هوشمندی 
وجود خواهد داشت که از ناحیه تلقی های نادرست درباره جهانی 
شدن اقتصاد و از ناحیه برخوردهای سطحی، احساسی و شعاری 
با این مساله باز هم در معرض یک سلسله هزینه های جدید قرار 

بگیریم.
تحلیل،  آخرین  در  اینکه  بیان  با  اقتصاد  حوزه  صاحبنظر  این 
مساله جهانی شدن یک وجه مفهومی و یک وجه مضمونی دارد 
برابر  در  که  وقتی  کرد:  اظهار  کرد،  توجه  آنها  دو  هر  به  باید  که 
شود،  می  استفاده  شدن«  »جهانی  معادل  از   »Globalization«
نتیجه  طبیعی خودبخودی  روند   یک  را  این  که  معناست  این  به 
شده از تحوالت علمی-فنی می دانیم که بر اثر انقالب های مربوط 
به مایکرو الکترونیک و تکنولوژی اطالعات، فاصله ها را به حداقل 
رسانده است. به تعبیری که از »مک لوهان« مکرر نقل شده است، 
این موضوع  باعث یک نزدیکی و یکپارچگی بی سابقه در مقیاس 

جهانی شده است.
او ادامه داد: تا  جایی که این تلقی به تحوالت علمی-فنی مربوط 
و  طول  باید  و  است  انکار  قابل  غیر  واقعیت  یک  این  شود،  می 
در  کرد.  ردگیری  شدن  جهانی  معادل  همان  زاویه  از  را  آن  عرض 
عین حال وقتی که بحث به حوزه اقتصاد می رسد، در آنجا تلقی 
مسلط از جهانی شدن، آزادسازی بازارهاست. با نگاهی به واقعیت 
در مقیاس  بازارها  آزادسازی  که  دنیا مشاهده می شود  این  های 

جهانی به نحو غیر متعارفی مدیریت شده است. نظم حاکم بر این 
مدیریت هم به گونه ایست که در برابر آن بازارهایی که آزادسازی 
آنها باالترین سطح فایده را برای قدرت های بزرگ جهانی به همراه 
دارد، یک فشار بسیار جدی همه جانبه به کشورهای در حال توسعه 

تحمیل می شود.
بازار کاالها  این فشارها به طور مشخص در  اینکه  بیان  با  مومنی 
تری  ملموس  شکل  به  آزادسازی  برای  سرمایه  بازار  و  خدمات  و 
قابل مشاهده است، خاطرنشان کرد: اگر دقت کرده باشید، عرضه 
کننده اصلی کاالها، خدمات و سرمایه در جهان، قدرت های بزرگ 
اقتصادی هستند و طبیعتا این آزادسازی ها باالترین سطح منافع 
را برای آنها به ارمغان می آورد اما بازارهای دیگری هم وجود دارند 
که اگر آزادسازی در مورد آنها صورت بگیرد، سهم بزرگتری از منافع 

نصیب کشورهای در حال توسعه می شود.
او تصریح کرد: در این زمینه به طور مشخص می توان از بازار نیروی 
بازارها  این  اگر  برد؛  نام  توسعه  و  بازار تحقیق  و  فناوری  بازار  کار، 
مشمول آزادسازی شوند، می تواند به طرز غیرمتعارفی جهان را به 
سمت یک جهان به نسبت برابرتر از شرایط کنونی سوق دهد اما 
مشاهده می شود قاعده گذاری هایی که در مقیاس جهانی صورت 
می گیرد، در حالی که بیشترین فشارها را برای آزادسازی در بازار 
کند،  وارد می  توسعه  در حال  به جهان  و سرمایه  کاالها، خدمات 
در عین حال به طور همزمان بیشترین محدودیت ها را هم علیه 
بازار تحقیق و توسعه  بازار فناروی و  بازار نیروی کار،  آزادسازی در 

اعمال می کند.

نه  و  است  سازی  جهانی   Globalization تر  دقیق  معادل 
جهانی شدن

را   Globalization مفهوم  برای  تر  دقیق  معادل  اقتصاددان  این 
»جهانی سازی« خواند و افزود: یعنی براساس ساختار قدرت موجود 
در نظام جهانی، در عمل اراده موثری در حال بردن  قاعده گذاری 
ها به سمتی است که در آن منافع قدرت های بزرگ حداکثر می 
شود و کانون های اصلی نفع بری جهان در حال توسعه هم مسدود 
توان  دنیایی می  در چنین  گرفتن  قرار  با  اساس  این  بر  ماند.  می 
قاعده  این  اگر  کرد.  استخراج  نظری  سطح  در  را  کلی  قاعده  یک 
استقالل  مفهوم  رفیع  جایگاه  زمان  آن  شود،  فهم  درستی  به  کلی 
استقالل تصریح  از  این درک  او در توضیح  توان درک کرد.  را می 
کرد: در چارچوب این درک از مفهوم استقالل، به هیچ وجه هوس 
در  بحث  اصلی  کلید  بلکه  دهید،  نمی  راه  خود  سر  به  انزواجویی 
سطح نظری این است که -چه در بازارهای اقتصادی و چه در حوزه 
های اجتماعی و فرهنگی- هر جایی که شما قدرت و بنیه تولیدی 
بیشتر داشته باشید، از مناسبات معطوف به آزادسازی نفع خواهید 
از  آنجا  باشید،  داشته  تر  تولیدی ضعیف  بنیه  که  جایی  و هر  برد 

مناسبات معطوف به آزادسازی ضرر خواهید کرد.

وابستگی  کارکرد  فرهنگ،  عرصه  در  آزادی  ضد  های  رویه 
فرهنگی را به دنبال دارد

مومنی با بیان اینکه درک این مساله در حوزه اقتصاد بسیار ساده 
تر است تا آنچه که در حوزه فرهنگ موضوعیت دارد، گفت: یکی از 
بزرگترین اشتباهات راهبردی مدیریت فرهنگی کشور طی سال های 
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران بی توجهی به این نکته بوده 
است که رویه های معطوف به بگیر و ببند، کنترل و محدودسازی 
تواند  افق کوتاه مدت می  بهترین حالت در  در عرصه فرهنگ، در 
دستاورد داشته باشد. اگر حکومتی هزینه فرصت اندیشه ورزی و 
بیان آزاد یافته های علمی را افزایش دهد، گرچه آن کار در ظاهر 
ژست و شکل و شمایل رادیکال دارد اما چون بنیه تولید فرهنگی 
عرصه  در  آزادی  های ضد  رویه  عمال  برد،  می  تحلیل  به شدت  را 

فرهنگ، کارکرد وابستگی فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.
او این نکته را یک مساله بسیار سرنوشت ساز و راهبردی دانست و 
اظهار کرد: این موضوع را می توان به بهترین شکل در جریان آخرین 
دور مذاکرات »گات؛ GATT« یعنی دور اوروگوئه هم مشاهده کرد. 
تجارت  آزادسازی  زمینه  در  شدید  نظر  اختالف  یک  زمان  آن  در 
کاالهای فرهنگی بین قطب های اصلی قدرت اقتصادی دنیا یعنی 
اروپای غربی، ژاپن و آمریکا پیش آمد. آمریکایی ها فشاری شدید 
برای آزادسازی تجارت کاالهای فرهنگی گذاشته بودند، اما اروپای 
غربی و ژاپن -به طور مشخص- شدیدترین مقاومت ها را علیه این 
تا پایان مذاکرات دور  خواسته آمریکا صورت دادند. به طوری که 

اوروگوئه در این زمینه به نتیجه نرسیدند و این را در نهایت احاله 
دادند به اینکه در کادر »سازمان تجارت جهانی؛ WTO« دنبال شود. 
و از زمان تاسیس WTO  تا امروز که نزدیک به دو دهه می گذرد، 

هنوز هم آن تفاهم حاصل نشده است.
این استاد اقتصاد ادامه داد: اما آنچه که راهبرد اصولی اروپای غربی 
و ژاپن را نشان می دهد، این است که از این زمانی که آزاد و از این 
محدودیت هایی که ایجاد کرده اند، برای ارتقای خالقیت ها و بنیه 
اگر ما هم  تولیدی فکری-فرهنگی کشورهای خود استفاده کردند. 
واقعا درک عالمانه ای از مفهوم استقالل می داشتیم، می بایست 
کرد:  تصریح  او  کنیم.  دنبال  را  راهبردی  چنین  فرهنگ  عرصه  در 
آنچه در آرای بنیانگذاران انقالب اسالمی و اندیشه ورزان کلیدی آن 
مثل آیت اهلل شهید مرتضی مطهری و آیت اهلل شهید دکتر بهشتی 
مالحظه می شود، به قاعده آثاری که از آنها باقی مانده است، به 
طور دقیق نشان می دهد که آنها از این راهبرد استقبال می کردند و 
وعده آنها برای دوره پس از انقالب هم دقیقا پایبندی به این راهبرد 
نجات بخش بود. هر روزی هم که ما در زمینه پیگیری این راهبرد، 
وقفه و تاخیر داشته باشیم، در حال لطمه زدن به استقالل کشور 
وابستگی  سمت  به  را  کشور  عمل  در  رادیکال  ژست  با  و  هستیم 

فرهنگی سوق می دهیم.

آزادی  شدن  محدود  قربانی  اولین  ها  ارزش  مطهری؛  شهید 
های مشروع هستند

مومنی با بیان اینکه در آثار شهید مطهری و رویه های عملی شهید 
دهنده  تکان  غایت  به  که  هایی مشاهده می شود  نکته  بهشتی، 
جمهوری  درباره  »گفتاری  کتاب  در  مطهری  مرحوم  گفت:  است، 
آزادی  کردن  محدود  معموال  که  گویند  می  صراحت  به  اسالمی« 
ایشان می  اما  ارزش ها توجیه می شود  از  ها تحت عنوان دفاع 
وقتی  اسالم،  تاریخ  در  تجربه مشاهده شده  قاعده  به  که  فرمایند 
آزادی های مشروع و قانونی محدود می شوند، اتفاقا اولین قربانی 
آن ارزش ها هستند. ایشان اضافه می کنند که اسالم  هرگز از رویه 
های بگیر و ببند، سود نبرده است و هر جا آزادی بوده و مسلمان 
ها ناگزیر به بازگشت به فرهنگ غنی اسالمی بوده اند، از آن گنجینه 
عظیم معرفتی آنچنان توشه هایی برداشته اند که توانسته اند هم 
خود رشد کنند، هم تفوه و امتیاز اسالم نسبت به سایر مکتب ها را 

به خوبی نشان دهند.

شهید بهشتی؛ محدود کردن آزادی های مشروع خالف فلسفه 
خلقت و مشیت خداوند است

او تاکید کرد: عینا براساس همین برداشت است که در کتاب واقعا 
آزادی  »نقش  عنوان  تحت  بهشتی  دکتر  شهید  اهلل  آیت  جاودانه 
در تربیت کودکان« عبارت هایی را مشاهده می کنیم که اگر امروز 
منعکس شود، برای همگان حیرت انگیز جلوه می کند. تعبیر صریح 
آیت اهلل شهید دکتر بهشتی این است که محدود کردن آزادی های 
آثار  اندیشه ورزی و خلق  مشروع و قانونی به خصوص در حیطه 
فکری، فرهنگی و هنری برخالف فلسفه خلقت و برخالف مشیت 
که  بود  آزادی  جایگاه  از  برداشتی  چنین  براساس  است.  خداوند 
ایشان در عین حال که یک مقام رسمی عالیرتبه بودند، به سهولت 
در منظر عموم با بزرگترین رقبای فکری اندیشه اسالمی به مناظره 

می نشستند.

امکانپذیر  عدالت  و  آزادی  با  آن  پیوند  درک  بدون  استقالل 
نیست

اگر در این  باور بودند که  بر این  اینکه ایشان  بر  با اعتقاد  مومنی 
مواجهه ها شرایط آزاد و منصفانه باشد، قطعا اسالم برنده خواهد 
مساله  که  بگیرم  را  نتیجه  این  خواهم  می  اینجا  از  گفت:  شد، 
پیوندی  درک  بدون  و  آزادی  با  که  پیوندی  درک  بدون  استقالل، 
دریغ  بزرگترین  از  یکی  بود.  نخواهد  امکانپذیر  دارد،  عدالت  با  که 
در  فکری  های  کوشش  باب  که  است  این  من  های  تاسف  و  ها 
ایران  زمینه مفهوم استقالل و نظریه پردازی در زمینه استقالل در 
به اندازه کافی گشوده نشد و ای بسا بخش بزرگی از هزینه هایی 
که همین امروز جامعه ایران می پردازد، نیز بازتاب آن غفلت بزرگی 
بود که از مساله استقالل و شناخت عمیق و عالمانه و روزآمد آن 
در سطح نظام آموزشی و پژوهشی و سیاست گذاری کشور اتفاق 

افتاده است.
منبع: شفقن

پس از اجرایی شدن برجام یکی از مسائلی که مورد مناقشه و بحث قرار گرفته است میزان 
ذخایر ارزی ایران است که با اجرایی شدن برجام آزاد شده است. 

تا ۱۵۰ میلیارد دالر عنوان کرده اند و  را  ایران  برخی منابع میزان دارایی های بلوکه شده ی 
برخی منابع این دارایی ها را تا ۲۹ میلیارد دالر پایین آورده اند؛

 اما فارغ از اینکه میزان این منابع چقدر است و یا اینکه به کدامیک از نهادهای داخلی تعلق 
دارد )دولت صندوق توسعه و یا بانک مرکزی( باید توجه داشت که این منابع ارزی حاصل 
سال ها صادرات نفت و ذخیره دالر در خارج از کشور است؛ بنابراین الزم است به گونه ای 
نگهداری شوند که امکان بلوکه کردن دوباره ی آن ها وجود نداشته باشد. کشورهای مختلف 

دارایی های خارجی فراوانی دارند که آن ها را به روش های متنوعی نگهداری می کنند. 
در  باید  و  گرفته می شوند  نظر  در  احتیاطی  ذخیره  عنوان  به  واقع  در  دارایی های خارجی 
شرایطی نگهداری شوند که عالوه بر امکان دسترسی آسان و سریع، ارزش آن ها نیز در گذر 
زمان حفظ شود. به عنوان نمونه ذخایر ارزی می تواند در زمان بروز بحران و امکان تغییر 
ناگهانی ارزش پول یک کشور، مورد استفاده قرار بگیرد تا شرایط برای مدیریت بحران فراهم 

شود؛ اما مسئله اینجاست که الزمه ی این اقدام در دسترس بودن منابع خارجی است.
جمهوری اسالمی ایران به لطف منابع عظیم نفتی تا قبل از شروع تحریم ها، برای سال های 
طوالنی تراز تجاری مثبت را تجربه کرد و این امر منجر به ذخیره دارایی های خارجی به شکل 
ارز در حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور شد؛ اما با جدی شدن تحریم ها، برخالف 
رویه های معمول بین المللی و در اقدامی بی سابقه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز 
تحریم شد و منابع ارزی آن بلوکه شدند، به همین دلیل بانک مرکزی نتوانست از دارایی های 
خارجی خود که در طول سالیان سال پس انداز شده بود استفاده کند و بحران ارزی کشور 

را مدیریت کند.از طرفی با اکنون که شرایط برای فروش نفت ایران فراهم شده و دولت 
مصمم است که با افزایش میزان صادرات نفت، درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد، به 

طور حتم بر میزان ذخایر ارزی کشور نیز افزوده خواهد شد. 
از لزوم  از دولتمردان آمریکایی و دیگر کشورهای متخاصم، همچنان  از طرف دیگر برخی 
تحریم بیشتری ایران سخن به میان می آورند که نشان از مورد اعتماد نبودن کشورهای 

غربی در عمل به تعهدات خود دارد.
از این رو الزم است تدابیری اندیشیده شود تا منابع ارزی ایران به گونه ای نگهداری شوند 
تا در گذر زمان ارزش آن ها کاهش نیابد و مهم تر از آن امکان بلوکه کردن مجدد آن توسط 
یا  را در حساب های دالری  دارایی های خود  ایران  نباشد. چنانچه  فراهم  کشورهای غربی 
در  دارایی ها  این  واقع  در  کند،  نگهداری  اروپایی  یا  و  آمریکایی  بانک های  نزد  و  یورویی 
خارج از کشور هستند و در عمل برای استفاده از آن ها به اجازه ی بانک های مرکزی آمریکا 

و اروپا نیاز است.
همچنین هرزمان که این کشورها صالح بدانند می توانند دوباره دارایی های خارجی ایران 
را بلوکه نمایند. اما چنانچه ایران با پیش دستی منابع ارزی خود را از حساب های خارجی 
خارج کند و به روش های دیگر مانند خرید طال و حتی دیگر فلزات گرانبها و یا خریداری 
ارزهای معتبر بین المللی به شکل اسکناس و ذخیره ی آن ها در داخل کشور، از آن نگهداری 
کند امکان بلوکه کردن آن از بین می رود و به طور کامل در اختیار ایران قرار خواهندگرفت؛ 
بنابراین الزم است مسئولین ایران خصوصًا مسئولین بانک مرکزی هرچه سریع تر نسبت 
به انتقال منابع ارزی ایران از حساب های کشورهای متخاصم و تبدیل آن ها به دارایی های 

قابل اعتماد و در دسترس اقدام نمایند

استقالل بدون درک پیوندش با آزادی و عدالت امکانپذیر نیست

منابع بانک مرکزی نباید در معرض 
بلوکه شدن باشد

دکتر فرشاد مومنی:

ضرورت مدیریت دارایی های خارجی برای جلوگیری از بلوکه شدن دوباره
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سفر به شمال یا سفر به خارج ایران/ قیمت ها پاسخ می دهند
ایام نوروز برای خانواده ها چه فقیر و چه غنی بهترین فرصت برای 
سفر و گشت و گذار است و شهرهای شمالی کشور بهترین گزینه 

برای سفرهای نوروزی ایرانیان محسوب می شود.
مسافرت در میان خانواده های ایرانی به خصوص در ایام تعطیالت 
نوروزی طرفداران زیادی دارد و اگر شرایط الزم برای مسافرت فراهم 
دهند.  می  ترجیح  نشینی  خانه  به  را  مسافرت  ها  خانواده  باشد 
عموما خانواده های ایرانی از چند روز قبل از تعطیالت سفر نوروزی 
خود را آغاز می کنند و تا آخرین روزهای تعطیالت نوروزی به سفر 

ادامه می دهند.
مقصد  عموما  اش  طبیعت  و  آرام  سواحلی  و  شمالی  شهرهای 
بسیاری مسافران در ایام نوروز است. شهرهایی همچون چالوس، 
نمک آبرود، رشت، ساری، گرگان و ... به لحاظ داشتن طبیعتی زیبا 

و دریایی آرام برای بسیاری از شهرنشینان به خصوص تهرانی ها 
از چهاردیواری شهر محسوب  فراغت  و  تفریح  برای  بهترین مکان 
می شوند، به عالوه اینکه شهرهای شمالی با تهران مسافت کمی 
دارند و همین ویژگی ها سبب می شود تا شهرهای شمالی به یکی 

از قطب های بزرگ گردشگری در کشور تبدیل شود.
بر  در  نیز  به هر شهری هزینه هایی  که مسافرت  آن جایی  از  اما 
بهره  بی  مورد  این  از  نیز  در شهرهای شمالی  اقامت  و  دارد، سفر 
برابر هم می  نوروز حتی چندین  ایام  در  این هزینه ها  و  نیستند 
تنها به هزینه های رفت و آمد و خورد و  شود. سفرهای نوروزی 
خوراک ختم نمی شوند بلکه مهمترین بخش سفر تهیه مکانی برای 

استراحت و اقامت است.
حتما شما هم با دالالن اجاره ویال هنگام ورود به شهرهای شمالی 
تابلوهای  داشتن  دست  در  با  که  افرادی  اید.  شده  روبرو  کشور 
با  شده  نوشته  ای  اجاره  سوییت  و  ویال  آنها  روی  بر  که  کوچکی 
تعاریف خاص خود ویالها و سوئیت های مختلف را پیشنهاد می 

کنند.

**حداقل هزینه سوئیت های نوروزی
کشور  شمالی  شهرهای  ویالهای  و  ها  سوئیت  در  اقامت  هزینه 
یا  ویال  منظره  بخواهید  اینکه  دارد.  شما  انتخاب  نوع  به  بستگی 
اساس  بر  که  گزارش  این  یا جنگل.  باشد  دریا  به  رو  سوئیت شما 
مشاهدات بدست آمده، نشان می دهد که کمترین هزینه اقامت 

نوروزی متعلق به ویالهای جنگلی است.
ویالی  به  متعلق  کمترین هزینه  آمده  بدست  براساس مشاهدات 
جنگلی در قلعه رودخان فومن است که هزینه هر روز اقامت در آن 
برابر با ۶۰ هزار ناموت البته در روزهای عادی است. البته این مبلغ 
همراه با افزایش تقاضا در ایام نوروز و افزایش تعداد افرادی که قرار 
است در این ویال اقامت کنند باال می رود. هزینه اجازه این ویال در 

ایام نوروز روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار ناموت است.
براساس اطالعاتی که صاحب این ویال در اختیار خبرنگار گذاشته 
و  دارد  خواب  اتاق   ۲ و  مساحت  مربع  متر   ۱۵۰ ویال  این  است، 
ظرفیت پذیرش در آن ۵ نفر تعیین شده است. تمام مبله است و 
از امکاناتی نظیر اینترنت پر سرعت برخوردار است. هزینه ویالها یا 
سوئیت ها مطابق نزدیکیشان به دریا و ساحل گران تر می شوند. 
ویالهایی که یا به ساحل نزدیک هستند یا ساحل اختصاصی دارند، 

هزینه های باالتری دارند.
با  برابر  دریا  به  نزدیک  ویالیی  در  اقامت  حداقل هزینه یک شب 
شهر  به  متعلق  هم  آن  که  است  ناموت  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک 
ایزدشهر، یکی از شهرهای استان مازندران است. براساس اطالعاتی 
که صاحب این ویال در اختیار ما قرار داده است، این ویال ۱۳۰ متر 
مربع مساحت دارد. ۲ اتاق خواب دارد و حداکثر ظرفیت آن ۴ نفر 

است. ساحل اختصاصی دارد و تمام مبله است.
البته در چالوس و نمک آبرود نیز ویالهایی وجود دارند که ساحل 
اختصاصی ندارند اما قیمت اجاره آنها تفاوتی با اجاره ویال با ساحل 
اختصاصی ندارد. حداقل قیمتی که می توان یک ویال در نزدیک 
ساحل اجاره کرد بین ۹۰۰ تا یک میلیون ناموت در ایام عید متغیر 

است که بسته به تعداد افراد و امکانات آن باالتر می رود.

**هزینه های نجومی اقامت نوروزی در ویالهای شمال
و سوئیت های شهرهای شمالی کشور هستند  ویالهای  میان  در 
هزینه  باالترین  دارند.  همراه  به  نجومی  های  اجاره  که  ویالهایی 
اجاره ویال متعلق به ویالیی در فومن است که هزینه اجاره آن هر 
شب برابر با سه میلیون و ۳۰۰ هزار ناموت است. این باغ ویال ۸ 
هزار متر مساحت دارد. مشرف به منطقه است و به قول صاحبش 

چشم اندازی زیبا دارد.
مجهز به استخر رو باز و سر پوشیده، سونا و جکوزی، میز بیلیارد، 
سینمای  و  سنتی  خانه  قهوه  سازی،  بدن  وسایل  دستی،  فوتبال 
خانوادگی است. هر چند کسی که این ویال را اجاره می کند، عالقه 
ای به آشپزی ندارد اما داشتن آشپزخانه مجهز و مدرن نیز از دیگر 

ویژگی های این ویالی لوکس است.

پس  و  نوروزی  از  پیش  ویالها  بهای  اجاره  فاحش  **تفاوت 

از نوروز
هرچند اقامت چند شب در ویالیی با کمترین هزینه و یا بیشترین 
توجه  قابل  آنچه  اما  گذارد  می  دست  روی  را  کالنی  خرج  هزینه 
از  قبل و پس  این ویالها  بهای  اجاره  تفاوت فاحش میان  است، 
نوروز است. نوروز نه تنها به بازار اجناس شب عید رونق می دهد 

بلکه تاثیر بسیاری در بازار مسکن و اجاره ویالها نیزدارد.
اجاره بهای ویالیی که تا پیش از نوروز ۴۹ هزار ناموت بوده است، 
پس از نوروز با تفاوت باالیی اجاره داده می شود و اجاره بها از ۴۹ 
هزار ناموت به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار ناموت افزایش پیدا می کند. سایر 
ویالها نیز به همین ترتیب است. ویالیی که شبی ۲۵۰ هزار ناموت 
نوروز  ایام  در  داده می شد،  اجاره  به مشتریان  عید  ایام  از  پیش 
این قیمت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ناموت رسیده است. اما دلیل 
یک  تنها  چیست؟  شمالی  شهرهای  ویالهای  بهای  اجاره  افزایش 
دلیل برای این افزایش قیمت وجود دارد و آن هم افزایش میزان 
تقاضا و هجوم گردشگران برای اقامت در شهر های شمالی کشور 
است که پول کالنی را به جیب صاحبان ویالهای شمالی می ریزد.

**هزینه اقامت در ترکیه به صرفه تر است
 ۲ اقامت  هزینه  دهد،  نشان می  ما  که مشاهدات  آنچه  براساس 
نفر در یک ویال در یکی از شهرهای شمالی کشور به مدت ۷ روز در 
بهترین حالت بدون در نظر گرفتن هزینه ی خوراک و رفت و آمد 
برابر با ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار ناموت است در حالی که هزینه سفر به 
ترکیه و ۷ روز اقامت در شهر استانبول از طریق تور گردشگری برای ۲ 

نفر به همراه بلیت پرواز ۵ میلیون ناموت آب می خورد.
بیشتری  رونق  اخیر  های  سال  در  داخلی  گردشگری  که  چند  هر 
گرفته و سازمان گردشگری و نهادهای متولی امور گردشگری بیش 
از گذشته بر روی قیمت ها و اجاره بهای ویالها و سوئیت ها نظارت 
دارند اما باز هم هر ساله شاهد افزایش نجومی اجاره بهای ویالها و 

سوئیت های شهرهای شمالی در ایام نوروز هستیم.
از سوی دیگر آنچه که قابل توجه است نظارت بر عملکرد هتل ها 
از اجاره های ویالها و  ایام نوروز و غفلت  و هتل آپارتمان ها در 
سوئیت هایی است که چه با مجوز و چه بدون مجوز در ایام نوروز 

فعالیت می کنند.

و  رشد  به  سیاست  عرصه  در  حاضر  عمده  رویکرد  دو  شناسی  آسیب 
دینی  برادر  عنوان یک  به  این سطور  نگارنده  مینجامد.  نظام  بالندگی 
ویک شهروند جامعه مدنی ابهاماتی نسبت به هردو گفتمان دارد امید 

آنکه با رفع این ابهام ها ذهن نگران بسیاری چون بنده ارام شود

نخست( نقد اصول گرایان
اصول گرایی می تواند به معنی پای بندی به اصول اسالم و از ان جمله 
اصل والیت فقیه باشد. اگر چنین است رفتار و عملکرد های نهادینه 

شده ذیل با این مدعی در تعارض جدی است.
اصول  که  است  انصاف  اصل  اسالمی،  و  انسانی  اصول  از  یکی  الف( 
گریان مدعی مراعات آن اند. این اصل انسانی و اسالمی حکم می کند 
حذف  آیا  نپسندیم.  هم  دیگران  برای  نمی پسندیم  خود  برای  آنچه 
گسترده افرادی که کمترین قرابت را با اصالح طلبان دارند تا منسوبین 
به این جناح سیاسی با تمسک به عدم احراز صالحیت از سوی شورای 
نگهبان وسکوت توأم با تأیید جریان اصول گرایی، با این اصل سازگار 
است؟ این سنت الهی است که اگر کسی برادر مؤمن خویش را به خاطر 
بالیی که برسرش آمده سرزنش کند، به همان بال دچار می شود. آینده 
گان قضاوت می کنند که در قبال حذف گسترده اصول گرایان با همین 
از عدم احراز چنان  اگر بخشی  انها چه رفتاری خواهند داشت.  اهرم، 
که رهبر انقالب فرمود به خاطر کمی وقت و نقص قانون بوده است که 
با اصولگرایان  اکثریت  اخیر مجلس که  این سه دوره  بوده، در  چنین 

بوده، چرا قانون را اصالح نکردند؟
حذف گسترده کاندیداهای یک جناح عالوه برمحروم ساختن جامعه از 
توان نخبگان منسوب به آن جناح، آنان را به لجاجت می کشاند و زمینه 

نافرمانی را فراهم می آورد.
متاسفانه به رغم آنکه انصاف حکم می کرد اصول گرایان عکس العمل 
اعتراضی بجا وشایسته ای از خود نشان دهند، این رویه شورای نگهبان 
برنامه  توسط شورا  رقبای خود  برای حذف  بعضًا  بلکه  نموده  تأیید  را 
ریزی نمودند. تنها معدودی از منصفین این جریان سعی در اصالح این 

کژی و حتی واسطه اثبات صالحیت رقیب شدند.
ب( عدالت یکی دیگر از اصول انسانی و اسالمی است که به عنوان یگانه 
نمودن  متهم  ایا  اما  است؛  مطرح شده  خدا  کتاب  در  ارمان حکومت 
برخی سران جریان اصالح طلبی به انواع تهمت ها چون جاسوس، فتنه 

گر و...امری عادالنه است.
فردی  و سوءظن،  گمان  مجرد  به  می نماید  اقتضا  اسالمی  اصل  کدام 
را  انسان  آبروی  و  خون  که  اسالم  بخوانیم  گر  فتنه  و  جاسوس  را 
المومن کدمه-  ارزش می شمارد و می گوید »حرمه  دارای یک مرتبه و 
)ریختن( آبروی مؤمن همانند )ریختن( خون اوست »وبعد در کتاب 
الناس  قتل  فکانما  نفس  بغیر  نفسًا  قتل  من  که«  می خوانیم  خدا 
این  انسان هاست،  تمامی  کشتن  مانند  نفر  یک  جمیعًا»ریختن خون 
روشن  گرایان  اصول  به  انتسابش  که  ای  نشریه  بیشتر  را  زننده  رفتار 
است، رواج داده شده است. حذف رقیب با تهمت وافترا با کدام اصل 

اسالمی سازگار است؟

دوم( نقد اصالح طلبان
اصالح طلبی چنانکه رهبر معنوی این جنبش اجتماعی سیاسی در زمان 

ریاست جمهوری اش بارها بیان کرد، به معنی اصالح امور با بازگشت 
به قانون اساسی و قانون گرایی است. حال ببینیم طی چند سال اخیر 
مراعات  که  اصلی خود  گفتمان  به  اصالح طلب چقدر  درعمل، جریان 

قانون است پایبند بوده است؟
را  انتخابات  نتیجه  نامزد اصالح طلبان  انتخابات سال ۱۳۸۸  در  الف( 
نپذیرفت وبه صورت یکطرفه خواستار ابطال انتخابات گردید حال آنکه 
قانون چیز دیگری می گفت ومسیر تأیید یا رد سالمت انتخابات رامعین 

کرده بود.
به عالوه اگر حاکمیت بدون ادله متقن در اثبات تقلب، در برابر فتنة 
مبتنی بر این ادعای بی سند کوتاه می آمد و اقدام به ابطال انتخابات 
خوانده  انتخابات  و  دموکراسی  فاتحه  همیشه  برای  دیگر  می نمود 
وزور  فشار  با  می توانست  هم  بعدی  انتخابات  بازنده  که  چرا  می شد 

ازمایی خیابانی، فتنة دیگری برانگیزد همین امر را مطالبه کند.
این رفتار غیرقانونی نظام به طرف پرتگاه سقوط پیش برد اما نخبگان 
و بدنه و سران اصالح طلب، از جمله رهبر معنوی آن ها، بجای دعوت 
اقدامات  و  گریز  قانون  نامزد  از  حمایت  به  قانون،  برابر  در  تسلیم  به 
قانون شکنانه وی پرداختند. به تصور نگارنده، این رفتار اقای میرحسین 
قانون  در چارچوب  اصالحات  با  کروبی،  اقای  ایشان  تبع  وبه  موسوی 
قابل جمع نبود و نیست واصالح طلبان بایست موضع روشنی نسبت 

به عملکرد خویش در سال ۸۸ بگیرند.
خوانده  راحل  امام  وفادار  پیروان  را  خود  همیشه  طلبان  اصالح  ب( 
در عصر  دینی  راستین حکومت  منادی  تنها  عنوان  به  راحل  امام  اند. 
حاضر شناخته می شود. در چارچوب نظریه ایشان چون برپا داشتن 
احکام الهی در عرصه اجتماع امری ضروریست، لذا فقیه عادل که بهتر 
از دیگران دین را می شناسد، موظف به تشکیل حکومت است و اصل 
دخالت دین در سیاست، در تفکر امام امری بدیهی و ضروری شمرده 
افراد تاثیرگذار  می شود. حال آنکه درداخل جریان اصالح طلب برخی 
صریحًا خود را سکوالر و قائل به جدایی دین از سیاست دانسته اند. 
هیچ  طلبی  اصالح  درگفتمان  تاثیرگذاری  جریان  بنگریم  صادقانه  اگر 
بند  پای  را  خود  اگر  اصالحات  جبهه  ندارد.  دینی  حکومت  به  ارادتی 
حکومت  اندیشه  میان  بایست  طبعًا  می داند  راحل  امام  ارمانهای  به 
دینی وسکوالریسم یکی را انتخاب و پشتیبانی کند و نسبت به دیگری 
رفتاری منتقدانه توأم با نفی داشته باشد. سکوت و داشتن هر دو طرف 
به معنی عدم پای بندی به اصالح طلبی در چارچوب اندیشه های امام 
راه اسالم بود  راحل است. امام راحل یک مؤمن پایبند وجان فدا در 

وهیچگاه با عناصر کم باور به دین ائتالف نكرد.
البته حفظ حقوق شهروندی تمامی افراد با هر تفکری امری است مسلم 
اندیشه  از  با بیان روشن  اما صحبت این است که چرا اصالح طلبان 
حکومت دینی ومرزبندی هایش با سکوالریسم سخن نمی گویند؟ چرا 
راحل  امام  اندیشه های  با  جدی  درتعارض  راکه  دوستانشان  مواضع 
اینکه سکوت ایشان موجب نزدیک شدن برخی  است نقد نمی کنند؟ 
هواداران اصالحات به سکوالریسم شود ایا برای برادران اصالح طلب 

مسولیت اجتماعی وسیاسی نمی آورد؟
به نظر نگارنده سطور سکوت هر دو جناح در مسائلی که گذشت تنها 
در چارچوب کسب یا حفظ قدرت قابل ارزیابی است. نه سکوت اصول 
گرا درمقابل تضییع حق رقیب با اصول گرایی سازگار است، نه سکوت 
اصالح طلب درقبال نشر اندیشه سکوالر توسط برخی همقطارانشان. 
هم اندیشه اصول گرایی نیازمند پذیرش خطا وجلب اعتماد مردم است؛ 
هم اندیشه اصالح طلب نیازمند اصالح مواضع گذشته و بازگشت به 

قانون و تخطئه آنچه درسال ۸۸ انجام داد، است.

در آستانه آغاز سفرهای نوروزی ایرانیان

نقدی گذرا برعملکرد اصول گرایان و اصالح 
طلبان در چند سال اخیر
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محسن ایزدخواه طرح تحول سالمت را بزرگ ترین طرح اجتماعی 
دولت یازدهم دانست و معتقد است که این طرح با چالش هایی 
مانند »بی توجهی و تعارض در اجرا، با قوانین و مقررات باالدستی«، 
»تنگنا های مالی«، »مقوله ایجاد تضاد و شکاف درآمدی در نیروی 
و  ای«  بیمه  های  صندوق  مالی  منابع  شدید  »کسری  انسانی«، 
»تنگنا های سیاسی«روبه رو است. وی در این نشست به توضیح 
هر یک از این چالش ها پرداخت. او می گوید به اصول این طرح 
توجه نشده و به شکل شتاب زده ای اجرا شده است. او همچنین 
از ضرورت اجرای طرح پزشک خانواده می گوید و معتقد است که 
فعالیت  رأس  در  فوق تخصص  و  پزشکان متخصص  که  زمانی  تا 
ها قرار دارند، اجازه نمی دهند که پزشک خانواده که در چهارچوب 

پزشک عمومی قابل اجرا است، عملی شود.
تامین  امور  و  اقتصادی  مسائل  کارشناس  ایزدخواه،  محسن 
دولت  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  پارلمانی  معاون  و  اجتماعی 
اصالحات  در نشست موسسه دین و اقتصاد که عصر پنجشنبه با 
حضور دکتر فرشاد مومنی، مدیر موسسه دین و اقتصاد برگزار شد 
با موضوع »بررسی فرصت ها و تهدید های طرح تحول سالمت در 

کشور« به سخنرانی پرداخت.
ایزدخواه به بررسی وضعیت سالمت در پایان دولت دهم پرداخت 
و بیان کرد: »شرایط بسیار نامساعد مالی و اقتصادی«، »توقف و یا 
سیر قهقرایی رشد شاخص های سالمت«، »افزایش شدید پرداخت 
اقدامات  آثرات  ازجمله  درمان و سالمت«  در حوزه  از جیب مردم 
باید  از جیب  پرداختن  باالدستی  اسناد  دولت دهم است. مطابق 
10 درصد بود در حالی که در پایان دولت دهم پرداخت از جیب به 

بیش از 60 درصد رسیده بود.
جهان  کشور   191 با  را  ایران  در  سالمت  های  شاخص  ایزدخواه 
مقایسه کرد و گفت: رتبه ایران در میان 191 کشور جهان در شاخص 
های کلی در اهداف سالمت 114، در شاخص سطح سالمت 113، در 
شاخص مشارکت عادالنه در تامین هزینه ها 112 است. متوسط کل 
دنیا در شاخص پرداخت از جیب 17.9 درصد است در حالی که این 
شاخص در ایران برابر 56.1 درصد است. شاخص تخت بیمارستانی 
در ترکیه 2.7 تخت به ازای هر 1000 نفر است و این شاخص در ایران 
برابر 1.4 است که 53 درصد آن تخت ها فرسوده است. 16.7 درصد 
جمعیت کشور تحت پوشش بیمه نبودند که با طرح تحول سالمت 

بیش از 10.5 میلیون نفر تحت پوشش قرارگرفتند.
وی با اشاره به اینکه »در بهره مندی کل جامعه از خدمات سالمت 
جزو کشورهای متوسط به پایین هستیم«، اظهار کرد: سالی 700 
هزار نفر در بهداشت و درمان به زیر خط فقر منتقل می شدند. 10 
تا 15% از هزینه های سالمت به صورت پرداخت های زیرمیزی در 
بخش خصوصی و دولتی بوده است. همچنین در بکارگیری بخش 
خیرین  توان  از  استفاده  و  تکمیلی  بیمه های  عمومی، خصوصی، 
موفق نبوده ایم. سهم بیمه ها در طی سال های 1391، 1392 و 1393 
برابر 17 و 18 و 16% بوده است در حالی که متوسط جهانی برابر 35.5 

درصد بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این پرسش که هزینه های 
بهداشت و درمان در دنیا و ایران چگونه تامین می شود؟ توضیح 
داد: در دنیا 58.8 درصد هزینه های بهداشت و درمان به بخش 
آن  دارد.  اختصاص  خصوصی  بخش  را  آن  درصد   41.1 و  عمومی 
های  بیمه  و  دولت  بخش  دو  به  عمومی  بخش  در  درصد   58.8
های  بیمه  سهم  و   23.2 دولت  سهم  شوند.  می  تقسیم  اجتماعی 
بخش  سهم  ایران  در  که  حالی  در  است.  درصد   35.65 اجتماعی 
عمومی 37.5 درصد است که سهم دولت برابر 23.1 و سهم بیمه 
بخش  در  که  معنا  این  به  است.  درصد   14.4 برابر  اجتماعی  های 
متوسط  از  مردم  بر  کمرشکن  فشارهای  بهداشت،  و  درمان  حوزه 

جهانی بسیار باالتر است.
را  خود  فعالیت  یازدهم  دولت  وضعیتی  چنین  با  داد:  ادامه  وی 
آغاز کرد. اجرای طرح تحول سالمت بزرگترین طرح اجتماعی دولت 
یازدهم است و توانسته است میزان قابل قبولی از رضایت را نیز در 
بین مردم فراهم سازد، لذا موفقیت و شکست این طرح شاخص 
خواهد  برجای  مردم  سوی  از  دولت  عملکرد  ارزیابی  در  مهمی 
گذاشت. اهداف طرح تحول سالمت عبارت از »عدالت در دسترسی 
به خدمات«، »ارتقاء کیفیت و سازماندهی«، »کاهش میزان سهم 
ماه سال 93 طرح تحول سالمت  اردیبهشت  از 23  مردم« است. 
اجرا شد اما در اجرا با 5 چالش بزرگ روبرو گردید. »بی توجهی و 
تعارض در اجرا، با قوانین و مقررات باالدستی«، »تنگنا های مالی«، 
»مقوله ایجاد تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی«، »کسری 
شدید منابع مالی صندوق های بیمه ای« و »تنگنا های سیاسی« 
از جمله مشکالت این طرح محسوب می شوند. بی توجهی به این 

چالش ها سبب شکست طرح تحول سالمت می شود.

ایزدخواه اجرایی نشدن مواد 32 تا 38 قانون برنامه پنجم توسعه 
در خصوص سالمت را بی توجهی و تعارض در اجرا، با قوانین و 
مقررات باالدستی دانست و گفت: در بند ج ماده 32 قانون پنجم 
ارجاع،  نظام  و  خانواده   پزشک  محوریت  مانند  اهدافی  توسعه 
سطح بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی 
را دارد که تمام آن ها  گری و توجه به مناطق کمتر توسعه یافته 
توجه  مورد  دهم  دولت  از  یعنی  برنامه  اجرای  دومم  سال  از  باید 
قرار می گرفتند. برنامه تحول باید به اهدافی مانند »مراقبت های 
اولیه سالمت«، »محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع«، »سطح 
بندی خدمات«، »خرید راهبردی خدمات«، »واگذاری امور تصدی 
گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره اینکه 
خصوصی  بخش  به  توان  می  را  درمان  و  بهداشت  از  میزان  چه 
واگذار کرد« و »پرداخت مبتنی بر عملکرد« دست می یافت. برخی 
تا زمانی که پزشکان متخصص و فوق  از کارشناسان معتقدند که 
تخصص در رأس فعالیت ها قرار دارند، اجازه نمی دهند که پزشک 
عملی  است،  اجرا  قابل  عمومی  پزشک  چهارچوب  در  که  خانواده 

شود.
چنین  توسعه  پنجم  برنامه  قانون   32 ماده   6 بند  متذکر شد:  وی 
موظف  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  که   گوید  می 
در  را  کشور  درمانی  نظام  برنامه  اول  سال  پایان  تا  حداکثر  است 
نظام  خانواده،  پزشک  درمان،  پایه  بیمه  یکپارچگی  چهارچوب 
اورژانس های پزشکی، تشکیل هیات  راهنماهای درمانی،  ارجاع، 
جغرافیایی  وقتی  تمام  و  آموزشی  های  بیماستان  در  امناء  های 
بیمه  و  ویژه  کلینیک  و  مربوطه  های  تعرفه  و  علمی  های  هیات 
نماید.  ارائه  وزیران  به هیات  تهیه و جهت تصویب  تکمیلی  های 
متاسفانه در دولت دهم به هیچ کدام از این راهبردها توجه نشده 
بود. در دولت فعلی نیز با توجه به مشکالتی که در حوزه بهداشت 
و درمان در آغاز فعالیت دولت به شکل شتاب زده و بدون توجه به 

اصول آن این طرح را اجرایی کردند.
ایزدخواه افزود: بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید 
به  مردم  عادالنه  دسترسی  »ایجاد  مانند  اقداماتی  که  کند  می 
تحمل  های  هزینه  تامین  به  »کمک  درمانی«،  بهداشتی  خدمات 
ناپذیر درمان پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العالج«، 
»تقلیل گردش امور واحدهای بهداشتی به درآمدهای اختصاص«، 
»اختصاص ده درصد وجوه حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه به 
این امر« و »به منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش 
سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد« انجام 
طرح  این  در  که  است  این  دولت  توجه  مورد  بند  تنها  اما  شود. 
طور  به  الن  ما  دهد.  کاهش  درصد   10 به  را  بستری  های  هزینه 
متوسط حداکثر بیشتر از 6 درصد در بخش بستری هزینه دریافت 

نمی شود.
کار  المللی  بین  اینکه »سازمان  به  اشاره  با  گزارش جماران وی  به 
و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی بر این مسئله کلیدی تاکید 
دارند که ناپایداری منابع در حوزه طرح های بیمه ها عماًل طرح ها 
را به عاملی در نارضایتی ذینفعان تبدیل می کند«، خاطرنشان کرد: 
منشور تامین اجتماعی نیز تاکید دارد که طرح های بیمه ای اعم از 
درمانی یا بازنشستگی باید بر اساس واقعیت های یک کشور تبیین 
و تدوین شود. اگر بر اساس آرمان هایی شکل گیرد که منابع مالی 
و سطح توسعه یافتگی آن کشور دیده نشود و به عبارتی محاسبات 
بیمه ای دقیق نداشته باشد، موجب نارضایتی ذینفعان می شوند. 
از این دست از طرح ها در امریکای التین وجود داشت که به شکل 
از مدتی که نتوانستند منابع  اند اما پس  خوش بینانه عمل کرده 
عنوان  به  است.  تبدیل شده  به ضد خودشان  کنند،  تامین  را  آن 
نمونه کشور یویان بدون درک واقعیت ها ی خودش سطح وسیعی 
از پوشش های بیمه ای را در حوزه های متفاوت ایجاد کرده بود 
است.  شده  نارضایتی  سبب  الزم  منابع  توانایی  عدم  دلیل  به  اما 
بنابراین سازمان بین المللی کار به شدت تاکید دارد که طرح های 

بیمه ای باید سنجیده و حساب شده پایه ریزی شوند.
وزارت  ذهن  در  ای  اندیشانه  ساده  دیدگاه  کرد:  اظهار  ایزدخواد 
بهره  بخواهیم  اگر  که  داشت  وجود  پزشکی  جامعه  و  بهداشت 
افزایش  را  بیمارستان ها و مراکز درمانی  راندمان فعالیت  و  وری 
عنوان  به  دهیم.  افزایش  را  پزشکی  خدمات  قیمت  باید  دهیم، 
نمونه افزایش ارزش خدمات پزشکی منجر شد تا در برخی خدمات 
 833 خصوصی  بخش  در  و  درصد   460 دولتی  بخش  در  بستری 
دولتی  بجز  سرپایی  خدمات  درصد   93 در  و  یابد  افزایش  درصد 
روند افزایشی 4 تا 470 درصد داشته ایم و در 47 درصد از خدمات 
سرپایی بخش خصوصی، روند کاهشی 10 تا 800 درصد و در 53 
ایم.  بوده  را شاهد  تا 466 درصد  افزایشی 8  روند  درصد خدمات 
یکی از چالش هایی که به دلیل تنگناهای مالی در بخش بهداشت 
و درمان ایجاد شد، تغییر در روش پرداخت به پزشکان بود که سبب 

آشفتگی شدید در حوزه کادر نیروی انسانی شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه »آنچه که تنگناهای 
راهنماهای  فقدان  کرد،  را تشدید  و سالمت  بهداشت  مالی حوزه 
ایجاد  ابزارهای  از  یکی  بالینی  راهنماهای  گفت:  است«،  بالینی 
هماهنگی میان بیمه ها و نظام ارائه خدمات درمانی است در واقع 
یک ابزار کنترلی محسوب می شود. لذا  فقدان راهنماهای بالینی 
موجب هزینه های متفاوت در بیمارهای یکسان شده است. نبود 
غیرضروری  خدمات  ارائه  در  را  پزشکان  دست  بالینی  راهنماهای 
بازگذاشته است و موجب تقاضاهای القایی گردیده است. همچنین 
نبود راهنمای بالینی موجب اختالف شدید میان بیمه ها و مراکز 
درمانی ارائه دهنده خدمت درمانی گردیده است. به عنوان نمونه 
بیمارستان ها سه  از  یکی  در  گاها مشاهده می شود عمل چشم 
برابر بیمارستان دیگری است. این قیمت سه برابری ناشی از فقدان 
پروتکل های بالینی است که مشخص کند در چهار چوب مشخصی 

باید حرکت کرد.
وی به توضیح چالس سوم که مقوله ایجاد تضاد و شکاف درآمدی 
تحول  طرح  اجرای  کرد:  بیان  و  پرداخت  بود،  انسانی  نیروی  در 
سالمت سبب شد که فشار بر کادر پرستاری افزایش یابد با وجود 
اینکه با کادر پزشکان فاصله درآمدی زیادی دارند. همچنین نحوه 
توزیع منابع طرح موجب نابرابری و شکاف درآمدی بین جراحان، 
ها  تکنسین  پرستاران،  عمومی،  پزشکان  غیرجراح،  متخصصین 
بودن  وقت  تمام  بر  تاکید   32 ماده   2 تبصره  است.  شده  غیره  و 
پزشکان دارد و بیان می کند که پزشکان مجاز به فعالیت پزشکی در 
سایر مراکز خصوصی و خیریه نیستند. علی رغم ابالغ اما هیچ گاه 

این تبصره اجرایی نشده است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی »کسری شدید مالی صندوق 
های بیمه ای« را پاشنه آشیل طرح تحول سالمت دانست و گفت: 
بیمه ای« طرح تحول سالمت  »کسری شدید مالی صندوق های 
اگر جمعت تحت  در حال حاضر  برد.  پیش  آستانه شکست  تا  را 
پوشش 18 صندوق بیمه ای را در نظر بگیریم، 14 صندوق، صندوق 
های اختصاصی محسوب می شوند. صندوق شرکت نفت، صدا و 
سیما، بانک ها، هواپیمایی و غیره از جمله صندوق های اختصاصی 
کشوری،  بازنشستگی  بیمه  اجتماعی،  تامین  صندوق،   4 هستند. 
نیروهای مسلح و بیمه روستاییان عشایر 96 درصد جامعه را تحت 
تحت  درصد   96 این  از  درصد   75 دهند.  می  قرار  خود  پوشش 
11 درصد تحت پوشش سازمان  پوشش سازمان تامین اجتماعی، 
صندوق بازنشستگی و سایرین نیز تحت پوشش نیروهای مسلح و 

بیمه روستاییان و عشایر قرار دارند.
سالمت  حوزه  در  کشوری  بازنشستگی  صندوق  افزود:  ایزدخواه 
سرانه ای بابت هر فرد دریافت می کند و به حساب سازمان بیمه 
سالمت واریز می کند و بودجه ای نیز سازمان مدیریت برنامه ریزی 
گفته  بنابر  که  انسانی  نیروی  بیشترین  است.  داده  قرار  آن  برای 
است،  نفر  میلیون   40 به  نزدیک  اجتماعی  تامین  مدیران سازمان 
بزرگ  بنابراین  دارند.  قرار  اجتماعی  تامین  سازمان  پوشش  تحت 
تامین  سازمان  به  سالمت  بیمه  تحول  طرح  از  ناشی  فشار  ترین 

اجتماعی و سازمان بیمه سالمت وارد می شود.
آروزی  که  این  بر  تاکید  با  ایزدخواه  جماران  خبرنگار  گزارش  به 
پزشکان و وزارت بهداشت و درمان این بود که بتوانند تعرفه نسبی 
قیمت ها را افزایش دهند، توضیح داد: این افزایش تعرفه باید در 
شورای عالی سالمت که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
وزیر کار، وزیر اقتصاد و دارائی، رئیس سازمان مدیریت، مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی، مدیران سازمان بیمه سالمت، مدیر عامل 
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، رئیس کمیته امداد و دو 
این  پرسش  شود.  تصویب  هستند،  آن  اعضای  مجلس  نماینده 
بهداشت  وزارت  نظریه  هایی  استدالل  و  مکانیزم  چه  با  که  است 
و درمان درباره افزایش های چند برابری در این شورای عالی بیمه 
موافق  آن  با  اعضا  اکثریت  که  است  رسیده  تصویب  به  سالمت 
بوده اند. آیا ارزیابی نگرده اند که افزایش تعرفه ها چه بار سنگینی 
مساله  این  درباره  اقتصاد  وزیر  دهد.  می  قرار  دولت  دوش  بر  را 
و  کار  وزیر  را  و کمترین مواضع  ترین   اما سست  کردند  مخالفت 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی داشته اند و حتی مدیر عامل 
سازمان تامین اجتماعی اظهار داشتند که از نظر بار مالی مشکلی 

وجود ندارد و منابع مالی را تامین می کنند.
ایزد خواه متذکر شد: در طرح تحول سالمت 75 درصد بار هزینه 
های طرح تحول بر روی دوش بیمه ها قرار گرفت. افزایش تعرفه 
های پزشکی فشار مضاعفی را بر روی دوش بیمه ها گذاشت و آنها 
را با کسری منابع جدی روبرو ساخت. جنگی میان وزارت بهداشت 
و درمان و وزارت کار ایجاد شد. وزارت بهداشت دائما اظهار می کرد 
که صندوق های بیمه معوقاتی دارند و 8 ماه به تاخیر افتاده است 
اند. این مساله آنقدر شدت گرفت  را پرداخت نکرده  و بدهی ها 
با حضور رئیس  اواخر بهمن ماه جسله ای  از روزهای  که در یکی 
سازمان  که  یابند  می  در  جلسه  آن  در  شود.  می  تشکیل  جمهور 
با  سازمان،  آن  مدیران  های  موافقت  رغم  علی  اجتماعی  تامین 
به  است.  شده  مواجه  درمانی  تعهدات  پرداخت  در  منابع  کسری 
منظور ادامه طرح تحول سالمت برای نخست مرتبه در تاریخ نظام 
تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را وادار می کنند تا از بانک 
های رفاه و تجارت یا ملت وام دریافت و به جای اینکه اسناد هزینه 
های بیمارستان های دولتی به مرکز اسناد پزشکی سازمان تامین 
بانک  داده شود.  تحویل  رفاه  بانک  به  کند،  پیدا  انتقال  اجتماعی 
به  و سپس  کند  پرداخت  را  ها  هزینه  درصد   60 روز   15 رفاه طی 
مرکز اسناد پزشکی تامین اجتماعی منتقل شود. به نظر می رسد که 

چنین راه حل هایی نمی تواند معضالت بیمه سالمت را رفع کند.
را  ها  وام  اجتماعی  تامین  سازمان  می شود  گفته  داد:  ادامه  وی 
با اصول  امر  این  الی 24 درصد دریافت کرده است که  بهره 12  با 
این  ندارد.  مطابقت  ای  بیمه  محاسبات  و  اصول  و  ریزی  بودجه 
در حالی است که دولت 100 هزار میلیارد ناموت به سازمان تامین 
اجتماعی بدهکار است. بنابراین بجای اینکه دولت سازمان تامین 
را  خود  بدهی  از  بخشی  باید  کند،  دریافت  به  وادار  را  اجتماعی 
پرداخت کند و شاید به این شکل گره ای از مشکالت باز می شد. در 
حال حاضر در حوزه مالی با چالش های بزرگی مواجه هستیم، به 
شکلی که سازمان تامین اجتماعی عالوه بر اینکه با کمبود منابع در 
حوزه تعهدات درمانی مواجه است، برای پرداخت حقوق و مزایای 

کارکنان خود نیز از بانک ها وام دریافت کرده است.
ایزدخواه به مشکالت ایجاد شده ناشی از بی توجهی به چهار چالش 
طرح تحول سالمت اشاره کرد و گفت: »اعتراضات کادر پرستاری 
ناشی از شکاف عمیق بین درآمد آنها با پزشکان«، »ناپایداری منابع 
پزشکی،  کادر  در  شده  ایجاد  توقعات  به  پاسخگویی  عدم  موجب 
پرستاران و بیماران گردیده«، » ناتوانایی در تامین منابع و باالبردن 
اجتماعی  مداخله  و  طرح  بزرگترین  در  را  دولت  خدمات  کیفیت 
دو  بین  تعارضات  و  درگیری  و »شدت  روبرو می سازد«  بحران  با 
وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی« از جمله 

این مشکالت هستند.
طرح  قوت  نقطه  مهمترین  اجتماعی  تامین  حوزه  کارشناس  این 

تحول سالمت را این دانست که طرح تحول سالمت هزینه های 
کمرشکن درمان را کاهش داده و باعث رضایت نسبی مردم گردیده 
است و خاطر نشان کرد: البته امسال رضایت از وزارت بهداشت و 
این طرح  است.  کرده  پیدا  به سال گذشته کاهش  درمان نسبت 
های  هزینه  اما  است  داده  کاهش  را  بستری  بخش  های  هزینه 
سالمت  تحول  طرح  است.  داشته  افزایش  بسیار  سرپایی  درمان 
سبب کاهش دریافت زیرمیزی پزشکان  شده است. برخی معتقدند 
که با طرح تحول سالمت در بخش بستری حدود 2 هزار میلیارد 

ناموت از زیرمیزی ها کاهش یافته است.
و  پرداخت  سالمت  تحول  طرح   ضعف  نقاط  بیان  به  ایزدخواه 
های  سیاست  و  باالدستی  قوانین  به  توجهی  »بی  کرد:  تصریح 
پیشگیری«،  به  توجه  جای  به  محوری  »درمان  سالمت«،  کلی 
»پزشک محوری به جای خدمات محوری«، »بیمار محوری به جای 
و  باال  اثرهزینه های  بر  منابع  پایداری  »فقدان  سالمت محوری«، 
ناکارآمدی ساز و کارهای کنترل هزینه«، »تعمیق شکاف درآمدی در 
کادر درمانی«، »متخصص گرایی و بی توجهی به سطح 1 خدمات 
سالمت«، »بی توجهی به پیامدهای ناشی از تفاوت ارزش نسبی 
در  ها  بیمه  عجز  »اظهار  دولتی«،  و  خصوصی  بخش  در  خدمات 
پرداخت تعهدات خود«، »کسری مشهود 30 هزار تخت بیمارستانی 
و 200 هزار پرستار«، »به دلیل افزایش تعرفه ها، همکاری نکردن 
از  بعضی  نگرفتن  قرار  پوشش  ،تحت  تکمیلی  و  پایه  های  بیمه 
یافته«،  افزایش  مردم  جیب  از  پرداخت  مجددًا  درمانی  خدمات 
»بسته تشویقی زایمان طبیعی مخصوص ماماها قطع شده است« 
و»بسته ارتقاء ویزیت در حال محدودشدن و کاهش پرداخت به 
از جمله نقاط ضعف طرح تحول سالمت محسوب می  پزشکان« 

شوند.
نگیرد،  زمانی که سیستم پزشک خانواده شکل  تا  وی متذکر شد: 
به حوزه  یابد. همچنین  افازیش می  هزینه های درمان به شدت 
باالیی برخوردار است، هیچ توجهی نمی  از اهمیت  پیشگیری که 
شود و تمام پرداخت ها در حوزه درمان انجام می شود. اگر قرار 
باشد که طرح تحول سالمت به سرانجام مناسبی دست یابد باید در 
کوتاه مدت وزارت رفاه به صراحت کسری منابع خود را هم در حوزه 
مشخص  اجتماعی  تامین  حوزه  در  هم  و  سالمت  بیمهه  سازمان 
بینی شان  پیش  اجتماعی  تامین  رسمی سازمان  اسناد  کند. خود 
بر سهم درمان 6500  این بوده است که در سال 93 وو 94 عالوه 
میلیارد ناموت بار مالی مالی مضاعف ناشی از اجرای طرح بر دوش 

یازمان قرار می گیرد.
ایزدخواه با تاکید بر اینکه »وزارت بهداشت متعهد به سطح بندی 
مبتنی  ارجاع  نظام  اساس  بر  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  کلیه 
اصالح  منظور  به  پیشنهاداتی  بیان  به  شود«،  خانواده  پزشک  بر 
طرح تحول سالمت و سامان یافتن حوزه سالمت و درمان کشور 
پرداخت و گفت:  راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی 
باید اجرایی شود. سازمان های بیمه گر در تصمیمات  ملی کشور 
نقش اساسی داشته باشند و آنها فقط به عنوان تامین کننده منابع 
عالی سالمت  شورای  و  بهداشت  وزارت  حتما  نشوند.  دیده  مالی 
در تعرفه های کتاب ارزش نسبی خدمات تعدیل مناسب را انجام 
وسع  آزمون  انجام  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  دهد. 
رایگان  از پوشش بیمه سالمت  افراد غیر نیازمند  نسبت به حذف 
نمودن  مکانیزه  و  الکترونیک سالمت  پرونده  نماید. سامانه  اقدام 
فرآیندهای درمان به سرعت عملیاتی شود که می توان کنترل کننده 
و  سالمت  شورایعالی  اعضای  از  متشکل  ای  کمیته  باشد.  خوبی 
جمعی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دائمًا روندهای این طرح 
را بویژه در حوزه پایداری منابع رصد و گزارش الزم را جهت اصالح 

امور به نظام عالی تصمیم گیری ارائه نمایند.
و  دین  موسسه  مدیر  مومنی،  فرشاد  دکتر  نشست  این  ادامه  در 
اقتصاد تصریح کرد: هنگامی که فرمان صادر می شود که سازمان 
تامین اجتماعی با بهره باال وام دریافت کند تا ماجرا طرح تحوالت 
که  نداریم  حق  ما  که  شود  بیان  باید  شود،  فصل  و  حل  سالمت 
به حقوق کارگران و کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی تعرض 
تامین  کنند که موضع سازمان  آگاه  را  باید دولت  کنند. رسانه ها 
به  متعلق  اگر  حتی  که  گرچه  نیست.  دولت  به  متعلق  اجتماعی 
را نداریم؛ چراکه در  نیز بود، ما حق تصمیم غیر کارشناسی  دولت 
سازمان تأمین اجتماعی حقوق اشخاص معین مطرح است که آن 

ها چنین وکالتی را نداده اند که به حقوقشان تعرض شود.
ایزدخواه در ادامه به یادداشت خود که در روزنامه شرق منتشر کرده 
بود، اشاره کرد و گفت: در آیین نامه مالی سازمان تامین اجتماعی 
وام  که  است  مجاز  اجتماعی  تامین  سازمان  که  است  شده  بیان 
دریافت کند. اما این مسئله و اینکه به چه میزان وام دریافت می 
در  دیون  عنوان  باید  آینده  سال  در  و  گیرد  قرار  مدنظر  باید  کند، 
اجتماعی  تامین  سازمان  رئیس  شود.  منظور  اش  سالیانه  بودجه 
شخصا با من تماس گرفت و بیان کرد که از این یادداشت استقبال 

و تشکر می کنیم.
وی افزود: علی رغم تالش هایی که به منظور حفظ استقالل اداری، 
مالی و حقوقی صندوق های بیمه ای انجام شد، متاسفانه در دولت 
آقای احمدی نژاد این استقالل را مخدوش کرده اند و این دولت 
نیز با توجه عملکردها و نگرش هایی که نشان داده است، از این 
مخدوش شدن ناراضی نیست. هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان 
تامین اجتماعی زیر بار این دستور رفتند. ما به عنوان ذینفعان و 
شرکای اجتماعی، مقبولیت و مشروعیت الزم را نداریم. این بزرگ 
ترین خطای راهبردی است که در تلویزیون و رادیو بیان کنیم که 
تفاهم نامه ای امضا کرده ایم که پرداخت ها را بانک انجام دهد 
و تشکل های کارگری و کارفرمایی نفهمند که چنین بالیی سرشان 
می آید. گاها دیده ایم که نماینده های برخی از این تشکل ها از 
سازمان تامین اجتماعی و دولت تشکر کرده اند که فرصتی فراهم 
انجام گیرد. در حالی که  این پرداخت ها به موقع  شده است که 
نسبت  اجتماعی  اما شرکای  است  ناس  تضییع حق  اقدامات  این 
به این مساله بی توجه هستند و یا ابعاد خطر این مساله را درک 

نکرده اند.
ادامه صفحه بعد ...

محسن ایزدخواه بررسی کرد:
فرصت ها و تهدید های طرح تحول نظام سالمت
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به گزارش سالمت نیوز به نقل از قدس آنالین، زمانی که باکتری های طبیعی 
موجود در دهان بیش از حد عادی تکثیر یابند، در وهله اول التهاب لثه را 
موجب  بتدریج  نشود،  درمان  و  تشخیص  ناراحتی  این  اگر  می کنند.  ایجاد 
کاهش و تحلیل استخوان محافظ دندان شده و عفونت لثه بروز خواهد کرد. 
دندان ها حتی اگر کاماًل هم سالم باشند اما مراقبت کافی نشوند، ممکن است 

لق شده و بیفتند.

عوامل بروز و تشدید لق شدن دندان ها
علل متعددی در بروز این مشکل نقش دارند. بعضی از بیماران دچار پیش 
زمینه ژنتیک عفونت لثه ها هستند که الزم است این افراد از نظر وضعیت 
سالمت خانوادگی بررسی شوند. رعایت بهداشت دهان و دندان به طور قطع 
می تواند خطرات بروز عفونت لثه ها را کاهش دهد. گرچه جرم های دندان به 
طور مستقیم عامل بروز بیماری نیستند، اما محیط مناسبی برای رشد و تکثیر 

باکتری ها فراهم می کنند.
سالمت عمومی فرد نیز نقش مهمی در این باره دارد. به عنوان مثال افراد 
دیابتی بیش از دیگران در معرض این بیماری قرار دارند. البته عفونت دندان 
به  مبتال  افراد  بخصوص  و  می گذارد  تأثیر  نیز  عمومی  سالمت  وضعیت  بر 
باردار بیشتر در معرض خطر  ناراحتی های قلبی عروقی، دیابت و خانم های 

هستند. 
برای  سال   40 تا   30 سنین  در  افراد  معمواًل  و  است  دیگری  عامل  نیز  سن 
نیز  را  استعمال دخانیات  به دندان پزشک مراجعه می کنند.  این مشکل  رفع 
لثه هاست  عفونت  پیشرفت  در  مهمی  بسیار  عامل  زیرا  کرد،  فراموش  نباید 
و سرانجام اینکه مسواک های خیلی زبر و مسواک زدن محکم نیز می تواند 

بتدریج به بافت لثه آسیب برساند.

عالیم هشدار
اولین نشانه هایی که باید به عنوان زنگ خطر تلقی شود، خونریزی های مکرر 
و درد لثه ها هنگام مسواک زدن است. بعضی از بیماران، مدت های طوالنی 
دچار خونریزی لثه هستند، اما تا پیش از بروز درد یا آبسه به دندان پزشک 

مراجعه نمی کنند.
در مورد قرمزی و انقباض لثه ها نیز باید درمان مناسب انجام شود.

عالیم  نخستین  می تواند  ها،  لثه  عفونت  بر  عالوه  نیز  دخانیات  استعمال 
هشدار مانند خونریزی لثه را پنهان کند.

عفونت لثه ها، بیماری موذی است که عالیم آن واقعًا ناراحت کننده و دردناک 
است، اما زمانی بروز می کند که بیماری تا حد زیادی پیشرفت کرده است.

درمان مناسب
هدف از درمان، حذف علت مشکل، یعنی باکتری ها و کاهش عوامل زمینه 
توسط  زدن  مسواک  تکنیک های  اساسًا  لثه ها  مورد  در  است.  بیماری  ساز 
دندان پزشک توصیه می شود. در صورت تشخیص عفونت لثه ها، الزم است 
روند پیشرفت بیماری متوقف شود. تمیز کردن کامل ریشه و عاج دندان ها 
برای از بین بردن باکتری های سطح و حفره های بین دندانی ضروری خواهد 
بود. در ادامه بیمار باید طی سه تا 6 ماه بعد مرتب به دندان پزشک مراجعه 

کند تا روند گسترش بیماری بررسی شود و درمان های مناسب صورت گیرد.

پیشگیری از لق شدن دندان ها
بهترین راه پیشگیری، رعایت اصول بهداشت دهان و دندان با مسواک زدن 
دقیق دندان ها دو بار در روز به مدت دست کم دو دقیقه است. همچنین باید 
در  بیماری  این  بروز  سابقه  اگر  کرد.  مراجعه  دندان پزشک  به  منظم  به طور 
افراد خانواده وجود دارد، باید حتمًا مهم تلقی شود. در درمان قرمزی، تورم و 

خونریزی لثه ها نیز نباید تردید کرد.

علمی  دبیر   - جاراللهی  فرنوش  تسنیم،  از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران که از 28 تا 30 اردیبهشت ماه جاری 
آمارهای خارجی  داشت: طبق  اظهار  برگزار می شود،  تهران  المپیک  در هتل 
شیوع وزوز بارز گوش به طور متوسط در جمعیت بزرگساالن 10 درصد است 
که 2 درصد آنها وزوز شدید دارند و بیش از 70 درصد افراد بزرگسال مبتال به 

وزوز، مشکالت بارز شنوایی هستند.
وزوز  وجود  اما  است  نادر  طبیعی  شنوایی  با  کودکان  در  وزوز  گفت:  وی 
از کودکان که دارای کاهش شنوایی هستند بین 60-30  گوش در آن دسته 
درصد گزارش شده است و علیرغم شیوع باالی وزوز در کشورمان هنوز آمار 
را  بیماران  این  درگمی  سر  می توان  سادگی  به  اما  است  نشده  داده  دقیقی 
این موضوع که وزوز  به  بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی بدون توجه  در 

فعالیت های روزمره را تحت تاثیر قرار داده است مشاهده کرد.
جاراللهی افزود: وزوز یک اختالل عملکردی است و یک بیمار واقعی نیست 
اما می تواند به عنوان یک ناتوانی کامل نیز محسوب شود و از دیدگاه علم 
پزشکی با وجودی که وزوز یک اختالل خوش خیم تلقی می شود، در عین حال 
می تواند اضطراب، آشفتگی، پریشانی، عصبانیت، افسردگی، تحریک پذیری، 
اورا در  را در فرد مبتال ایجاد کند و کیفیت زندگی  انزوا  بی خوابی، ترس و 
کار، فعالیت های روزمره، تفریح و تعامالت اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد و 
علیرغم شیوع باالی وزوز گوش، گاهی به بیمار گفته می شود »کاری نمی توان 
انجام داد و آنها به سادگی باید یاد بگیرند تا با وزوز گوششان زندگی کنند«.

به  منجر  و  بار خواهد داشت  زیان  اثر  منفی  پیغام های  این  داد:  ادامه  وی 
توقف بیمار در جستجوی راه حل می شود و به مرور میزان ناراحت کنندگی 
معمول  به طور  گوش  وزوز  خود  که  وجودی  با  می یابد  افزایش  گوش  وزوز 
می توانند  که  دارد  وجود  توانبخشی مختلفی  مداخالت  اما  نمی شود  درمان 

عکس العمل و نگرش بیمار را نسبت به صدای وزوز گوشش تغییر دهد.
دبیر علمی پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران گفت: امروزه روش هایی 
تحت  که  هستند  مطرح  پزشکی  درمان  غیرقابل  گوش های  وزوز  برای 
روش های  شامل  و  می شود  مطرح  توانبخشی  درمان  تدابیر  عنوان،کلی 
متعددی است از جمله روش های درمان شناختی، تحریک الکتریکی، استفاده 
از سمعک و یا کاشت حلزون در مواقعی که وزوز توأم با کاهش شنوایی است 
و در بین روش های فوق، صوت درمانی به ویژه روش TRT یکی از روش های 
مؤثر و شناخته شده ای است که برای رهایی از اثرات ناخوشایند وزوز در افراد 
مبتال به وزوز گوش مزمن، مطرح است و به عنوان یک روش درمانی بین 

المللی برای وزوز گوش است.
در  بالینی  مرکز  صد  یک  از  بیش  در  حاضر  حال  در  کرد:  عنوان  جاراللهی 
تئوری  براساس  زیرا  است  مؤثر  بسیار  روشی  و  می شود  ارائه  جهان  سراسر 
موجود  پژوهش های  و  است  شده  ریزی  برنامه  نوروفیزیولوژیک  مدل  و 
میزان موفقیت این روش را به ویژه در کاهش اضطراب حدود 80-75 درصد 
گزارش کردند و از سال 2002 به بعد، این روش به عنوان گسترده ترین و مورد 
گزارش  المللی  بین  در مجامع  وزوز  به  مبتال  افراد  برای  درمان  حمایت ترین 

شده است.
در  بیماران  این  بالتکلیفی  و  گوش  وزوز  باالی  شیوع  کرد:  خاطرنشان  وی 
جامعه، یک روز کامل از پانزدهمین کنگره شنوایی شناسی را به این مبحث 
اختصاص دادیم و این کنگره که به همت انجمن علمی شنوایی شناسی و 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  دیگر  حمایت  با  و  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
 30 تا   28 از  مرتبط  سازمان های  و  تحقیقاتی  مؤسسات  و  کشور  سراسر 

اردیبهشت ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

تحرک دارید، اما نه آنچنان که باید و شاید
روی،  پیاده  تبیان،  از  نقل  به  نیوز  سالمت  گزارش  به 
باغبانی و کارهایی از این قبیل، به الغری شما کمک می 
کنند. اگر شما چنین فعالیت هایی را انجام می دهید 
اما الغر نمی شوید، باید بدانید که فعالیت بدنی باید 
معموال  باشد.  موثر  متابولیکی  نظر  از  و  بوده  مناسب 
نمی توان به راحتی بین فعالیت هایی که فرد دارد و 
آنچه برای آب کردن شکم نیاز هست قضاوت درستی 
داشت. معموال اشتباهاتی در برداشت از واژه ی تحرک 
ورزشی  و  بدنی  فعالیت های  انجام  واژه ی  و  داشتن 

مناسب بروز می دهد.
درست است که انجام فعالیت های سبک روزانه مانند 
پله ها  از  رفتن  پایین  و  باال  و  پارک  در  گذار  و  گشت 
کمک کننده هستند، اما برای رسیدن به تناسب اندام 
واقعی کافی نیستند. بهترین فعالیت های بدنی برای 
تمرینات  است.  استقامتی  های  ورزش  انجام  کار  این 
با  و  مدت  طوالنی  ورزشی  تمرینات  شامل  استقامتی 
شدت کم است که تنفس و ضربان قلب را باال می برند. 
از بین این ورزش های می توان به شنا، طناب زدن، 
دوچرخه سواری، دویدن نرم و غیره اشاره کرد. تمرینات 

بدنسازی مناسب هدف شما نیستند.
کالری  خوابند  می  شب   11 ساعت  از  بعد  که  افرادی 
اضافه  معرض  در  بیشتر  و  کنند  می  دریافت  بیشتری 

وزن قرار می گیرند
با شدت متوسط مناسب هستند،  فعالیت های بدنی 
چون ضربان قلب را در یک سطح خاص نگه می دارند 
و موثرتر هستند. تمریناتی که حداقل 10 دقیقه و بدون 
وقفه انجام می شوند نیز جزو ورزش های مناسب برای 
که  باشد  یادتان  هستند.  شکم  های  چربی  کردن  آب 
از  نباید  منظم  و  چنینی  این  تمرینات  انجام  بر  عالوه 

تحرک بدنی روزانه غافل شوید.
پشت میزنشینی مداوم و بی تحرکی، تمام زحمات شما 
را بر آب خواهند داد. بنابراین یادتان باشد که هر یک 
حرکات  بزنید.  قدمی  و  شوید  بلند  جایتان  از  ساعت 
کششی انجام دهید و اجازه ندهید بدن تان یک جا و 

بی تحرک بماند.

از سندرم کوشینگ رنج می برید

البته این مشکل بسیار نادر است، اما اگر با تمام تالش 
احتمال  نمی شوید،  تان  کردن شکم  آب  به  موفق  ها 
یک  باشد.  میان  در  هورمونی  بد  عملکرد  پای  دارد 
باعث  که  دارد  وجود  کوشینگ  سندرم  نام  به  بیماری 

تولید بیش از اندازه ی هورمون کورتیزول می شود.
ترشح بیش از اندازه ی این هورمون از غدد فوق کلیوی 
باعث تجمع چربی ها به دور شکم می شود. از عالئم 
دیگر این بیماری می توان به چاقی در ناحیه ی صورت، 
خود  های  مردگی  خون  و  کبودی  عضالت،  شدن  آب 
نازک و ترک های  به خودی، پوست بسیار حساس و 

ارغوانی رنگ اشاره کرد.

زندگی در محیط پرسرو صدا

اگر در محیطی شلوغ و پرهیاهو زندگی کنید، احتمال 
است.  زیاد  یابد  افزایش  کمرتان  دور  ی  اندازه  اینکه 

نتایج یک پژوهش سوئدی که در ماه می سال 2015 
به چاپ رسید نشان می دهد اندازه ی دور کمر اهالی 
 0.21 میزان  به  دسیبل صدا   5 هر  افزایش  با  استکهلم 

سانتیمتر افزایش پیدا می کند.
نخستین دلیل این مسئله عدم خواب درست به خاطر 
سر و صدای زیاد است. از آنجایی که احساس خستگی 
وزن  اضافه  امکان  و  شده  کمتر  فرد  تحرک  کنید  می 
در  کورتیزول  میزان  افزایش  دوم  دلیل  رود.  می  باال 
بدن است. تولید این هورمون که به هورمون استرس 
معروف است می تواند به دلیل کمبود خواب یا زندگی 
در محیط پر سروصدا دچار اختالل شود. البته این تاثیر 
چندان زیاد نیست، اما به هر حال بهتر است شناخته 

شود.

سیگار می کشید

همانطور که می دانید مصرف دخانیات تاثیر بدی روی 
سالمتی بدن دارد. در بین این اثرات سوء می توان به 
تجمع چربی در شکم اشاره کرد. البته حتما می دانید که 

ترک سیگار نیز باعث چاقی می شود.
بعد از ترک سیگار افراد به طور متوسط 2.5 کیلوگرم و 
حتی بیشتر چاق می شوند. اما در عین حال می توان 
بعد از ترک سیگار، با تغییر سبک زندگی الغر شد، چون 
مواد  طعم  خوبی  به  فرد  و  گردد  برمی  چشایی  حس 
تواند کمتر غذا  را درک می کند. در نتیجه می  غذایی 

بخورد و بیشتر لذت ببرد.

خواب خوب و کافی ندارید

بد خوابیدن باعث افزایش اندازه ی دور کمر می شود. 
در ماه مارس سال 2016، نتایج یک پژوهش آمریکایی 
نشان داد افرادی که بعد از ساعت 11 شب می خوابند 
معرض  در  بیشتر  و  کنند  می  دریافت  بیشتری  کالری 

اضافه وزن قرار می گیرند.
در نوامبر سال 2015 نیز نتایج پژوهش دیگری به اثبات 
در  بیدار شدن  بین ساعات  زیاد  زمانی  اختالف  رساند 
روز آخر هفته و در طول هفته با افزایش اندازه ی دور 
کمر ارتباط دارد. این تاثیر خود را در 450 شرکت کننده 

نشان داده بود.
به عقیده ی متخصصان، افرادی که به اندازه ی کافی 
نمی خوابند و یا خواب بدی دارند، به سادگی از عهده 
به  آیند.  بر نمی  آب کردن چربی های دور شکم شان 
عقیده ی این محققان اندازه ی دور کمر افرادی که کمتر 
از 6 ساعت و یا بیشتر از 9 ساعت در شب می خوابند 
معرض  در  بیشتر  افراد  این  و  است  بزرگتر  مراتب  به 

اختالالت متابولیکی مانند دیابت قرار می گیرند.
چرا؟ چون نداشتن خواب کافی باعث ایجاد خستگی 
می شود بنابراین تحرک بدنی فرد کاهش پیدا می کند. 
در نتیجه فرد چاق می شود و یا نمی تواند آنطور که 

باید وزن کم کند.
تولید کورتیزول  در  نداشتن خواب کافی  این  بر  عالوه 
اختالل بوجود می آورد. در نتیجه افزایش میزان اندکی 
افزایش  باعث  مدت  طوالنی  در  نیز  هورمون  این  از 

چربی های دور شکم می شود.
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»لق شدن« دندان ها در 
بزرگسالی را جدی بگیرید!

علت »وزوز گوش« و 
راهکار

 5 دلیل آب نشدن شکم چاق

»لق شدن دندان« یا »تحلیل لثه«، بیماری است که 
با کاهش بافت پیرامون دندان بروز می کند و باعث 

می شود ریشه دندان نمایان شود. پیوره یا عفونت لثه 
را می توان مهم ترین علت این مشکل دانست.

دبیر علمی کنگره شنوایی شناسی ایران با اشاره 
به اینکه ۱۰ درصد جمعیت بزرگساالن به وزوز گوش 

مبتال هستند، از سر درگمی بیماران در بیمارستان ها به 
علت »وزوز گوش« ابراز تأسف کرد و به برخی توصیه ها 

برای کاهش و رفع این اختالل که ۱۲ عارضه ایجاد 
می کند، پرداخت.

اگر مدت هاست که مراقب خورد و خوراک و تناسب اندام تان هستید، اما باز 
هم موفق نمی شوید چربی های شکم تان را آب کنید باید بدانید یک جای کار ایراد 

دارد، یعنی دالیلی وجود دارند که مانع از رسیدن شما به هدفتان می شوند. در 
این مطلب، پنج مانع الغری و صاف شدن شکم را عنوان می کنیم.

شماره 213 و 214
اسفند  1394 سالمتارمغان

پژوهش  از  یکی  به  ادامه  در  ایزدخواه  گزارش خبرنگار جماران  به 
های خود تحت عنوان »بهبود نظام تصمیم گیری در نظام تامین 
اجتماعی« اشاره کرد و گفت: در آن زمان عالمت هایی از مخاطره 
آمیز شدن وضعیت و مصارف تامین اجتماعی مشخص شده بود. 
پیشنهاداتی در این پژوهش داده بودیم که در قانون ساختار نظام 
جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز تصویب شدند. یکی از پیشنهادات 
مبنی بر این بود که اگر دولت بدهی های خود را به سازمان تامین 
اجتماعی و سایر صندوق ها در حوزه نظام تامین اجتماعی پرداخت 
نکند، باید سود آن را به نرخ اوراق مشارکت پرداخت کند. بنابراین 
که  است  این  از  ناشی  دولت  بدهی  ناموت  میلیارد  هزار   100 رقم 
آقای  دولت  پایان  در  است.  نکرده  عمل  خود  وظایف  به  دولت 
 6500 برابر  اجتماعی  تامین  به سازمان  دولت  بدهی های  خاتمی 

نکرد.  پرداخت  را  بدهی  این  نیز  دولت  آن  که  بود  میلیارد ناموت 
دولت این 100 هزارمیلیارد بدهی را نه تنها پرداخت نمی کند بلکه 
که  است  شده  بیان  توسعه  ششم  برنامه  های  تبصره  از  یکی  در 
تامین  سازمان  به  است  ورشکسته  که  فوالد  بازنشستگی  صندوق 
البته دولت بیان کرده است که به صندوق  اجتماعی ملحق شود. 
بازنشستگی فوالد 12 هزار و 500 میلیارد ناموت دارائی بدهکار است 

که مشخص نیست این دارائی ها از چه نوعی هستند.
فهم  و  درک  شد:  متذکر  اجتماعی  تامین  حوزه  کارشناس  این 
مشترکی در عالی ترین سطح نظام تصمیم گیری در رابطه با صندوق 
های بیمه ای وجود ندارد و تقریبا تجربه 30 ساله من نشان می 
دارند،  که  تفاوت هایی  تمام  رغم  علی  دولت ها  اکثر  در  که  دهد 
ریاست  زمان  نمونه  عنوان  به  گیرد.  می  انجام  مشابهی  اقدامات 

جمهوری آقای احمدی نژاد، ایشان در مازندران در مقابل مستمری 
بگیران و کارگران بازنشسته که تجمع کرده بودند، اظهار کردند که 
باید مثال 700 هزار ناموت شود. در بودجه آن  بازنشستگاه  حقوق 
سال به دلیل بیانات آقای رئیس جمهور 2500 میلیارد ناموت تحت 
نخست  سال  دادند.  اختصاص  مالی  منابع  سازی  همسان  عنوان 
آن چیزی  از  بعد  و سال های  کردند  پرداخت  میلیارد ناموت   930
پرداخت نکردند. به این معنا، هزینه ای دائمی را به سازمان تامین 

اجتماعی تحمیل کردند.
وی ادامه داد: در این دولت نیز آقای نوبخت اظهار کردند به حقوق 
و  درصد   20 کنند،  می  دریافت  میلیون ناموت  یک  زیر  که  افرادی 
درصد   12 کنند،  می  دریافت  ناموت  میلیون  یک  باالی  که  آنهایی 
اضافه می کنیم. در حال حاضر تامین اجتماعی که برای پرداخت 

قرار  بزرگی  چالش  مقابل  در  کند،  می  دریافت  وام  کارکنان  عیدی 
گرفته است.

ایزدخواه در پایان تصریح کرد: بنابراین به دلیل عدم فهم و درک 
بازنشستگی،  مشترکی نسبت به مسائل تامین اجتماعی ومسائل 
شعارهای پوپولیستی به فراوانی بیان می شود. ضمن اینکه با این 
بیانات آدرس نادرست به مردم ارائه می دهید. فردی که 30 سال 
حق بیمه باالیی را پرداخت کرده است ، باید بر اساس قاعده عدالت 
حقوق باالیی دریافت کند. شما با این اقدامات نشان می دهید که 
بازنشستگی  باالیی پراخت کند و زمان  فرد الزم نیست حق بیمه 
دولت خودش منابع مالی را تامین می کند. بنابراین چنین اقداماتی 

در دراز مدت موجب کاهش منابع تامین اجتماعی می شود.
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ايرانگردى را از شهرستان تاريخى و زيباى نطنز شروع كنيم 
در برنامه روزهای نوروزتان ، بازدید از نقاط گردشگری و 
تاریخی محله زیبا و قدیمی افوشته نطنز را بگنجانید که 
اینجا چندین اثر ارزشمند در نزدیکی هم واقع شدند که 
خدمتتان معرفی و مرور می شوند؛ کافیست از میدان 

معلم نطنز به سمت محله افوشته حرکت کنید..
تشکر از صبر و حوصله ی شما دوستان

حـــمام افـــوشته: این بنا در قرن نهم هجری ساخته 
شده و گواهی بر قدمت دیرین زندگی در شهر نطنزست. 
در سال 1364 شمسی هم جزء آثار ملی به ثبت رسیده 

است.

بنا  قدیمی  حمام  کنار  در   : افـــوشته  شربـــتخانه 
قرار می  زمان خود  بزرگان  استفاده  و گویا مورد  شده 
گرفته است. این مکان زیبا را با گچ بری و نقاشی های 
برجسته و منحصربفردش، با ارزش ترین اثر هنری نطنز 
سال  در  و  هجریست  نهم  قرن  به  مربوط  که  میدانند 

1353 شمسی هم به ثبت رسیده است

جا  به  خشتی  حصار  و  واقــف  حسن  سید  بقــعه 
مانده اش : آرامگاه عارفی از صده نهم هجریست که با 
یازده واسطه با امام سجاد)ع( منتسب می باشد و مرّوج 
مذهب تشّیع در زمان خود بوده و به علت وقف تمامی 
دارایی اش در زمان خود به این لقب مشهور شده است. 
این بقعه در سال 828 هجری قمری بنا شده و در سال 
1352 شمسی هم به ثبت رسیده است. محوطه اطراف 
این بنا هم به سان تپه ای مشرف به شهر، محل خوبی 
همراه  به  خانوادگی  انگیز  خاطره  عکسهای  ثبت  برای 

پشت زمینه مناظر طبیعی زیبای نطنزست.
گنبـــد میر سید واقـــف : مربوط به قرن نهم هجری 
بوده و در سال 1352 شمسی به ثبت ملی رسیده است.

ورودی  مقابل  و  افوشته  حسینیه  پشت   : انـــبار  آب 
غربی آن واقع شده و دارای 33 پله می باشد. ظاهرا این 
آب انبار به همراه 6 آب انبار دیگر در زمان محمد شاه 
قاجار، به دست حاج ابوالقاسم طامه ای ساخته شده و 

به یادگار مانده است.

سر در خانـــقاه افوشته : خانه ایست که سید حسن 
و  نهاد  بنا  سال 849 هجری  در  برای سکونتش  واقف 

پس از مدتی هم وقف نمود.
خانه ســـورگاه : بر روی تپه ای مشرف به حسینیه و 

در دوره تیموری بنا شده است.

و  خشتی  قدیمی  بنای   : افوشته  جــامع  مســجد 
گچی با دو در، یکی رو به قبله و یکی رو به حسینیه 
ساخته  قمری  هجری   831 سال  در  که  است  افوشته 

شده است.

حســـینیه افـــوشته : مجموعه ای از سر در خانقاه 
بنای  مانده  باقی  و  افوشته  جامع  مسجد  واقف،  سید 
قدیمی سورگاه است که در دوره ناصرالدین شاه و در 
سنه 1268هجری بنا شده است. این حسینیه به همراه 
همه  سرشک  و  علیاء  ارشاد  شهر،  مرکز  حسینیه  سه 
ساله در ایام محرم محل برگزاری مراسم باشکوه تعزیه 

می باشند.

چنانچه از میدان معلم به سمت خیابان شریعتی)سرشک( 
و کوی سرشک حرکت کنید جاذبه های بیشتری هم 

پیش پایتان خواهند بود.

انبار  آب  و  قدیمی  قلعه   ، حسینیه   ، جامع  مسجد 
مجاورت  در  و  سرشک  قدیمی  محله  در  ؛  سرشک 
هشتم  صده  به  مربوط  مسجد  اند.  شده  واقع  یکدیگر 
هجری قمری بوده و در سال 1379 شمسی هم ثبت 

ملی شده است.
دو چنار زیبای میان حسینیه و صدای جاری آب زالل 
نوروز  روزهای  خلوت  در  را  دلنشینی  فضای  چشمه 

حسینیه بوجود می آورند.

تنومند و  : درختی کهنسال،  چنار هزار ساله رهن 
زیبا که در خیابان مطهری)رهن( و داخل کوچه شریفی 
واقع شده است و تماشای آن خالی از لطف نخواهد بود.
باتشکر از دکتر علیرضا عسگری نطنزی

عکاس : مرتضی زمانی


