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ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است

نوروز بمانید که ایام شمایید
عید نوروز بر شما و همه مخاطبان مبارک باد

افتخار داشتیم در سال ٩۴ نیز به نام ارمغان در کنار شما بودیم، 
ارمغان  ارمغان سراسرى،  نام هاى:  به  از دریچه هاى مختلف 
نطنز، سایت ارمغان و کانال هاى تلگرامى ارمغان به شما نگاه 
کردیم و از شما گفتیم و درباره شما نوشتیم. فریادگر مطالبات 
شما بودیم و سعى کردیم صداى رساى مردم باشیم. آنقدر از 
خسارات معادن و مضرات طرح فاضالب شهرى و لزوم توجه 
تا در فرهنگ عمومى مردم به عنوان  آثار باستانى نوشتیم  به 
پرمخاطره  راه  این  در  ارمغان  گرفت.  جاى  اصلى  مطالبات 
از  دست  اما  گردید  معنوى  و  مادى  زیاد  هاى  هزینه  متحمل 
تالش برنداشت، تنها راه نجات نطنز را مطالبه گرى و وحدت 
هفتم  در  اتحاد  درخت  باالخره  نمودو  توصیف  همدلى  و 
اسفند و در آستانه بهار به شکوفه نشست. اینکه دفتر ارمغان 
ملجاء و پناهگاه مردم شده است براى ما افتخار بزرگى است، 
شوند،  مى  ارمغان  به  متوسل  مظلومین  و  ستمدیدگان  اینکه 

سرمایه بزرگى است، اینکه متخلفین از درج مطلب در ارمغان 
هر  به  که  کردیم  ثابت  ما  است،  ارزشمندى  اعتبار  مى هراسند 
قیمتى از حق مردم دفاع مى کنیم و لبخند رضایت مردم را بر 

اخم مسؤلین ترجیح مى دهیم.
ما نیز به همراه شما به استقبال بهار مى رویم.

”بهتر  یعنى  بهار  دارد،  خود  دل  در  زیادى  رازهاى  و  رمز  بهار 
بیاور” بهار بما مى آموزد که همواره باید امید را در دل خود زنده 
باره زنده مى شود، بهار به  نگهداریم، در بهار طبیعت مرده دو 
ما مى آموزد که به دنبال هر سختى، آسانى خواهد بود، سردى 
دوستى  و  و صلح  امید  و  اعتدال  به  تفرق  و  نفاق  و  یأس  و 
از  آغاز سال  در  که  گرفته ایم  یاد  مبدل خواهد شد،  آرامش  و 
خداوند بخواهیم دلها و دیدگان ما را متحول سازد و بهترین 

حاالت را براى ما مقدر فرماید.
با شما  که  پیمانى  و  بر عهد  که  در سال ٩۵ قول مى دهیم  ما 

بسته بودیم باقى بمانیم.
ما به تأسى از رهبر فرزانه، تالش خواهیم کرد در جهت اقتصاد 
مقاومتى نه تنها در قالب شعار بلکه در عرصه اقدام و عمل گام 
برداریم، باید بیاموزیم که به خودمان و امکانات داخلى تکیه 
و  بدانیم  گردشگرى  رونق صنعت  را  نطنز  توسعه  محور  کنیم، 
ترمیم  ضمن  که  نماییم  تشویق  را  گزاران  سرمایه  و  مسؤلین 
آثار باستانى زیر ساخت ها را نیز فراهم نماییم، زیبنده نیست 
گذارد،  ویرانى  به  رو  این شهر  تاریخى  و  ملى  که سرمایه هاى 
بسیارى از آثار تاریخى این شهر در طول سال به روى گردشگران 
و  ساسانى  آتشکده  و  کوهاب  قلعه  تکلیف  باید  است،  بسته 

شربت خانه و مجموعه تاریخى افوشته روشن شود.
ما نیز به تأسى از ریاست جمهورى عقیده داریم که باید اخالق 
را سرلوحه قرار دهیم و براى رونق اقتصادى به صلح و آشتى و 

آرامش نیاز داریم،
به ساحت مقدس  در ساعت ٨ تحویل شد  اینکه سال ٩۵  از 
ثامن الحجج)ع( متوسل مى شویم و از اینکه آغاز و پایان این 
سال مقارن با تولد بى بى دو عالم حضرت فاطمه )س( گردید 

آن را به فال نیک مى گیریم.

در سال ٩۴ حوادث تلخ و شیرینى داشتیم، اما شیرین ترین آن 
براى مردم نطنز اتحاد و انسجام آنها و بویژه پیشگامى جوانان 
در حماسه انتخابات بود، ارمغان نیز به سهم خود در این مهم 
نقش داشت، از ابتداى سال با انعکاس مشکالت سعى نمود راه 
حل را در وحدت مردم و مطالبه گرى و انتخاب نماینده شایسته 
طرق،  شهر  براى  ویژه نامه هایى  اینکه  ضمن  نماید،  توصیف 
موضوع فاضالب شهرى، آثار زیانبار معادن روى محیط زیست 
و باغات و قنوات و جاده ها و شناسایى قابلیت هاى نطنز در 

قالب ویژه نامه نوروزى ” نگاهى به نطنز ” منتشر نمود.
ارمغان در سال ٩۵ سعى خواهد نمود از از این سرمایه ناب و 
نفیس که همان وحدت و همدلى مردم بوده پاسدارى نموده و 
آنرا تقویت نماید، البته به تالش مستمر خود در جهت انعکاس 
خواهیم  ادامه  آنها  رفع  به  مسؤلین  ترغیب  و  شهر  مشکالت 
داد، سعى مى کنیم همچنان چشم بینا و زبان گویاى شما مردم 
باشیم، ما مى خواهیم پل ارتباطى مطمئنى بین شما و مسؤلین 
باشیم، ما همه تجارب خود را در جهت رونق گردشگرى و تهیه 
زیر ساخت هاى آن و توقف معادن و طرح فاضالب شهرى و 
اخذ یک در صد هسته اى و احیاء پروژه قطار برقى و ساماندهى 
مهاجرین و ترمیم آثار باستانى و سایر مطالبات مردم در اختیار 
تا  را  آنها  و  مى دهیم  قرار  منتخب  نماینده  بویژه  و  مسؤلین 
زمانى که همراه و در کنار مردم باشند یارى و حمایت خواهیم 
خدمت  قصد  به  دوره  این  در  که  کاندیداهایى  کلیه  از  کرد، 
و  دلسوزان  و سایر  آمدند  میدان  به  برنامه  و  داشتن طرح  با 
نخبگان نیز دعوت مى نماییم با تشکیل یک سازمان مردم نهاد 
با  و  داده  قرار  واکاوى  مورد  را  نطنز  مشکالت  و  مسائل  قوى 
جذب سرمایه هاى مادى و معنوى و فکرى و لحاظ قابلیت ها 
حل  راه  مشکالت  از  رفت  برون  براى  موجود  پتانسیل هاى  و 
منطقى ارایه فرمایند و گام به گام نماینده منتخب را در رسیدن 

به اهداف عالیه یارى رسانند.

مسعود کریمپور نطنزى
مدیر مسؤل و صاحب امتیاز نشریه ارمغان

پیام نوروزى مدیر مسؤل نشریه ارمغان

نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی

قیمت : 500 ناموتشماره 215 و 216

نیمه اول و نیمه دوم فروردین 1395

پیام نوروزی رهبر معظم انقالب و رئیس جمهور

ک باد
عید شما مبار

برنامه بانک مرکزی در سال آینده

منتظری دادستان کل و بهرامی رئیس دیوان عدالت

سالروز والدت برترین
بانوی عالم

مهرداد اوالدی درگذشت
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فروردین  1395 سیاسیارمغان

منبع : خبرگزاری فارس

از  نقل  به  فارس،  گروه سیاسی خبرگزاری  گزارش  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت به 

آیت اهلل خامنه ای در پیام تلویزیونی، سال 13٩5 را به 
ملت ایران تبریک گفتند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
یا مقّلب القلوب و األبصار. یا مدّبر الّلیل و الّنهار. یا 
محّول الحول و األحوال. حّول حالنا الی احسن الحال.
الّسالم علی الّصّدیقة الّطاهرة، فاطمة المرضّیه، بنت 
رسول اهلل، صّلی اهلل علیه و آله. و الّسالم علی ولّی اهلل 

األعظم، ارواحنا فداه و عّجل اهلل فرجه.
افراد  و  ایرانی  خانواده های  همه ی  به  را  نوروز  عید 
میکنم.  عرض  تبریک  عالم  نقطه ی  هر  در  ایرانی 
بخصوص  عزیز.  هم میهنان  باشد  مبارک  عیدتان 
به  عزیز،  جانبازان  به  عزیز شهیدان،  خانواده های  به 
خانواده های محترم آنها، و به همه ی ایثارگران تبریک 
امام  یاد  و  بزرگوارمان  شهیدان  یاد  و  میکنم  عرض 

عزیزمان را گرامی میدارم.
و  آغاز  در  هم   -٩5 -سال  شد  شروع  که  سالی 
زهرا  حضرت  مبارک  نام  به  متبرک  پایان،  در  هم 
بر  منطبق  سال  این  اوِل  هم  است.  )سالم اهلل علیها( 
آخر  هم  است،  قمری  ماه های  با  بزرگوار  آن  والدت 
ان شاءاهلل سال ٩5  امیدواریم که  بنابراین  این سال. 
برای ملت  باشد  برکت حضرت زهرا سال مبارکی  به 
ایران، و از معنویات آن بزرگوار و از راهنمائی های آن 
بزرگوار و از زندگی آن بزرگوار درس بگیریم و بهره مند 

شویم.
سالهای  همه ی  مثل   -٩4 -سال  شد  تمام  که  سالی 
دیگر، آمیزه ای از شیرینیها و تلخیها و فرازها و فرودها 
حادثه ی  تلخی  از  است؛  زندگی همین  طبیعت  بود؛ 
منا تا شیرینی راهپیمائی 22 بهمن و انتخابات هفتم 
اسفند؛ در تجربه ی برجام، از امیدهائی که برانگیخت، 
تا نگرانیهائی که در کنار آن هست؛ همه ی اینها جزو 

حوادث سال بود، و همه ی سالها همین جور است.
سالها و ایام عمر انسان، مشتمل بر فرصتهائی است 
و مشتمل بر تهدیدهائی است. هنر ما باید این باشد 

که از فرصتها استفاده کنیم و تهدیدها را هم تبدیل 
به فرصت کنیم. سال ٩5 پیش روی ما است. در این 
سال هم مانند همیشه، فرصتها و تهدیدهائی وجود 
دارد. همه باید تالش کنند تا بتوانیم از فرصتهای این 
سال به معنای حقیقی کلمه استفاده کنیم و کشور از 

اول تا آخِر این سال تفاوتهای محسوسی پیدا کند.
به  انسان   .٩5 سال  برای  دارد  وجود  امیدهائی 
را  امیدهائی  میکند،  نگاه  که  اوضاع  مجموعه ی 
باید  امیدها  این  تحقق  برای  البته  میکند.  مشاهده 
بی وقفه  باید  و  کرد  شبانه روزی  کار  باید  کرد،  تالش 
سعی و کوشش کرد. اصل قضیه این است که ملت 
مقابل  در  را  خود  که  بکند  کاری  بتواند  باید  ایران 
تهدیدهای دشمنان و دشمنیهای آنها، از آسیب پذیری 
تهدید  مقابل  در  که  کنیم  کاری  باید  ما  کند.  خارج 
دشمنان، آسیب پذیر نباشیم. آسیب پذیری را به صفر 

برسانیم.
به گمان من مسئله ی اقتصاد در اولویت اول است. 
مسائل  میان  در  میکند،  نگاه  انسان  وقتی  یعنی 
مسئله ی  نزدیکتر،  و  فوری تر  همه  از  اولویت دار، 
هم  و  ملت  هم  الهی،  توفیق  به  اگر  است.  اقتصاد 
مسئله ی  در  بتوانند  گوناگون،  مسئوالن  و  دولت 
اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، 
مسائل  مثل  دیگر،  مسائل  در  که  هست  این  امید 
مسائل  مثل  اجتماعی،  آسیبهای  مثل  اجتماعی، 

اخالقی، مثل مسائل فرهنگی هم تأثیرگذار باشند.
در مسئله ی اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل 
ایجاد  مسئله ی  است؛  داخلی  تولید  مسئله ی  است، 
اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله ی تحرک و رونق 
مسائل  اینها  است؛  رکود  با  مقابله ی  و  اقتصادی 
مبتالبه مردم است؛ اینها چیزهائی است که مردم آنها 
را حس میکنند و مطالبه میکنند؛ و آمارها و اظهارات 
مطالبات  این  که  میدهد  نشان  هم  مسئولین  خود 

مردم و این خواسته های مردم بجا و به مورد است.
اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید 
داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله ی بیکاری را حل 

کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، عالج همه ی اینها 
در مجموعه ی مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی 
گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه ی 
جنگ  به  مقاومتی  اقتصاد  با  میشود  است.  اینها 
میشود  رفت؛  رکود  جنگ  به  میشود  رفت؛  بیکاری 
تهدیدهای  مقابل  در  میشود  کرد؛  مهار  را  گرانی 
بسیاری  فرصتهای  میشود  کرد؛  ایستادگی  دشمنان 
کرد؛  استفاده  فرصتها  از  و  کرد  ایجاد  کشور  برای  را 
و  کار  مقاومتی  اقتصاد  برای  که  است  این  شرطش 

تالش انجام بگیرد.
گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان 
میدهد که کارهای وسیعی کرده اند؛ منتها این کارها 
زمینه ی  در  است  کارهائی  است؛  مقدماتی  کارهای 
مختلف؛  دستگاههای  به  دستورها  و  بخشنامه ها 
اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که الزم است 
عمل  و  کردن  اقدام  از  است  عبارت  کند،  پیدا  ادامه 
نشان  مردم  به  را  کار  محصول  زمین،  روی  و  کردن 
دادن؛ این آن چیزی است که وظیفه ی ما است؛ که 
من ان شاءاهلل در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت 

عزیزمان عرض خواهم کرد.
بنابراین آنچه که من به عنوان شعاِر امسال انتخاب 
و  اقدام  مقاومتی؛  »اقتصاد  از  است  عبارت  میکنم، 
عمل«. این، راه و جاده ی مستقیم و روشنی است به 
سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم. البته توقع 
نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک  سال همه ی 
چنانچه  اگر  که  مطمئنیم  اما  کند؛  حل  را  مشکالت 
درست  و  شده  برنامه ریزی  صورت  به  عمل  و  اقدام 
انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانه های 
آن را مشاهده خواهیم کرد. از همه ی کسانی که در 

این راه تالش کردند و تالش میکنند، تشکر میکنم.
بار دیگر به ملت عزیزمان سالم و تبریک عرض میکنم 
و صلوات خدا را بر محمد و آل محمد و بر حضرت 
بقیة اهلل اعظم )سالم اهلل علیه و ارواحنا فداه( مسئلت 

میکنم.
والّسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری فارس، به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم 
مناسبت شروع  به  نوروزی  پیام  روحانی طی  حسن 
برجام  همدلی  با  ما  داشت:ملت  اظهار  جدید  سال 
را به فرجام مطلوب رساند، زنجیرهای تحریم را پاره 
اقتصادی  برای فعالیت در زمینه های  را  کرد و زمینه 

آماده کرد.
جمهور  رئیس  نوروزی  پیام  متن  فارس  گزارش  به 

بدین شرح است:
»متن پیام نوروزی حجت االسالم و المسلمین حسن 

روحانی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا 

محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
الرضا  موسی  بن  علی  یا  موالی  یا  علیک  السالم 

المرتضی
زکوی یـار می آیـد نسیـم بـاد نـوروزی

خجسته باد عید سعید نوروز بر همه ملت بزرگ ایران 
و  آزادگان  جانبازان،  شهدا،  خانواده های  به ویژه  و 
همه ایثارگران. به فال نیک می گیرم که تحویل سال 
جدید، ساعت هشتم بود و توسل می جوییم به امام 
هشتم برای سعادت امسال و هر سال مان و پیروزی  

ملت مان در همه صحنه ها.
تبریک می گویم به همه ایرانیان خارج از کشور و همه 
ملت هایی که نوروز را به عنوان یک روز آیینی، پاس 

می دارند.
نوروز به معنای نو شدن و پایان کهنگی هاست، نوروز 
به معنای شستن دل از کینه ها است، نوروز به معنای 
از  ساعت  این  در  همه  ما  و  است  شکوفایی ها  آغاز 
خداوند بزرگ می خواهیم که همه روزهای میهن ما، 

نوروزی و همه فصول حیات ما، بهاری باشد.
با دوستی و  را  او می خواهیم که ذهن و زبان ما  از 
آشتی که آیین نوروزی است، آشناتر نماید. خشم را 
از رفتار ما،  را  از کالم ما و تندی  را  از نگاه ما، ستیز 
دور کند و از او بخواهیم که همه ما با هر اعتقاد و 
مذهبی که داریم، سرود وحدت علیه تفرقه و تنازع و 

خشونت سر دهیم.
سالی که گذشت سالی پرافتخار، با خاطرات ماندگار 
رهبری  که  سال  آغاز  همان  از  بود.  ما  ملت  برای 
همزبانی،  و  همدلی  سال  فرمودند  انقالب  معظم 
همان همدلی و همزبانی و وحدت و انسجام بود که 
آنچه  آورد.  ارمغان  به  ما  برای  را  بزرگی  پیروزی های 
برای  بهانه ای  جهانیان،  دید  از  گذشته  سال های  در 
تهدید علیه ملت ایران بود، یعنی فعالیت هسته ای، 
تبدیل شد به نمادی برای همکاری ملت های جهان با 
ایران عزیز. همان که از دید جهانیان، دیروز به عنوان 
منطقه ممنوعه بود، امروز تبدیل شد به یک فعالیت 
ارزشمندی که همه در برابر آن فناوری تواضع می کنند 

و آن را به رسمیت می شناسند.
ملت ما با همدلی برجام را به فرجام مطلوب رساند، 

زنجیرهای تحریم را پاره کرد و زمینه را برای فعالیت 
در زمینه های اقتصادی مهیا نمود. تحریم های بانکی، 
مالی، پولی، نفتی، پتروشیمی، بیمه، حمل و نقل و 
همه تحریم های هسته ای برداشته شد و شرایط برای 

فعالیت اقتصادی مردم ما آماده تر شد.
در این سال، مردم بزرگ ما حماسه بزرگی را آفریدند 
آرامش  ملی،  قدرت  روز  عنوان  به  را  اسفند  هفتم  و 
بر  که  سالی  دادند.  نشان  جهانیان  به  ایران  ثبات  و 
در  موفقیت  فعالیت،  مشارکت،  سال  گذشت،  ما 
برابر قدرت های بزرگ و سال هموار کردن زمینه برای 

شکوفایی کشور در همه بخش ها بود.
گرچه سال گذشته با سختی ها و مشکالتی نیز توأم 
بود. من در زمینه مشکالت سال گذشته کمتر با مردم 
عزیزمان صحبت کردم و بیشتر با همکارانمان تالش 
کردیم تا بتوانیم از سختی ها عبور کنیم. شاید بتوانیم 
ادعا کنیم که بهترین شرایط را در میان صادرکنندگان 
لحاظ  از  هم  آرامش،  لحاظ  از  هم  داشتیم؛  نفت 
کاهش تورم و هم از لحاظ بازار بورس. بحمداهلل با 
همه سختی ها دست ما به سمت بانک مرکزی دراز 
به  باالتر  و  مردم  سوی  به  همواره  ما  دست  و  نشد 
سمت آسمان و به سوی خداوند دراز بود و با لطف 
او و همت مردم، با همه پیچ و خم ها، سال را با افتخار 
سال  در  هم اکنون  و  رساندیم  پایان  به  موفقیت  و 
همه  بی تردید  است،  ما  تالش  و  امید  سال  که   ٩5
ما می توانیم ایرانی را بسازیم که شایسته این ملت 

بزرگ است.
دراز  ایران  بزرگ  به سوی ملت  را  باز هم دستم  من 
می کنم؛ امیدوارم و مطمئنم که با همکاری یکدیگر و 
با تالش و کوشش داخلی و با تعامل سازنده با جهان 
فعالیت  و  رشد  و  تالش  رونق،  مسیر  در  می توانیم 
توانست  خواهیم  ان شاءاهلل  بگیریم.  قرار  اقتصادی 
برابری متوسط 10 ساله  با کمک یکدیگر به رشد دو 

گذشته برسیم.
با تالش و کوشش همگانی به رشد 5  ما می توانیم 
درصدی برسیم؛ رشدی که نسبت به همه کشورهای 
که  رشدی  باشد،  بیشتر  ان شاءاهلل  همسایه مان، 
ما  بیکار  کارگران  و  بسازد  را  اقتصادی  رونق  بتواند 
را به کارخانه ها و مزارع برگرداند و رشدی که بتواند 
بنگاه های  به  را  ما  التحصیل  فارغ  عزیز  جوانان 

اقتصادی بکشاند. آنچه برای همه ملت ما مهم است 
اشتغال پایدار است و این کار در سال آینده با »برجام 

دو« ان شاءاهلل شروع خواهد شد.
بودند،  پیشگام  همیشه  که  ما  بزرگ  ملت  گرچه 
»برجام دو« را در 7 اسفند سال گذشته کلیـد زدند. 
»برجام دو« همان اقدام مشترک ملی در داخل کشور 
است که با وحدت، آشتی و با همدلی شروع خواهد 
شد؛ برجامی که قبل از اقتصاد از اخالق آغاز می شود. 
انقالب ما برای اسالم و اخالق بود، بعثت پیامبران ما 
برای اخالق بود. پیامبر ما فرمود بعثت من فقط برای 
تکمیل مکارم اخالقی بود. در جامعه انقالبی ما نباید 
تندخویی  و  بدزبانی  بدگمانی،  اتهام،  دروغ،  از  اثری 
باقی  فساد  از  اثری  نباید  ما  جامعه  در  بماند.  باقی 
از پیشگاه خداوند بزرگ بخواهیم که  بماند. ما باید 
و سال  نشاط  و  اخالق، سال شادی  را سال  ما  سال 
اسالمی  ایران  ساختن  برای  همدلی  و  همراهی 

عزیزمان قرار دهد.
پروردگارا، شادی این روزها را مایه ماندگاری امیدمان 
کن و امیدمان را پشتیبان تدبیرمان ساز تا همه با هم 
ایران را از میان تنگناهایی که مایه رنج ملت و سختی 

معیشت مردم است، برهانیم.
از  را  نشاط  و  روی  میانه  اعتدال،  تا  کن  مدد  خدایا 

بهار بیاموزیم.
خدایا به دولت ما توان ده که همچنان پاسدار خون 
را  اساسی  قانون  یعنی  ملی  میثاق  و  بماند  شهیدان 

بنای خدمت به خلق قرار دهد.
اکنون  که  آنهایی  همه  از  می خواهم  پایان  در  من 
سفره  کنار  عزیزشان  هموطنان  به  خدمت  خاطر  به 
برای  که  کسانی  و  نیستند  خود  خانواده  نوروزی 
حفظ مرزها و آرامش جامعه ما تالش می کنند، همه 
نیروهای امدادی، نیروهای انتظامی و همه نیروهای 
نوروزی ما خدمت  به مردم و مسافران  خدماتی که 
می رسانند، صمیمانه سپاسگزاری کنم و به ویژه به آنها 
عید سال 13٩5 را تبریک بگویم. و با یاد و نام فاطمه 
اطهر)س( سخن را به پایان ببرم که امسال با میالد او 

آغاز و با میالد آن بانوی بزرگ پایان می یابد.
الّلهّم صّل علی فاطمه و أبیها و بعلها و بنیها بعدد ما 

أحاط به علمک
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته«

»اقتصاد مقاومتی« عالج مشکالت و پاسخ 
به مطالبات مردم است/ باید آسیب پذیری 

در برابر دشمن را به صفر برسانیم

»برجام دو« با آشتی و همدلی؛ قبل از اقتصاد با 
اخالق آغاز می شود/ سال 95 سال »امید و تالش« 

است تا ایرانی شایسته این ملت بزرگ بسازیم

مقام معظم رهبری فرمودند: اگر چنانچه اقدام و عمل در حوزه اقتصادی 
به صورت برنامه ریزی شده و درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و 

نشانه های آن را مشاهده خواهیم کرد.

رییس جمهوری در پیام نوروزی به مناسبت حلول سال ۱۳۹۵ هجری شمسی 
با تشریح بخشی از دستاوردهای بزرگ ملت ایران در سالی که گذشت، تاکید 
کرد که سال ۹۵، سال »امید و تالش« است تا ایرانی شایسته این ملت بزرگ 

بسازیم.

رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی:

رئیس جمهور در پیام نوروزی:
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منبع : خبرگزاری فارس

در  سیف  اهلل  ولی  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
یادداشتی که در ویژه نامه تجارت فردا منتشر شده، 
نوشته  و  پرداخته   ٩4 سال  در  پول  بازار  تحوالت  به 
مسئولیت های  و  وظایف  به  توجه  با  مرکزی  است: 
قانونی خود نسبت به تحوالت بازار ارز حساسیت الزم 

را داشته و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ 
ارز در دامنه محدود، به طور مستمر در حال رصد بازار 
بوده و اقدامات خود را در بازه های زمانی کوتاه مدت، 

میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرده است.
همچنین بانک مرکزی در این مدت با کنترل نوسانات 
مجاز  صرافی های  و  بین بانکی  بازار  طریق  از  بازار 
بین  فاصله  رسمی  نرخ  تدریجی  افزایش  همچنین 
مدیریت  مناسبی  نحو  به  را  رسمی  و  آزاد  نرخ های 
کرده و زمینه را برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم کرده 

است.
ارز  نرخ  و  ارزی چندنرخی  نظام  از  گذر موفقیت آمیز 
برقراری  و  متعدد  مالحظات  رعایت  مستلزم  واحد 
منابع  آزادسازی  است.  خاصی  پیش زمینه های 
بانکی  و  کارگزاری  روابط  کامل  استقرار  کشور،  ارزی 
بین المللی، تنوع در درآمدهای ارزی و امکان دریافت 
از  مدت  بلند  و  مدت  میان  کوتاه مدت،  اعتبارات 

الزامات مهم یکسان سازی نرخ ارز به شمار می رود.
بودن  نقدپذیر  و  کیفیت ذخایر  بهبود  کوتاه مدت  در 
مثبت  انتظارات  ارز،  بازار  بر  فشار  کاهش  آنها، 

اختیار  در  و  اقتصاد  خارجی  تحوالت  به  نسبت 
تورمی،  تبعات  کنترل  برای  کارآمد  ابزارهای  داشتن 
یکسان سازی  پیش نیازهای  از  ارز  نرخ  یکسان سازی 
محسوب می شود در این راستا بانک مرکزی از سال 
آینده برنامه اصالح بازار و یکسان سازی نرخ ارز را در 
اقدامات  برخی  به  ادامه  در  که  دارد  کار خود  دستور 

آتی بانک مرکزی درحوزه ارزی اشاره می شود.
بانک  مداخالت  مؤثر  افزایش  برای  برنامه ریزی   *
مرکزی با هدف هموار کردن تحوالت بازار و اجتناب از 

ایجاد فرصت های سوداگری
در  ارزی  پرتال  جامع  سیستم  گسترش  و  تکمیل   *

جهت شفافیت مبادالت ارزی
* حمایت از ایجاد ابزارهای پوشش ریسک نوسانات 

نرخ ارز
* صادرات محوری و حمایت از تولید داخلی

متعارف  رویه های  و  مقررات  استانداردها،  استقرار   *
بانکداری بین المللی و تقویت روابط بانکی بین المللی

* بازگرداندن معامالت ارزی ـ تجاری از صرافی ها به 
بانک ها

* متنوع سازی منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی 
و صادراتی

* ترکیبات الزم برای استفاده از کارت های بین المللی 
و کاهش نیاز به حمل فیزیکی اسکناس

برای  اسنادی  بروات  و  اعتبارات  از  استفاده  اشاعه   *
پرداخت قراردادهای خرید خارجی و کاهش استفاده 

از مکانیسم حواله برای این منظور
* بازسازی و تقویت رتبه اعتباری کشور و بانک ها
* رؤس برنامه های آتی بانک مرکزی در سال 13٩5

فضای  می رود  انتظار  برجام  شدن  اجرایی  دنبال  به 

اقتصادی کشور به سمت اطمینان بیشتر سوق یافته 
و همراه با محدود شدن زمینه های سفته بازی انگیزه 
و  تولیدی  بلند مدت  فعالیت های  در  سرمایه گذاری 
رونق  شاهد  و  شود  تقویت  مسکن  بخش  جمله  از 
نیز  و  تولیدی  و  صنعتی  فعالیت های  در  غیرتورمی 

بخش مسکن باشیم.
کلی  سیاست های  و  توسعه  ششم  برنامه  افق  در 
اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی به سیاست های اصولی 
سیاست های  و  داده  تداوم  تورم  مهار  جمله  از  خود 
داد.  خواهد  استمرار  را  خود  انضباط گرایانه  پولی 
هدف  با  ارز  نرخ  یکسان سازی  سیاست  همچنین 
ثبات بخشی به اقتصاد و حمایت از تولید و صادرات 
محصوالت غیرنفتی نیز از جمله برنامه های آتی بانک 

مرکزی خواهد بود.
اجرای سیاست های 24 گانه  راستای  در  بانک مرکزی 
نظام  جایگاه  و  نقش  دلیل  به  و  مقاومتی  اقتصاد 
بانکی در تأمین مالی اقتصاد و لزوم رعایت هماهنگی 
و  ارزی  پولی،  حوزه  در  شده  اتخاذ  سیاست های  در 
میان  سازگاری  حفظ  منظور  به  همچنین  و  اعتباری 
ستاد  مصوب  ملی  برنامه   11 با  مزبور  سیاست های 
ملی  برنامه  مقاومتی،  اقتصاد  مدیریت  و  راهبری 
سیاست های  ملی  برنامه  عنوان  تحت  را  دوازدهم 
پولی و ارزی به ستاد مزبور ارائه کرد که این برنامه در 

بهمن ماه سال جاری به تصویب ستاد رسید.
و  کارآیی، شفافیت  ارتقا  برنامه شامل دو طرح  این 
نظارت در بازار پول و تنظیم سیاست های ارزی سازگار 

با اقتضائات اقتصاد مقاومتی است.
حوزه  در  پروژه هایی  طرح،  دو  این  ذیل  همچنین 
سامانه های  و  نظارتی  ارزی،  و  پولی  سیاست های 

در  آینده  سال  در  که  شده  پیش بینی  الکترونیکی 
دستور کار بانک مرکزی خواهد بود.

عالوه بر موارد مزبور یکی از مسائل اساسی مد نظر 
بانک مرکزی در سال 13٩5، انجام اصالحات ساختاری 
اقتصاد  کلی  سیاست های  بر  منطبق  بانکی  نظام  در 

مقاومتی است.
در این راستا بانک مرکزی با آینده نگری و نیازسنجی 
مرکزی«،  بانک  ساختار  »اصالح  مهم  طرح  سه 
»ارزیابی سالمت نظام بانکی« و »ارتقا نظارت مالی 

در بانک ها«، را به اجرا درآورده است.
با  رابطه  در  مرکزی  بانک  آتی  اقدامات  جمله  از 
رفع  و  بانکی  و  پولی  حوزه  در  ساختاری  اصالحات 
تالش  به  می توان  بانک ها  مالی  تنگنای  مشکل 
همراهی  بانک ها،  پایه  سرمایه  افزایش  جهت  در 
مدیریت  شرکت  تأسیس  در  دولت  با  همکاری  و 
دارایی های مسموم  )AMC( جهت خروج  دارایی ها 
از ترازنامه بانک ها حرکت در جهت استقرار حاکمیت 
شرکتی در شبکه بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی 
مالی  مؤسسات  با  برخورد  و  پول  بازار  فعاالن  بر 
غیرمجاز، اصالح قوانین پولی و بانکی به روزرسانی و 
یکپارچه سازی مجموعه قوانین متناسب با تجربیات و 
پیشرفت های دهه های اخیر و بهره گیری از تجارب و 

پیشرفت های جهانی در این زمینه اشاره کرد.
که  کنم  اشاره  نکته  این  به  می دانم  الزم  پایان  در 
که  کرد  خواهد  تالش   13٩5 سال  در  مرکزی  بانک 
کارآمدی  و  نظم  از  کشور  پول  بازار  و  بانکی  شبکه 
در  و  شده  برخودار  اقتصاد  مالی  تأمین  در  بیشتری 
خدمت رسانی به هموطنان گرامی و فعاالن اقتصادی 

و تولید کنندگان عزیز موفق تر از گذشته باشد.

اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  میدری  احمد 
اقتصاد مقاومتی  اینکه  به  اشاره  با  فارس،  خبرگزاری 
اقتصادی است  ادبیات  در  یک مفهوم پذیرفته شده 
اظهار  می شود،  ترجمه  اقتصاد  تاب آوری  نام  به  که 
از  مختلف  شو ک های  برابر  در  اقتصاد  اینکه  داشت: 
اقتصادی  ارزی، پولی و نوسانات  جمله سیاست های 
مقاوم بوده و از این تحوالت آسیب نبیند از مهمترین 

مفاهیم اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی آن طور 
که باید در ایران مفهوم پردازی نشده و در این رابطه 
مفهوم پردازی  نظر  از  افزود:  دارد،   وجود  مشکالتی 
تشخیص  مجمع  از  نهادها  تمام  می رود  انتظار 
مراکز  جمله  از  دستگاه ها  سایر  و  نظام  مصلحت 
پرداخته  به مفهوم پردازی  علمی و دانشگاه ها بیشتر 
اتفاق  این  که  در حالی  کنند  روشن  را  آن  و ضرورت 

صورت نپذیرفته است.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  رفاهی  امور  معاون 
تأکید کرد: در زمینه اجرا موانعی وجود دارد که باید 
با همکاری تمام نهادها برداشته شود که در این زمینه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول برنامه ملی 
عدالت اقتصادی است که از این نظر برنامه هایی در 

دست اجراست.
سیاست های  در  اقتصادی  عدالت  گفت:  میدری 
ابالغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به عنوان 
بند اول گنجانده شده است که این امر مهم منجر به 
مختلف  نوسانات  برابر  در  اقتصاد  تاب آوری  افزایش 

خواهد شد و به نوعی کشور را بیمه می کند.
نابرابری های عدالتی  با  اکنون  اینکه هم  بیان  با  وی 
با  گفت:  هستیم،  روبه رو  کشور  سطح  در  مختلف 
تحقق  و  بی عدالتی  رفع  درباره  سال ها  اینکه  وجود 
برخی  نظر  از  اما  شده  داده  شعار  اجتماعی  عدالت 
کشور  در  توجیهی  غیرقابل  نابرابری های  شاخص ها 

وجود دارد.
این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه تحقیقات 
سال  در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 

در  اقتصادی  نابرابری های  از  دیگر  یکی  نشانگر   ٨٩
کشور است، گفت: در سال ٨٩، 54 درصد از تسهیالت 
بانکی در استان تهران توزیع می شود که نه تنها عامل 
سطح  در  موجود  نابرابری های  بلکه  است  نابرابری 

کشور به واسطه همین امر تشدید می  شود.
وی گفت: تمرکز منابع مالی و سایر امکانات در یک 
استان یک بی عدالتی روشن است که باید درباره علت 
آنکه  وجود  با  شود،بنابراین  داده  روشنی  پاسخ  آن 
به  انقالب  از  بعد  چه  و  انقالب  از  قبل  چه  دولت ها 
تمرکززدایی و انتقال امکانات به استان های مختلف و 
کاهش سهم استان تهران تأکید داشتند اما متأسفانه 

این رویه اجرا نشد.
امکانات  متوازن  توزیع  عدم  اینکه  بیان  با  میدری 
به  منجر  تهران  استان  در  منابع  توزیع  افزایش  و 
آسیب های سنگینی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در 
کشور شده است، تصریح کرد: آلودگی هوا، افزایش 
ترافیک، هزینه های باالی بخش مسکن و تهی شدن 
منابع انسانی و مالی در سایر نقاط کشور از جمله این 

آسیب ها هستند.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  رفاهی  امور  معاون 
گفت: تصمیم گیرندگان اصلی کشور همواره خواستار 
اما  شدند  کشور  مختلف  مناطق  در  بی عدالتی  رفع 
شده  بی عدالتی  به  منجر  که  را  رویه  این  نتوانستیم 

را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه عدالت منطقه ای یکی از مهمترین 
زیرشاخه های عدالت اقتصادی در کشور است، گفت: 
در  اداری  نظام  کارکنان  در موضوع عدالت منطقه ای 
به  و  کرده  مقاومت  اختیار  تفویض  به  نسبت  تهران 
دلیل کاهش درآمد و مزایا حاضر به تفویض اختیار 

نمی شود.
مجلس  نمایندگان  برخی  فشار  طرفی  از  افزود:  وی 
شورای اسالمی به وزرا نسبت به حفظ اختیارات و امور 
کشور در تهران منجر به افزایش سیستم بی عدالتی در 
کشور می شود. در این باره نمایندگان مجلس با فشار 
به وزرا به دلیل حساب کشی و پاسخگویی آنان مانع 

از تفویض اختیار هستند.
تابع  دستگاه ها  همچنان  اینکه  به  اشاره  با  میدری 
سیستم  تغییر  در  گفت:  هستند،  قبلی  اداری  نظام 
نظام اداری اما کشور با پدیده ای به نام وابستگی به 
و  عدالت  ایجاد  از  مانع  که  است  مواجه  قبلی  مسیر 

توسعه یافتگی در این زمینه است.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  رفاهی  امور  معاون 
اول  بند  در  چه  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  گفت: 
آن عدالت اقتصادی و اجتماعی و چه در 23 بند دیگر 
و  اندیشه  حوزه  در  نظریه پردازی  گفت وگو،  نیازمند 
شجاعت در عمل هستیم تا بتوانیم بر رویه های فعلی 

و موانع فائق آییم.

ابوالقاسم حکیمی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در رابطه با شعار 
سال ٩5 »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« اظهار داشت: امسال مقام معظم 
و  داده  قرار  اشاره  مورد  را  اقتصاد  مسئله  پیاپی  سال  هفتمین  برای  رهبری 

پیش بینی های مهمی در این زمینه داشتند.
باقی  همچنان  تحریم ها  می دانند  آقا  حضرت  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
خواهند ماند و دنیای غرب به دنبال همراهی انقالب اسالمی با خود خواهد 
بالقوه  و ظرفیت های  از فرصت ها  استفاده  و  اقتصاد مقاومتی  بود، موضوع 

کشور را مطرح می کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دنیای غرب روی خاورمیانه حساب ویژه ای باز 
کرده است، گفت: 22 کشور در خاورمیانه وجود دارد که تنها انقالب اسالمی 

ایران مقابل آمریکا ایستاده است تا به اهداف آنها پاسخ مثبت ندهد.
حکیمی پور با بیان اینکه ضعف در ساختارهای اقتصادی ایران منجر به تقویت 
مواضع غربی ها در مقابل کشورمان خواهد بود، گفت: اقتصاد مقاومتی، تکیه 
قابلیت  با  تولیدات  لزوم  بر  این سیاست ها  و  است  ملی  و صنایع  نیروها  بر 
صادرات تأکید دارد، بنابراین هرچه تولید می کنیم باید قابلیت رقابتی داشته 

باشد.

نمایشگاه های مختلف،  و  برپایی سمینار، همایش ها  با  که  است  وی معتقد 
اقتصاد مقاومتی را به مرحله عمل نمی رساند، بلکه اقدام جدی در این زمینه 

نیازمند عزم و اراده و باور مسئوالن دولتی است.
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه مسئوالن دولتی در کشور ما بر 
روی اقتصاد لیبرالیستی تأکید دارند، گفت: در این تفکر اقتصاد مقاومتی جایی 
ندارد و به جرأت می تواند گفت که مشاوران اقتصادی آقای روحانی، ازجمله 
آقایان نیلی، نجفی، نهاوندیان و نوبخت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند.

وی گفت: در برنامه های سال ٩5 دولت هم به هیچ عنوان کورسویی از اجرای 
سیاست اقتصاد مقاومتی به طور جدی و عملیاتی مشاهده نمی شود و یکی 
از نقاط ضعف در این دولت، عدم توجه به اقتصاددانان و دانشگاهیان است.

حکیمی پور با تأکید بر اینکه مسئوالن دولتی به دنبال مصرفی کردن اقتصاد 
کشور و افزایش واردات هستند، گفت: هر یک میلیون دالر واردات به معنای 
از بین رفتن 10 فرصت شغلی مؤثر در کشور است که در آینده آسیب های آن 

جدی تر خواهد شد.
وی با اشاره به این که اقتصاد لیبرالیستی در دنیای غرب پس از 45 سال اجرا 
سیاست ها  این  دنبال  به  ما  مسئوالن  گفت:  است،  شده  کشیده  چالش  به 

هستند، در حالی که به ضعف های آن توجهی ندارد.
بانکی  نظام  و  در دستگاه های دولتی  که تجارب مختلفی  اقتصاد  استاد  این 
در  نمایشی  به طور  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  که  است  معتقد  داشته،  ایران 
دولت فعلی و قبلی اجرا می شود و کارگروه های آن با حضور افراد غیرمتخصص 

و ناآگاه نسبت به دیدگاه های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.
وی گام اول و مهم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را بیرون آمدن دولت 
از لباس اقتصاد لیبرالیستی عنوان می کند که باید لباس اقتصاد مقاومتی در 

بدنه دولت از رأس تا ذیل پوشیده شود.
به  جدی  آسیب های  از  دیگر  یکی  را  کوچک  کارگاه های  تعطیلی  حکیمی پور 
اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی به ظرفیت های داخل کشور 
و مردمی کردن اقتصاد اشاره دارد، در حالی که در سال های گذشته کارگاه های 

کوچک که مبنای اشتغال زایی فراوان است، به طور کامل تعطیل شدند.

خالصه  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  

100=13٩0 به شرح زیر است:
شاخص بهای تولیدکننده در  ایران در اسفند ماه 13٩4 به عدد 215.٨ رسید که 

نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش داشته است.
نسبت   13٩4 ماه  اسفند  به  منتهی  ماه  دوازده  در  تولیدکننده  بهای  شاخص 
به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 13٩3 به  میزان 4.٩ درصد افزایش نشان 

می  دهد.
شاخص مذکور در اسفند ماه 13٩4 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.5 

درصد افزایش داشته است.

برنامه بانک مرکزی در سال آینده اصالح 
نظام بانکی منطبق بر اقتصاد مقاومتی است

اقتصاد مقاومتی نیازمند نظریه پردازی، گفت و گو 
و شجاعت در عمل است

تهران؛ گره کور عدالت اقتصادی

گام اول اجرای اقتصاد مقامتی بیرون آمدن دولتی ها 
از لباس اقتصاد لیبرالیستی است

افزایش 4/9 درصدی شاخص بهای تولیدکننده/ تورم نقطه به نقطه 3/5 درصد

رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه های اصلی بانک مرکزی در سال ۹۵ را انجام 
اصالحات ساختاری در نظام بانکی منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست.

معاون رفاهی وزیر کار با تشریح موانع عدم توسعه یافتگی در زمینه عدالت اقتصادی 
که مورد اشاره بند اول سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی است، گفت: عدم تفویض 

اختیار به مناطق و تمرکز منابع مالی در تهران از جمله عوامل چالش عدالت اقتصادی در 
ایران است.

یک استاد اقتصاد با اشاره به اینکه دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید لباس اقتصاد لیبرالیستی را از بدنه 
دستگاه های خود خارج کند،گفت: مسئوالن و مشاوران اقتصادی دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند.

بر اساس اعالم بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۳، 
۴.۹ درصد افزایش را نشان می  دهد.

رئیس کل بانک مرکزی:

ابوالقاسم حکیمی پور گفت:معاون وزیر کار گفت:

بانک مرکزی اعالم کرد
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و  آموزش  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  فانی  اصغر  علی 
را   13٩5 سال  داشت:  اظهار  جدید،  سال  تبریک  با  فارس  خبرگزاری  پرورش 
به دانش آموزان، اولیای دانش آموزان و فرهنگیان سراسر کشور تبریک عرض 

می کنم.
وی در ابتدا به دانش آموزان، نوجوانان و جوانان کشور گفت: صبحت های بنده 

را به عنوان فردی که 46 سال معلم بوده و هنوز هم معلم است بپذیرید؛ قدر 
دوران کودکی، نوجوانی و جوانی را بدانید؛ وقتی سن باال می رود حافظه کوتاه 

مدت ضعیف می شود.
فانی افزود: اگر مواردی که در جلسات هستیم را یادداشت نکنیم ممکن است 
مطالب را فراموش کنیم، اما علم در کودکی مانند نقشی بر سنگ است و اگر 
از  باقی می ماند و می توانند  بگیرند در ذهنشان  یاد  را  دانش آموزان مطالب 

آن استفاده کنند.
وزیر آموزش و پرورش خطاب به اولیای دانش آموزان گفت: سرمایه ای باالتر از 
فرزندان شما نیست، سعی کنند که بر تربیت بچه ها نظارت و وقت گذاری کنند 
و با مدرسه در تعامل باشند؛ مدرسه بدون همکاری اولیا و بدون راهنمایی اولیا 

و حضور آنها نمی تواند تربیت را کامل کند.
بار اصلی آموزش و  به فرهنگیان سراسر کشور گفت:  فانی همچنین خطاب 
امانت هایی  دانش آموزان  این  است؛  معلمان  و  فرهنگیان  دوش  بر  پرورش 
آنها کوشا  بدانید و در رشد و شکوفایی  را  آنها  هستند در اختیار شما و قدر 

باشید.
می کنم  عرض  ایران  مردم  تمام  به  جمله  یک  در  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 

آموزش و پرورش مهمترین نهاد این کشور است و همه کمک کنند.

تر  پررنگ  اى  هسته  سایت  بخاطر  نطنز  سهم  میان  این  در 
است، این روز براى ما نطنزى ها یادآور غرور ملى است اما 
دریافت  از جهت  ما  مسلم  کنیم حق  مى  احساس  از طرفى 
یک در صد هسته اى نادیده گرفته شده است. رئیس جمهور 
وقت در خرداد ٨۶ هنگام سفر به نطنز ظاهرًا بخاطر جبران 
خسارات وارده به نطنز قول داد که همه ساله یک درصد از 
اعتبارات منافع هسته اى به نطنز اختصاص داده شود، دولت 
درک کرده بود که بخاطر قرار گرفتن سایت هسته اى در نطنز 
عالوه بر غرور آفرینى که براى مردم این دیار بهمراه دارد ولى 
از  ناشى  مردم  روانى  و  روحى  اضطراب  قبیل:  از  خساراتى 
تهدیدات دشمنان، اخراج افاغنه از منطقه و باال رفتن دستمزد 
کارگرى و هجوم مهاجرین به این شهر و عدم تمایل سرمایه 
گزاران در بخش صنایع غذایى و … الزم است به نحوى در 

این  از  برآیند. جالب توجه است که سهم نطنز  صدد جبران 
و  شود  مى  ناموت  میلیارد  بیست  حدود  ساالنه  درصد  یک 
طى این هشت سال جمعا باید 1۶0 میلیارد به نطنز داده مى 
شد شاید قابل باور نباشد که تا کنون دو یا سه میلیارد بیشتر 
نداده اند که در برخى موارد مسؤلین قدرت جذب همین مبلغ 
ناچیز را نداشته اند. و شاید سهم کاشان و اران وبیدگل از این 
محل بیشتر باشد. حال این سؤال جدى مطرح است که آیا 
در سالروز جشن هسته اى که قطعًا مراسم ویژه اى در نطنز 
نیز برگزار مىشود، کسى پیدا مى شود از حق مسلم مردم نطنز 
دفاع نماید؟ آیا نماینده، امام جمعه و فرماندار شجاعت طرح 

چنین مطالبات و پیگیرى تا حصول نتیجه را دارند؟

مسعود کریمپور نطنزى - ٩5/1/20

پولی  درباره  فارس،  اجتماعی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  تقی پور  رضا 
شدن بعضی از بزرگراه های تهران، اظهار داشت: شورای شهر هنوز 
تهران  بزرگراه های  از  بعضی  شدن  پولی  خصوص  در  مصوبه ای 

نداشته است.
تهران  بزرگراه های  از  بعضی  از  تردد  عوارض  اخذ  طرح  افزود:  وی 
برای تأمین منابع مالی ایجاد بزرگراه های جدید و اقدامات عمرانی 

در کمیسیون های شورا در حال بررسی است.
طرح  این  اجرای  با  افزود:  تهران  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی 
بخش خصوصی نیز می تواند مشارکت بیشتری در اقدامات عمرانی 

سطح شهر تهران داشته باشد و این طرح را می توان در جهت جذب 
مشارکت ها نیز عنوان کرد.

از بزرگراه ها این  تقی پور گفت: فلسفه اخذ عوارض تردد در برخی 
را  آن  هزینه  می کنند  استفاده  مسیرها  این  از  که  افرادی  است، 

پرداخت کنند و هزینه ها از جیب تمامی مردم پرداخت نشود.
بزرگراه های  از  برخی  در  تردد  عوارض  اخذ  طرح  کرد:  تأکید  وی 
در  و  است  نشده  مطرح  شورا  علنی  صحن  در  هنوز  پایتخت 

کمیسیون ها در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، با توجه به معرفی حجت االسالم رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی 
حجت االسالم محمدجعفر منتظری روز سه شنبه به عنوان دادستان کل کشور معارفه می شود.

همچنین حجت االسالم محمدکاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به دیوان عدالت اداری می رود 
تا جایگزین حجت االسالم منتظری شود.

پیش از این شنیده شده بود که غالمحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران قرار است جایگزین منتظری 
شود که این موضوع گویا منتفی شده و تصمیم بر آن شده است که حجت االسالم بهرامی به دیوان عدالت اداری 
برود. در روز 24 اسفند سال ٩4 خبرگزاری فارس خبر انتصاب حجت االسالم منتظری به عنوان دادستان کل کشور 
را از سوی یک منبع آگاه اعالم کرده بود. پیش از این حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور بود 

که با توجه به انتصاب وی به تولیت آستان قدس رضوی از این سمت کناره گیری کرد.

دانش آموزان قدر دوران نوجوانی را بدانند/ لزوم تعامل 
والدین با اولیای مدرسه/ محصالن امانتی در دست معلمان

بررسی پولی شدن بزرگراه های تهران 
در شورای شهر

منتظری به دادستانی کل کشور می رود
بهرامی رئیس دیوان عدالت می شود

وزیر آموزش و پرورش در پیامی، نوروز را به دانش آموزان، فرهنگیان و اولیا تبریک گفت و خطاب به محصالن عنوان کرد: قدر 
دوران کودکی، نوجوانی و جوانی را بدانید.

سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران گفت: پولی شدن 
بعضی از بزرگراه های پایتخت در شورای اسالمی شهر تهران 

در حال بررسی است.

تودیع و معارفه حجت االسالم منتظری به عنوان دادستان کل کشور و همچنین 
حجت االسالم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری سه شنبه برگزار می شود.

پیام تبریک نوروزی وزیر آموزش و پرورش به دانش آموزان، فرهنگیان و خانواده ها:

همه ساله در روز بیستم فروردین جشن هسته اى در کشور برگزار مى شود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران خبرداد

با انجام مراسم معارفه در روز سه شنبه 95/1/15

با  گفت وگو  در  ورامین  انقالب  و  عمومی  دادستان  مرادطلب 
خبرنگار قضایی فارس در خصوص آخرین اقدامات انجام شده 
در پرونده قتل دختر کوچکی به نام ستایش قریشی گفت: پس 
و  کرده  معرفی  پلیس  به  را  خود  ساله   17 جوان  متهم  آنکه  از 

دستگیر شد، روند رسیدگی به این پرونده آغاز شد.
اعتراف  قتل  ارتکاب  به  بازجویی  جلسات  در  متهم  افزود:  وی 
پزشکی  پاسخ  انتظار  در  حاضر  حال  در  پرونده  و  کرده  صریح 

قانونی است.
به  قانونی  پزشکی  نظر  آنکه  به محض  کرد:  تصریح  مرادطلب 
به  و  شده  تکمیل  پرونده  شود  واصل  کننده  رسیدگی   شعبه 
دادگاه کیفری شماره یک ارجاع می شود تا دادگاه درباره متهم 

تصمیم گیری کند.

دادستان عمومی ورامین در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه 
قضایی برای محاکمه این فرد عزم جدی دارد یا خیر،  گفت:  قوه 
مرتکبین  و مجازات  رسیدگی  برای  ها  پرونده  در همه  قضاییه 
جرائم عزم جدی دارد اما در پرونده های که باعث جریحه  دار 
شدن احساسات و عواطف مردم می شود این دستگاه با سرعت 

بیشتری به پرونده ها رسیدگی می کند.
و  عمومی  دادستان  گذشته  روز  صبح  که  است  حالی  در  این 
خواسته  ورامین  دادستان  از  تهران جعفری دولت آبادی  انقالب 

بود که در رسیدگی به این پرونده تسریع کند.
ستایش قریشی دختر 6 ساله تبعه افغانستان است که توسط 
یک جوان 17 ساله به قتل رسید و این متهم جنازه این کودک 

خردسال را دفن کرده بود.
محسن نظافتی در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری 
فارس در مورد زمان از سرگیری اعزام زائران به سوریه گفت: در 
قرار  که  کرده اند  تهیه  امنیتی  پیوست  سوری ها  این خصوص 

است از طریق سفارت ایران به دست ما برسد.
به دستگاه های  امنیتی  این اساس پیوست  بر  داد:  ادامه  وی 
ذی ربط تحویل می شود و در صورتی که پیوست به تأیید برسد، 

اعزام ها به سوریه بعد از ماه رمضان از سر گرفته می شود.
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت تأکید کرد: در صورتی که 
پیوست امنیتی تأیید نشود، به طرف سوری اعالم می کنیم تا 
نسبت به رفع کاستی ها و اشکاالت اقدام کنند و مجدد پیوست 

جدید را بررسی می کنیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، محمد باقر قالیباف امروز در مراسم 
المللی شهر  بین  نمایشگاه های  ایستگاه مترو مجموعه  افتتاح خط و 
آفتاب، گفت: در بعضی از شهرهای کشور که بیش از 10 سال است در 
حوزه مترو فعالیت می کنند، هنوز توانایی راه اندازی شش کیلومتر خط 
مترو وجود ندارد اما امروز در مترو تهران هفته بالغ بر 700 متر حفاری 

در مترو انجام می شود.
شهردار تهران با اشاره به اینکه ایستگاه و خط مترو شهرآفتاب به یکی 
از مهم ترین مجموعه های شهری منتهی می شود، گفت:  همچنانکه 
رسیدن خط شش کیلومتری و ایستگاه 25 هزار متری به نمایشگاه بین 
المللی شهر آفتاب ضرورتی بود که در بیش از دو دهه گذشته بر زمین 
شهر  ایستگاه  و  مترو  رساندن خط  اینکه   بیان  با  قالیباف  بود.  مانده 
و  ترافیک  آفتاب،  شهر  المللی  بین  های  نمایشگاه  مجموعه  به  آفتاب 
آلودگی هوا را به عنوان مهم ترین چالش شهر تهران حل و فصل کرده 
و یکی از مهم ترین خواسته های مردم تهران را پاسخ گفته ایم، ادامه 
داد:  از دیگر سو ورود این خط کمک قابل توجهی به دو دانشگاه و حوزه 
علمیه ای که در حاشیه شهر آفتاب قرار دارد کرده و این برنامه بسیار 

مهم و اساسی که در 16 ماه پیش رو داریم را تکمیل می کند.
به گفته شهردار تهران، امروز نزدیک به 3.7 میلیون نفر را به وسیله مترو 
جا به جا می کنیم اما امکان تردد تا مرز ٨ میلیون نفر به وسیله مترو 
وجود دارد؛ همچنین برای ما مقدور است که هر دو و نیم دقیقه یک 
قطار از ایستگاه عبور کند که در این شرایط بالغ بر 10 میلیون نفر را در 

مترو جا به جا می کنیم.
وی در ادامه گفت: روزی که کار را در شهرداری تهران آغاز کردیم سهم 
تقاضای سفر با مترو کمتر از 5 درصد بود اما با افزایش ظرفیت صورت 
گرفته بالغ بر 50 درصد سفرهای شهری را با مترو انجام خواهیم داد که 
این امر از جهت اقتصادی، آلودگی هوا، پایداری، صرفه جویی در وقت 

و کاهش ترافیک تاثیر گذار است.

عزم جدی دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده قتل 
ستایش کوچولو

خبر خوش برای مشتاقان 
زیارت حرم حضرت زینب)س(

قالیباف: امکان تردد روزانه 8 
میلیون نفر با مترو وجود دارد

دادستان عمومی شهرستان ورامین با تاکید براین که دستگاه قضایی عزم جدی دارد که عامل جنایت و 
قتل ستایش قریشی محاکمه شود گفت منتظر پاسخ پزشکی قانونی درباره آزمایش ها و علت مرگ هستیم.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از تهیه 
پیوست امنیتی برای اعزام زائران به سوریه خبر 
داد و گفت: اگر پیوست امنیتی به تأیید برسد، 

بعد از ماه رمضان اعزام  ایرانی ها به سوریه از سر 
گرفته می شود.

در مراسم افتتاح خط و ایستگاه مترو شهر آفتابمدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت اعالم کرد:دادستان ورامین گفت:

منبع : خبرگزاری فارس

روز ملی
فن آوری 
هسته ای
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در روز 95/1/11 مقارن با ميالد پرخير و بركت حضرت فاطمه زهرا )س( 
نشريه ارمغان اقدام به دائر نمودن كتابخانه ارمغان مهربانى در جنب 

دفتر نشريه مقابل مسجد جامع نطنز نمود
نامه  ویژه  انتشار  بر  عالوه  را  خود  امسال  فعالیت  ارمغان،  نشریه 
 ” نطنز  ارمغان  مهربانى  کتابخانه   ” اندازى  راه  و  افتتاح  با  نوروزى، 

آغاز نمود.
بین  در  از فضاهاى مجازى  استفاده  از حد  رونق بیش  به  عنایت  با 
پایین  و  کتاب،  و  مطالعه  از  نمودن  غفلت  و  جوانان  بویژه  و  مردم 
و  توسعه  راستاى  در  ارمغان  نشریه  ایران،  در  کتابخوانى  نرخ  بودن 
رشد فرهنگ کتابخوانى و باال بردن سرانه مطالعه دست به یک ابتکار 

جالب و بدیع در سطح کشور زد و در روز یازدهم فروردین ٩۵ مقارن با 
تولد با برکت حضرت فاطمه)س( در جنب دفتر نشریه، مقابل مسجد 
جامع نطنز کتابخانه اى تحت عنوان ” کتابخانه مهربانى ارمغان نطنز” 
قرار  فرهیختگان  و  مسؤلین  و  مردم  استقبال  مورد  که  نمود  افتتاح 
گرفت. در گام اول مدیر مسؤل نشریه ارمغان تعداد ۵00 جلد کتاب 
در اختیار این کتابخانه قرار داد، در گام بعدى، اداره فرهنگ و ارشاد 
و شعراى  نویسندگان  توسط  که  کتاب  جلد   100 تعداد  نطنز  اسالمى 
نیز  گام سوم  در  و  نمود  اهداء  کتابخانه  این  به  تألیف شده  نطنزى 
جاریانى مدیر بازنشسته وزارت جهاد و کشاورزى تعداد 100 جلد کتاب 

هدیه نمود.

در مرامنامه این کتابخانه قید گردیده :
1- هر کس هر کتابى را که نیاز دارد از این کتابخانه بر دارد

2- در هر مرحله بیشتر از یک کتاب برداشته نمى شود
3- پس از مطالعه، کتاب جهت استفاده دیگران به کتابخانه برگردانده 

مى شود
۴- هر کس کتابى دارد که به آن نیاز ندارد مى تواند براى استفاده 

دیگران به این کتابخانه تحویل دهد

منتظر گام هاى مهربان شما هستیم.

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری 
از  ضیاءآبادی  سیدمحمد  آیت اهلل  فارس، 
اساتید برجسته اخالق در شهر تهران است. 
قرآن کریم  این مفسر  ادامه پای سخنان  در 

می نشینیم:
در حدیثی از حضرت امام صادق )ع( رسیده 
)ع(  یوسف  حضرت  فرمودند:  که  است 
کنعان  تا  از مصر  و فاصله  بود  سلطان مصر 
زندگی  آنجا  در  یعقوب  حضرت  پدرش  که 
می کرد، بیش از هجده روز راه نبود و کاماًل 
برایش ممکن بود که پدر را نزد خود بیاورد 
و او را از غصه و غم برهاند؛ ولی نکرد و پدر 
به  که  گریست  و  نالید  آن قدر  پسر  فراق  در 

فرموده قرآن:

ْت َعْیَناُه ِمَن اْلُحْزن...«؛ »... َواْبَیضَّ

... هر دو چشمش از شدت حزن نابینا شد...
مصر  به   - بیشتر  یا   - سفر  دو  هم  برادرها 
او  و  کردند  مالقات  را  )ع(  یوسف  و  آمدند 
هم  آن ها  به  را  خود  اما  شناخت  را  آن ها 
مأذون  چون  کرد؟  چنین  نکرد! چرا  معرفی 
امتحانی  صحنه   خدا  نبود.  خدا  جانب  از 

آورده  به وجود  و پسر  پدر  آن  برای  عجیبی 
تمام  با  امتحان  دوران  می خواست  و  بود 
به  وقتی  برسد.  پایان  به  دشواری هایش 
و  شد  صادر  معرفی  دستور  رسید.  پایان 
یوسف خود را به برادرها معرفی کرد و گفت: 

من یوسفم، برادر شما!
فرمود:  )ع(  صادق  امام  حضرت  سپس 
غیبتش  زمان  در  نیز  )عج(  مهدی  داستان 
از  و  است  یوسف  حضرت  داستان  همانند 

مردم فاصله ای ندارد!

هم  و  بسطهم  یطأ  و  اسواقهم  فی  »یسیر 
الیعرفونه«؛

در میان بازارهای مردم گردش می کند؛ وارد 
خانه هایشان شده و روی فرش هایشان قدم 
او  و  نمی شناسند!  را  او  مردم  ولی  می گذارد 
تا  نمی باشد،  خودش  معرفی  در  مأذون  هم 
دوران امتحانی غیبت به پایان برسد و او به 

اذن خدا خود را معرفی کرده بگوید:

اولیاش[  ]از  خدا  ذخیره   من  اهلل«؛  بقیة   »أنا 
هستم.

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، جایگاه 
ویژه حضرت فاطمه)س( نزد شیعیان و اهل سنت سبب 
به   حضرت)س(  زندگی  وقایع  از  بسیاری  که  است  شده 
تفصیل بررسی شود. گزارش های حدیثی و تاریخی درباره 
ویژه  آثاری  است.  فراوان  و  گسترده  حضرت)س(  والدت 
این موضوع از قرن چهارم وجود دارد. شیخ صدوق کتابی 
به نام مولد فاطمه)س( نوشته و در عیون  اخبار  الرضا)ع( 
به آن اشاره کرده است. درباره این کتاب، در منابع بعدی 
گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد این اثر تا سده 
کتاب  این  اربلی،  تصریح  به  است.  بوده  موجود  هفتم 
افزودن بر والدت حضرت فاطمه)س(، به بیان برخی دیگر 
از مسائل مربوط به آن حضرت)س( نیز پرداخته است؛ از 
جمله به فضایل، ازدواج، مظلومیت، وفات و چگونگی وضع 
آن حضرت)س( در قیامت، ظاهرًا کتاب مولد فاطمه)س( 
در اختیار ابن  طاووس نیز بوده است. ابن  عزیز الخطی نیز 
در سال 11٩5 قمری، درباره والدت حضرت فاطمه)س( کتابی 
نوشته است. کلینی در کتاب الحجه  الکافی، بابی با همین 
عنوان دارد و بحرانی اصفهانی و دیگران نیز به تفصیل به 
این موضوع پرداخته و گزارش های گوناگونی درباره آن گرد 
آورده اند. در سال های اخیر آثار فراوانی در این  باره منتشر 

شده است.
گوهر بهشتی

گوهر وجود حضرت فاطمه)س( از میوه های بهشتی است. 
انسیه«  »حوراء  را  ایشان  خدا)ص(  رسول  سبب،  بدین 
را  او  می شده،  بهشت  بوی  مشتاق  وقت  هر  و  نامیده 
از  برگرفته  می بوییده است؛ گرچه اصل وجود فاطمه)س( 
وجود رحمانی رسول اهلل)ص( است و این ویژگی  و افتخار 
برای سیده نساءالعالمین)س( بسنده است، ولی تقدیر آن 
بود که رسول خدا)ص( هدیه ای الهی را که میوه ای بهشتی 

بود، بخورد و نطفه وجود فاطمه)س( از آن پدید آید.
در این  باره رسول خدا)ص( فرموده است: »جبرئیل، خرما 
)یا سیب( از بهشت برایم آورد. آن را خوردم و به نطفه ای 
در صلب من بدل گشت. آنگاه خدیجه)س( به فاطمه)س( 
می شوم  بهشت  مشتاق  هرگاه  رو،  این   از  شد.  باردار 
فاطمه)س( را می بویم، زیرا از او بوی بهشت را استشمام 
می کنم«. سند این روایت در کتاب های شیخ صدوق معتبر 
اهل  تاریخی  و  روایی  منابع  در  سخن  این  مشابه  است. 
عزلت گزینی،  از  متأخر  منابع  برخی  است.  آمده  نیز  سنت 
نطفه  تشکیل  جهت  پیامبر)ص(  چهل روزه  عبادت  و  روزه 
بهشتی  گوهر  درباره  گفته اند.  سخن  فاطمه)س(  حضرت 

وجود حضرت فاطمه)س( نکاتی شایان ذکر است:
1. بسیاری از متون حدیثی و تاریخی، تنها به میوه بهشتی 
برخی،  برنشمرده اند.  را  آن  خصوصیات  و  کرده  اشاره 
و  بهترین  میوه  آن  که  گفته اند  میوه،  نوع  به  اشاره  بدون 

بن   علی   گزارش  بر  بنا  بود.  بهشت  درختان  پاکیزه ترین 
ابراهیم قمی، میوه دختر طوبی بوده است. برخی دیگر آن 

را رطب بهشتی، سیب و گالبی دانسته اند.
2. برخی فقط به اهدای میوه بهشتی به پیامبر)ص( اشاره 
بر  بنا  نکرده اند.  مشخص  را  آن  مکان  و  زمان  ولی  کرده، 
را  میوه  این  دیگر،  فرشته ای  یا  جبرئیل  گزارش ها  بعضی 
را  آن  مکه  در  اکرم)ص(  پیامبر  و  آورد  پیامبر)ص(  برای 
تناول کرد، ولی بیش تر گزارش ها حاکی از آن است که این 

امر هنگام معراج پیامبر)ص( روی داده است.
کرده  نقد  و  نقل  تفصیل  به   را  گزارش ها  این  ابن جوزی 
که  اهل سنت است  گزارش های  از  او  اصلی  انتقاد  است. 
تولد حضرت فاطمه)س( را پنج سال قبل از بعثت می دانند. 
این باور با میوه بهشتی و نزول جبرئیل سازش ندارد. ایراد 
پیامبر)ص(  آنها  طبق  که  است  گزارش هایی  بر  او  دیگر 
او،  گفته  به  است.  خورده  را  بهشتی  میوه  معراج،  هنگام 
حضرت  رحلت  از  پس  و  بعثت  دوازدهم  سال  در  معراج 
بنابراین، گزارش های گوهر  خدیجه)س( رخ داده است و 

بهشتی حضرت فاطمه)س( صحیح نیست.
گزارش های  بر  بنا  زیرا  نیست،  وارد  ابن جوزی  ایرادهای 
صحیح و ادله دیگر، حضرت فاطمه)س( در سال پنجم پس 
از بعثت به  دنیا آمده است. از سوی دیگر، افزون بر معراج 
ـ  اشاره شده  آن  به  اسراء  اول سوره  آیه  در  که  ـ  مشهور 
معراج های دیگری نیز رخ داده است. در برخی گزارش های 
شیعی، از معراج های فراوان پیامبر)ص( سخن گفته شده 

است.
اهل سنت،  و  تاریخی شیعه  و  گزارش های حدیثی  در   .3
از اینکه پیامبر)ص(، فاطمه)س( را می بوسید و می بویید، 
حضرت  بهشتی  گوهر  جریان  سپس  و  رفته  سخن 

فاطمه)س( نقل شده است.
سال والدت

حضرت  که  دارند  اتفاق  شیعه  تاریخی  و  حدیثی  منابع 
آمده  دنیا  به  اکرم)ص(  پیامبر  بعثت  از  پس  فاطمه)س( 
است، ولی در منابع اهل سنت درباره تاریخ والدت ایشان 
بسیاری  و  بعثت  از  اول پس  برخی سال  اختالف هست. 
پنج سال پیش از بعثت را سال والدت ایشان دانسته اند. 
نظر مشهور اهل سنت با نظر مشهور شیعه، 10 سال تفاوت 
را  سنت  اهل  و  شیعی  گزارش های  باید  رو،  این   از   دارد. 
حضرت  سن  درباره  اختالفات،  این  مبنای  بر  کرد.  بررسی 
نیز  فاطمه)س(  حضرت  والدت  هنگام  به  خدیجه)س( 
دو  از  یکی  به  معمواًل  و  است  آمده  وجود  به  اختالف نظر 
نظر 4٨ یا 60 سال گراییده اند، زیرا بنا بر گزارش ها، حضرت 
خدیجه)س( در 40 سالگی یا 2٨ سالگی ازدواج کرده است.

دیدگاه شیعه
بیش تر عالمان شیعه، والدت حضرت)س( را در سال پنجم 

از  نقل  به  معتبر،  در سندی  کلینی  کرده اند.  گزارش  بعثت 
شنیدم  باقر)ع(  امام  »از  است:  آورده  سجستانی،  حبیب 
بعثت  از  پنج سال پس  پیامبر)ص(  فاطمه)س( دختر  که 
الوصیه  اثبات   در  نیز  مسعودی  شده«.  متولد  پیامبر)ص( 
پنج سال  زنان، حضرت فاطمه)س(،  نوشته است: »سرور 
همراه  سال  متولد شد. هشت  پیامبر)ص(  بعثت  از  پس 
پیامبر)ص( در مکه اقامت کرد و ده سال و چند ماه نیز در 
بعثت  پنجم  منابع، سال  از  بر شماری  بنا  زیست«.  مدینه 
سه  آمده،  دنیا  به  سال  آن  در  فاطمه)س(  حضرت  که 
نوشته اند  برخی  است.  بوده  )معراج(  اسراء  از  پس  سال 
قریش  هنگامی که  بعثت،  پنجم  سال  در  حضرت)س(  که 
منابع  برخی  در  آمد.  دنیا  به  بود،  مشغول  کعبه  بنای  به 
شیعی آمده که حضرت فاطمه)س( در سال دوم بعثت به 
دنیا آمده است. کهن ترین این منابع، مسار الشیعه است. 
شیخ طوسی گزارش تولد حضرت)س( در سال دوم و پنجم 
بعثت را نقل کرده است. کفعمی گزارش تولد حضرت)س( 

در سال دوم بعثت را بر سال پنجم ترجیح داده است.
مقایسه آرای دانشمندان و گزارش های منابع شیعی درباره 
تاریخ والدت حضرت فاطمه)س(، نشان می دهد که قول 
به والدت حضرت)س( در سال پنجم بعثت، دارای شهرت و 
مقبولیت روایی و تاریخی است و قراین و مؤیدات دیگری 

نیز دارد.
دیدگاه اهل سنت

فاطمه)س(  تولد حضرت  اهل سنت،  تاریخ نگاران مشهور 
رایج  گزارش  دانسته اند.  پیامبر)ص(  بعثت  از  پیش  را 
این  بر  اصلی  شاهد  است.  بعثت  از  قبل  سال  پنج  آنان، 
مدعا، گزارشی از عباس  بن  عبدالمطلب است که استواری 
و  امیرمؤمنان)ع(  نزد  روزی  او  که  گفته اند  ندارد.  را  الزم 
فاطمه)س( رفت و آن دو در حال بحث کردن درباره سن 
خود بودند و هر کدام خویش را بزرگ تر از دیگری می شمرد. 
عباس گفت: »یا علی)ع(، تو چند سال پیش از آنکه قریش 
کعبه را بنا کند متولد شدی و دخترم فاطمه)س( در سالی 
که قریش کعبه را بنا می کرد به دنیا آمد و رسول خدا)ص( 
ظاهری  گزارش  این  داشت«.  سال   35 هنگام  آن  در 
نامقبول دارد، زیرا افزون بودن سن زن از شوهرش، نکته 
اثبات  پی  در  فاطمه)س(  نیست که حضرت  افتخارآمیزی 
آن باشد. از سوی دیگر، این زن و شوهر از خاندان و شهری 
دور از هم نبودند که از پیشینه هم بی خبر باشند. آنان از 
زندگی  اولیه  وقایع  از  و  می زیستند  منزل  یک  در  کودکی 
نشان می دهد  متن  رو، ظاهر  این   از  بودند.  آگاه  یکدیگر 

که جعل شده است.
در سال  فاطمه)س(  اهل سنت، حضرت  منابع  دیگر  بنابر 
اول بعثت و در 41 سالگی پیامبر)ص( به دنیا آمده است. 
با آنکه این مطلب در منابع معتبر و کهن اهل سنت نقل 
شده است، در میان اهل سنت طرفداران کمتری دارد. این 
گزارش به گزارش غیرمشهور شیعی نزدیک است که طبق 
آن، حضرت)س( در سال دوم بعثت به دنیا آمده، زیرا 41 
سالگی پیامبر)ص( مطابق با سال دوم بعثت ایشان است.
در کتاب های اهل سنت، در این  باره گزارش های دیگری نیز 
وجود دارد؛ از جمله: والدت فاطمه)س( چهار سال قبل از 
بعثت؛ پیش از بعثت، بدون تصریح به سال  تولد؛ و پس 
از بعثت، بدون ذکر سال تولد، در مقایسه میان نظر مشهور 

شیعه و قول مشهور اهل سنت، تفاوت 10 ساله وجود دارد؛ 
اگر چه هر دو اشاره کرده اند که والدت حضرت)س( با بنای 

کعبه هم زمان بوده است.
قول مشهور شیعی، قراین اثباتی دیگری نیز دارد که به آن 

استحکام و باورپذیری بیش تری می بخشد.
1. مقایسه با زمان ازدواج:

حضرت  ازدواج  سنت،  اهل  و  شیعه  گزارش های  در 
روایات  اول هجرت ثبت شده است.  فاطمه)س( در سال 
ازدواج نه ساله  اتفاق دارند که حضرت)س( هنگام  شیعه 
بوده است. با مقایسه این دو گزارش، تولد ایشان در سال 
پنجم بعثت اثبات می شود. از سوی دیگر، پیامبر اکرم)ص( 
به خواستگاران فاطمه)س( پیش از حضرت علی)ع(، پاسخ 
منفی می داد و می فرمود: »انها صغیره« )سن او کم است(. 
روایت  اهل سنت  معتبر حدیثی  منابع  در  که  این سخن، 
شده، از گزارش های تاریخی معتبرتر است، زیرا اگر حضرت 
در  می آمد،  دنیا  به  بعثت  از  پیش  سال  پنج  فاطمه)س( 
سال اول یا دوم هجرت، نوزده یا بیست ساله بود و مطابق 
ازدواج در آن دوره، بزرگ سال محسوب می شد و  فرهنگ 

پیامبر)ص( او را »صغیره« نمی خواند.
2. عمر حضرت فاطمه)س(:

مورخان متفق اند که حضرت فاطمه)س( چند ماه پس از 
روایات  بر  بنا  پیامبر)ص( به شهادت رسیده است.  رحلت 
مشهور شیعی، ایشان هنگام شهادت، هجده سال داشته و 

بنابراین، در سال پنجم بعثت به دنیا آمده است.
3. گوهر بهشتی:

در منابع حدیثی و تاریخی شیعه و اهل سنت، تأکید شده 
که گوهر حضرت فاطمه)س( از میوه ای بهشتی است، که 
محمد)ص(  بعثت حضرت  از  ایشان پس  تولد  معنای  به 
است. بنابراین، گزارش پنج سال قبل از بعثت مردود است. 
دیار بکری در تاریخ الخمیس، با توجه به این روایات نوشته 
دنیا  به  بعثت  از  پس  باید  فاطمه)س(  حضرت  که  است 
را در 41  تولد فاطمه)س(  ازاین رو، دیار بکری  باشد.  آمده 

سالگی پیامبر)ص( پذیرفته است.
4. استشمام بوی بهشت:

در روایات شیعه و اهل سنت تأکید شده است که پیامبر 
اکرم)ص( فاطمه را می بوسید و می بویید و می فرمود: »از 
او بوی بهشت را استشمام می کنم.« عایشه نیز این سخن 
را گزارش کرده است. طبیعی است که این جریان به تولد 

فاطمه)س( بعد از بعثت حضرت محمد)ص( اشاره دارد.
5. تولد بر اساس فطرت اسالمی:

امام  از  سنت،  اهل  بزرگ  راویان  از  مسیب  بن   سعید 
سجاد)ع( روایت کرده است که پیامبر)ص( و خدیجه)س(، 

فرزندی با فطرت اسالمی ندارند، به  جز فاطمه)س(.
6. مؤیدهای دیگر:

وجود  نیز  دیگری  قراین  حدیثی،  و  تاریخی  کتاب های  در 
دارد که مؤید نظر والدت حضرت فاطمه)س( پس از بعثت 
است، از جمله تولد حضرت)س( پس از تشریح حکم نماز 

مسافر و نامگذاری فاطمه)س( به دستور الهی.
روز والدت 

در منابع اهل سنت، فقط سال والدت حضرت فاطمه)س( 
ادعیه و  به  ویژه کتاب های  ذکر شده است. منابع شیعی، 
زیارات، به  اتفاق، بیستم جمادی اآلخر را روز والدت ایشان 

بعثت، مطابق  پنجم  بیستم جمادی االخر سال  دانسته اند. 
حضرت)س(  است.  بوده  فروردین  هشتم  چهارشنبه  با 
هنگام مغرب به  دنیا آمد و خبر آن پس از نماز مغرب به 

پیامبر)ص( رسید.
محل والدت

حضرت  منزل  در  و  مکه  شهر  در  فاطمه)س(  حضرت 
الحجر  زقاق   و  العطارین  زقاق   در  واقع  خدیجه)س(، 
حضرت  منزل  است.  آمده  دنیا  به  مسعی،  نزدیک  و 
نگهداری  اولیه  حالت  به  بعد  سده های  تا  خدیجه)س( 
بود.  مشخص  آن  در  فاطمه)س(  تولد  جای  و  می شد 
به  نوزدهم  قرن  اوایل  در  که  سوئیسی  جهانگرد  بورخارت 
مکه رفته، زادگان فاطمه)س( را خانه ای زیبا از سنگ وصف 
کرده که از آِن حضرت خدیجه)س( بوده است. این خانه 
در کوچه ای به نام زقاق  الحجر قرار داشته است و با چند 
در  خانه  او،  گفته  به  شوند.  آن  وارد  می توانسته اند  پله 
گودی قرار گرفته و داخل خانه زادگاه حضرت فاطمه)س( 
ق(،    13٨0 سال  پیش)حدود  سال  پنجاه  است.  مشخص 

این مکان تخریب شده و از آن اثری باقی نمانده است.
چگونگی والدت

امام  از  عمر  مفضل بن  را  باره  این   در  بلند  گزارش  تنها 
تکرار  تاریخی  و  روایی  مصادر  در  که  کرده  نقل  صادق)ع( 
شده است. این گزارش، سند معتبر ندارد و بیش تر افراد آن 
ناشناخته یا ضعیف اند، از جمله احمد بن  محمد خلیلی که 
او را وّضاع و دارای عقاید فاسد خوانده اند. در این گزارش، 
به سبب  از حضرت خدیجه)س(،  زنان مکه  دوری  گزیدن 
ازدواج او با حضرت محمد)ص(، مطرح شده است که مورد 
نواده  و  قریش  اشراف  از  اکرم)ص(  پیامبر  نیست.  تأیید 
حضرت عبدالمطلب )شخصیت متنفذ قریش( بود. ارتباط 
هر  نصب  که  بود  شرافتی  خانواده،  این  و  این شخص  با 
کسی نمی شد. در ادامه این گزارش آمده است که به سبب 
حضرت  ایشان،  ناراحتی  و  خدیجه)س(  حضرت  تنهایی 
فاطمه)س( از درون شکم وی با او سخن می گفت و مونس 
او بود. در هنگام والدت حضرت فاطمه)س(، زنان قریش 
گذاشتند.  تنها  را  او  و  نرفتند  خدیجه)س(  حضرت  نزد 
چهار زن بهشتی »ساره، آسیه، مریم)ع( و خواهر حضرت 
برعهده  را  زایمان  امور  و  رفتند  ایشان  نزد  موسی)ع(« 

گرفتند و ده حوری بهشتی نیز به آنان کمک می کردند.
نیست،  طبیعی  دوره  این  در  خدیجه)س(  حضرت  غربت 
زیرا شمار مسلمانان در آن زمان افزون شده بود و بسیاری 
از زنان مسلمان آماده کمک به ایشان بودند، فاطمه بنت 
ایمن  ام  و  اسماء همسر جعفر  اسد، سلمی همسر حمزه، 
از خویشان و نزدیکان پیامبر)ص( بودند و حضورشان به 
این  از  است،  طبیعی  خدیجه)س(  زایمان حضرت  هنگام 
رو تنهایی حضرت خدیجه پذیرفتنی نیست، اگر چه حضور 
به  است  افراد ممکن  این  کنار  در  و حوریان  بهشتی  زنان 
وقوع پیوسته باشد، ولی اثبات آن نیاز به اخبار معتبر دارد.

پس از والدت
رسم اشراف مکه آن بود که برای فرزندان خویش دایه می 
گرفتند، حضرت خدیجه)س( نیز برای فرزندان خویش دایه 
می گرفت، ولی درباره حضرت فاطمه این گونه عمل نکرد و 

شخصًا او را شیر داد و از کسی کمک نگرفت.
منبع: دانشنامه فاطمی

مشابهت داستان حضرت مهدی)عج( با یوسف نبی)ع(

امام صادق )ع( می فرماید: داستان مهدی)عج( نیز در زمان غیبتش همانند داستان حضرت یوسف است و ایشان از مردم فاصله ای ندارد؛ در میان 
بازارهای مردم گردش می کند؛ وارد خانه هایشان می شود ولی مردم او را نمی شناسند!

پای درس اخالق آیت اهلل ضیاءآبادی

ویژگی های تولد ام ابیها
گوهر وجود حضرت فاطمه)س( از چیست

کتابخانه ارمغان 
مهربانی در نطنز 

سالروز والدت برترین بانوی عالم

منبع : خبرگزاری فارس
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به گزارش خبرگزاری فارس، مهرداد اوالدی، مهاجم تیم فوتبال 
ناگهانی  طور  به  تهران  تجریش  شهدای  بیمارستان  در  ملوان 

درگذشت.
پرسپولیس  و  استقالل  تیم های  در  سابقه حضور  بازیکن  این 

را دارد.
او این فصل در تیم ملوان بود.

ارمغان این ضایعه را به خانواده ورزش تسلیت می گوید.

خبری  نشست  فارس،  خبرگزاری  ورزشی  خبرنگار  گزارش  به 
٨2با  دربی  از  پیش  استقالل  و  پرسپولیس  تیم های  سرمربی 

حاشیه هایی همراه بود که در زیر آنها را می خوانید.
حدود  با  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی  ایوانکوویچ  برانکو   *
تاخیر  این  دلیل  آمد.  تیمش  به نشست خبری  تاخیر  20 دقیقه 

تصادفی که در بزرگراه شهید چمران رخ داده بود عنوان شد.
* برانکو زمانی که به نشست خبری آمد لحظاتی به زبان فارسی 

با خبرنگاران صحبت کرد.
* یک گروه مستندساز که از کرواسی به تهران آمده اند تا از دربی 
از  و  آمده  خبری  نشست  به  برانکو  با  همراه  بسازند  مستندی 
کنفرانس خبری سرمربی پرسپولیس فیلم گرفته اند. این در حالی 
در سالن حضور  آنها  استقالل  زمان حضور سرمربی  در  که  است 

نداشتند.
این دو نشست خبری  برای پوشش خبری  ازدحام خبرنگاران   *
بسیار زیاد بود به طوری که عده ای از خبرنگاران جا برای نشستن 

نداشتند و ایستاده به کار مشغول بودند.
* دوربین برنامه درشهر که از شبکه تهران پخش می شود امروز به 
نشست خبری آمده بود و به تهیه گزارش از این نشست خبری 
از  خارج  مظلومی  پرویز  با  داشت  قصد  دوربین  این  پرداخت. 
سالن کنفرانس مصاحبه ای انجام دهد اما سرمربی استقالل اعالم 
کرد که چون این کار خالف قوانین است نمی توانم بیرون از سالن 

کنفرانس مصاحبه انجام دهد.
* زمانی که برانکو قصد داشت سازمان لیگ را ترک کند خبرنگاران 
از وی پرسیدند که اگر دربی را ببرد آیا شیرینی این برد را خواهد 
داد که او گفت به خبرنگاران بابت پیروزی شام خواهد داد. برانکو 
آغاز  تازه  آنها  کار  فردا  بازی  در  بردن  با  که  کرد  اعالم  همچنین 

خواهد شد.
پایان نشست خبری خود منتظر  از  پرسپولیس پس  * سرمربی 
استقالل  سرمربی  با  و  شده  رو  در  رو  مظلومی  پرویز  با  تا  بود 
احوالپرسی کند اما به او گفته شده بود که به دفتر مهدی تاج رفته 
با مظلومی  از دربی فردا  نتوانست قبل  برانکو  و به همین دلیل 

رو در رو شود.
* سرمربی تیم استقالل وقتی متوجه شد نشست خبری برانکو با 
تاخیر آغاز شده و طبعا نشست خبری او هم با تاخیر برگزار خواهد 
شد با خنده اعالم کرد که باید هرچه زودتر به اردوی تیمش برود 

چراکه بازیکنانش منتظرش هستند.
* چهره خندان پرویز مظلومی از نکات جالب این نشست خبری 
با چهره ای  اکثر خبرنگاران شوخی می کرد و  با  بود به طوری که 

خندان در این نشست خبری حاضر شد.
خبرنگاران  از  خود  خبری  نشست  ابتدای  در  مظلومی  پرویز   *
خواست تا این دربی را زیاد حساس نکنند این در حالی است که 
خود این مربی در نشست خبری اش اعالم کرد بازی فردا با سایر 

بازی های لیگ فرق می کند.
که  گفتند  او  به  خبرنگاران  مظلومی  خبری  نشست  پایان  در   *
به  هم  شما  آیا  و  می دهد  شام  ببرد  را  دربی  کرده  اعالم  برانکو 
خبرنگاران شیرینی خواهید داد گفت که دستمزد برانکو باال است 
و او پول خوبیم می گیرد و به همین دلیل می تواند شام بدهد که 

این صحبت های مظلومی با خنده حاضرین روبرو شد.
بلیت  فردا  بازی  برای  لیگ  سازمان  مسئوالن  از  مظلومی   *
در  داشت  الزم  بلیت  او  که  تعدادی  به  گویا  اما  می خواست 
اختیارش بلیت قرار داده نشده بود و به همین دلیل وقتی برخی 
از خبرنگاران از وی درخواست بلیت کردند او گفت که به خود من 

هم به اندازه کافی بلیت داده نشده است.
* زمانی که پرویز مظلومی قصد داشت از سازمان لیگ بیرون برود 
درون سازمان با حجت  اهلل بهمنی مدیر روابط  عمومی سازمان 
لیگ روبرو شد و به حالت شوخی کمر او را همانند کشتی گیرها 

گرفت و با خنده از وی بابت کم بودن بلیت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دیدار تیم های پرسپولیس و استقالل 
فردا از  ساعت 17 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد تا هشتاد و 

دومین دربی پایتخت انجام شود.

فارس،  خبرگزاری  ورزشی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  احمدزاده  محمد 
در مورد تساوی دو بر دو مقابل سپاهان گفت: سپاهان تیم بسیار 
به خاطر  ملوان  بازیکنان  برای  اصفهان  در  کردن  بازی  بود.  خوبی 
روز  به خاطر همین هم ما دو  خشکی هوا همیشه سخت است. 
زودتر به این شهر رفتیم و دو جلسه در اصفهان تمرین کردیم. در 
نیمه اول خوب بازی نکردیم اما در نیمه دوم توانستیم ایرادها را 
بازی  خودشان  انرژی  تمام  با  بازیکنان  و  کنیم  برطرف  تا حدودی 
کردند و موقعیت گل هم ایجاد کردیم. تا حدودی در این بازی به 
خواسته های خودمان رسیدیم که البته می توانستیم در نیمه اول هم 

مثل نیمه دوم خوب بازی کنیم.
پژمان  گفت:  تیمش  مصدومان  وضعیت  مورد  در  ملوان  سرمربی 
تا  زارع هم  مازیار  و  گرفتند  ام آر آی  امروز  نوری و حسین ماهینی 
حدی از ناحیه گردن احساس ناراحتی می کند. در بازی با سپاهان 
پورقاز هم از دقیقه 20 دچار مصدومیت بود و حسین کنعانی زاده 
هم کمی مصدوم است. با این حال تالش می کنیم تا این بازیکنان 

به بازی با پرسپولیس برسند.
و  فردا هم ملوان دو جلسه تمرین می کند  احمدزاده تصریح کرد: 
با  صبح در ساحل کار بدنی خواهیم کرد و بعدازظهر در چمن کار 
توپ می کنیم تا برای بازی با پرسپولیس هم از نظر بدنی و هم از 

نظر تاکتیکی شرایط تیم را تقویت کنیم.
وی در مورد تیم پرسپولیس گفت: پرسپولیس برانکو همانطور که 
همه می گویند با برنامه و خوب بازی می کند و این تیم تداعی کننده 
بازی های خوب و تهاجمی پرسپولیس در دهه 60 است اما ما هم 
سخت  همیشه  پرسپولیس  برای  انزلی  در  بازی  و  هستیم  ملوان 
انزلی  در  آسانی  بازی  تیم  این  نمی گذاریم  هم  آینده  هفته  بوده. 
مقابل  را  خوبمان  بازِ های  از  یکی  می کنیم  سعی  و  باشد  داشته 

پرسپولیس ارائه کنیم.
احمدزاده افزود: در این بازی باید هم بازی حریف را کنترل کنیم و 
هم بتوانیم خودمان خوب تاکتیک های مورد نظرمان را اجرا کنیم. 
فکر می کنم تماشاگران یک بازی زیبا از هر دو تیم ببینند بازی که 

تداعی گر بازی دو تیم در دهه 60 باشد.
احمدزاده در مورد بازی در روز شنبه گفت: قطعا اگر بازی روز جمعه 
ورزشگاه  به  بیشتری  هواداران  و  بهتر می شد  ما  برای  بود شرایط 
ملوان  اما من مطمئن هستم هواداران همچنان حامی  می آمدند 
با  اصفهان  در  که  همانطور  نمی گذارند.  تنها  را  تیم شان  و  هستند 
وجود مشکالتی که بود و در تعطیالت عید بودیم هواداران ملوان 
را تنها نگذاشتند و ٩0 دقیقه تیم را در اصفهان تشویق کردند. باید 

از آنها تشکر کنم.
رقم  ملوان  ضرر  به  که  داوری  اشتباهات  مورد  در  ملوان  سرمربی 
گفت:  ندارد،  را  پرسپولیس  با  بازی  داوری  بابت  نگرانی  و  خورده 
نگران این بازی نیستم و می دانم حواس کمیته داوران به اجحافی 
که به ملوان شده است و قطعا کمیته داوران نمی خواهد در مورد 
ملوان حساسیت ایجاد کند بنابراین مطمئنا نتیجه بازی براساس 
زحمات دو تیم در میدان رقم خواهد خورد و خود کمیته داوران به 

خوبی به مسئله داوری اشراف دارند.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، علی 
رئیسه فدراسیون  از جلسه هیأت  کفاشیان پس 
امروز  داشت:  اظهار  کی روش  کارلوس  با  فوتبال 
جلسه 4-5 ساعته ای را داشتیم. کی روش در مورد 
تشکر  او  از  ابتدا  داد.  توضیحاتی  برنامه هایش 
او  از  بعد  و  است  کرده  کار  قدرت  با  که  کردیم 

خواستیم به مراسم قرعه کشی برود.
وی ادامه داد: علت حضور او این بود که کی روش 
تفاهمی  و  بود  کرده  اشاره  امکانات  به  بارها 

می خواست که از تیم ملی برود.
خودم  اینکه  علت  به  گفت:  فدراسیون  رئیس 
گفتم  کی روش  به  نکردم  نام  ثبت  انتخابات  در 
هیات  برعهده  استعفایش  با  موافقت  بحث  که 
رئیسه است و چون خودم هم ثبت نام نکردم اگر 
نظری بدهم شاید فکر کنند که قصد اعمال نفوذ 
داشتم به همین دلیل کی روش را به جلسه امروز 

دعوت کردیم.
عمده  کرد:  خاطرنشان  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
مشکالتی که کی روش مطرح کرد مسائلی بود که 
در گذشته هم عنوان شده بود. او به عدم زمین 
به  همچنین  و  کرد  اشاره  تمرین  برای  مناسب 
اشاره  نگرفته  موقع صورت  به  که  پرداخت هایی 
کرد البته ما پول و پاداش ها را پرداخت کرده ایم 
اما با تاخیر بوده که کی روش این تاخیر را مناسب 

نمی دانست.
کفاشیان تاکید کرد: کی روش خواستار تسهیالت 
هتل  اینکه  جمله  از  بود  بازیکنان  برای  بیشتر 
پوشان  ملی  برای  خوبی  امکانات  و  مناسب 
برنامه های تدارکاتی خوب  فراهم شود همچنین 
خواسته های  دیگر  از  پوشان  ملی  از  حمایت  و 
را  ملی  تیم  بازیکنان  او  بود.  ملی  تیم  سرمربی 
موفقیت  برای  که  می دانست  سرباز  یک  مانند 
کشورشان می جنگند. همچنین او از نظام وظیفه 
گالیه مند بود که چگونه بازیکنان سرباز می توانند 
ملی  تیم  در  اما  کنند  بازی  هایشان  باشگاه  در 
همچنین  نیست.  فراهم  برایشان  امکانی  چنین 
اینکه چرا مرکز بدنسازی که خودش  از  کی روش 
تهیه کرده برای استفاده پزشکی مورد بهره برداری 

قرار گرفته است.
در  ما  کرد:  خاطرنشان  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
دنبال  به  قدرت  با  را  موارد  این  تمامی  گذشته 
برطرف کردن آن ها بودیم حاال شاید نواقصی هم 
در این زمینه وجود داشت و تاخیرهایی هم رقم 
شده  قرار  دادیم.  انجام  را  خود  تالش  اما  خورد 

است که کی روش به مراسم قرعه کشی مسابقات 
مقدماتی جام جهانی برود و منتظر جواب اعضای 

هیات رئیسه فدراسیون باشد.
کفاشیان تاکید کرد: همه اعضا قبول داشتند که 
خواسته های کی روش منطقی است و باید فراهم 
کنیم. همه ما به فوتبال عالقه داریم کی روش هم 
بازیکنان  مثل  بازیکنانی  جا  هیچ  که  کرد  اعالم 
ایران باغیرت ندارد. حاال ایرادات فنی هم وجود 
با  تا  دارد  بیشتری  امکانات  به  نیاز  او  و  دارد 

کیفیت بهتری در جام جهانی حاضر شود.
هیچ  به  کرد:  تاکید  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات  اعضای  عنوان 
با استعفای کی روش موافق نیستند و او باید به 
کارش ادامه بدهد. او از اسدی هم تعریف کرد و 

خواستار رسیدگی به درخواست هایش شد.
کفاشیان در مورد حضور اسدی و اختالف هایی که 
بین او و کی روش وجود دارد گفت: اتفاقا امروز 
اسدی از کی روش تعریف هم کرد به هر حال این 
مطالب که کی روش اعالم کرده حق طبیعی مربی 
است که برای آمادگی تیم می خواهد. اسدی هم 
حرف منطقی را از غیر منطقی تشخیص می دهد 

و موافق این مسائل بود.
وی در ادامه افزود: این طور که بیان کردند قرار 
بر این بوده که اساسنامه سال ٨6 را برای تائید از 
سوی وزارت ورزش به هیات دولت بفرستند. ما 
اساسنامه  این  بندهای  از  برخی  گفتیم  آن ها  به 
ایراداتی دارد که آن ها را در مجمع اصالح کردیم 
و به فیفا فرستادیم که آنجا هم مورد تائید قرار 
اساسنامه  در  که  تغییری  گونه  هر  است.  گرفته 
بخواهد صورت بگیرد باید در مجمع اتفاق بیفتد 
اساسنامه  حاضر  حال  در  برسد.  فیفا  تائید  به  و 
این  اگر بخواهیم  و  دارد  را  این شرایط  سال ٩0 
کار را نکنیم و اساسنامه را در مجمع تغییر دهیم 
زیادی  زمان  مسئله  این  بگیریم  را  فیفا  تائید  و 

می برد.
پیشنهاد  خاطر  همین  به  شد:  یادآور  کفاشیان 
ما این است که کارمان را با همین فرمان پیش 
انتخابات  شوم  کاندید  من  اینکه  بدون  و  ببریم 
سازمان  که  است  شرایطی  در  این  شود.  برگزار 
مخالفت  مسئله  این  با  ورزش  وزارت  و  بازرسی 
اساسنامه  که  است  این  هم  دیگر  مسئله  نکند. 
سال ٩0 که تائیدیه فیفا را دارد به هیات دولت 

فرستاده شود و مصوبه بگیرد.
شخص  از  انتخابات  در  آیا  اینکه  مورد  در  وی 

مسئول  من  گفت:  می کند  حمایت  خاصی 
برگزاری مجمع هستم و باید این کار را بی طرفانه 
اگر  شدند  کاندید  که  عضوی   4 هر  دهم.  انجام 
صالحیتشان تائید شود از افراد با تجربه و دارای 
سابقه هستند که می توانند کار را پیش ببرند. آنها 
اگر در صورت انتخاب کمکی بخواهند من دریغ 

نمی کنم ولی از کسی حمایت نخواهم کرد.
رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال 
امکانات  اگر  کرده  اعالم  کی روش  کارلوس  که 
فراهم نشود همچنان اصرار به رفتن دارد و این 
مسئله آیا کار فدراسیون را دچار مشکل نمی کند 
عنوان کرد: این موضوع برای رسانه ها بد نیست 
و باعث می شود شما اینجا بیاید. در هر صورت 
به غیر از بحث چمن سایر خواسته های کی روش 
تا  باید بودجه خوبی بگیریم  قابل حل است. ما 
باید  کنیم.  تامین  را  تیم ملی  و  فنی  کادر  هزینه 
خود  پزشکی هم حل شود.  مرکز  بحث  و  لباس 
وزارت ورزش تاکید کرده که کی روش در تیم ملی 

بماند و به ما کمک خواهند کرد.
عنوان  ایفمارک  ساختمان  با  رابطه  در  کفاشیان 
کرد: این ساختمان در اختیار تیم ملی است و ما 
فقط طبقه باالی آن را در اختیار مسئوالن پزشکی 
از  را  بودجه ای  راستا  این  در  بتوانیم  تا  گذاشتیم 
فیفا بگیریم اما اولویت استفاده از این ساختمان 

برای تیم ملی است.
سوالی  به  پاسخ  در  دیگر  بار  فدراسیون  رئیس 
امروز  ما  کرد:  تصریح  اساسنامه  بحث  مورد  در 
ورزش می دهیم.  وزارت  به  مورد  این  در  نامه ای 
کنیم  اصالح  را  اساسنامه  می گوید  ورزش  وزارت 
ما می گوییم این کار نشود و اینجا اولین اختالف 
این  صورت  در  ما  که  چرا  می گیرد.  صورت  نظر 
اصالح  می شویم.  روبرو  قانونی  مشکل  با  کار 
اساسنامه باید در مجمع صورت بگیرد و سپس در 
فیفا تصویب شود این مسئله زمان زیادی می برد 
ورزش  وزارت  و  بازرسی  سازمان  می خواهیم  ما 
قبول کند و انتخابات با همان اساسنامه سال ٩0 

و براساس همین نام نویسی صورت بگیرد.
مبهم  انتخابات  با  رابطه  در  اینکه  مورد  در  وی 
صحبت می کند عنوان کرد: شما مبهم می شنوید.

کرده اند  مجبور  را  او  اینکه  با  رابطه  در  کفاشیان 
نویسی  اسم  نیاید گفت: خودم  انتخابات  به  که 
و  است  خودم  پیش  مسئله  این  دلیل  نکردم. 

شاید بعد از انتخابات آن را مطرح کنم.
از  یکی  سنی  مشکل  مورد  در  فدراسیون  رئیس 

اعضای حاضر در هیات رئیسه و اینکه او کاندید 
توسط  مسئله  این  کرد:  عنوان  است  شده  هم 
بررسی  کاندیدها  صالحیت  به  رسیدگی  کمیته 
رسیدگی  موضوعات  این  به  آن ها  و  می شود 
گرفته  باشد  الزم  که  تصمیمی  هر  و  می کنند 
خواهد شد اما من در این مورد چیزی نشنیده ام.
کفاشیان در مورد اینکه کی روش اعالم کرده هنوز 
بحث استعفایش مطرح است و آیا ممکن است 
به  او  گفت:  کند  مذاکره  دیگری  تیم های  با  او 
قراردادش پایبند است و منتظر جواب ماست اگر 
و  کند  فسخ  طرفه  یک  را  قراردادش  بخواهد  او 
برود مشمول جریمه می شود که او به عنوان یک 
مربی حرفه ای قطعا این کار را نمی کند کی روش 
را  آن ها  داریم  وظیفه  ما  که  دارد  خواسته هایی 

حل کنیم.
عنوان  به  کاندید  دو  از سوی  اینکه  مورد  در  وی 
این  کرد:  عنوان  است  معرفی شده  رئیس  نائب 
انجام  خدمتی  بتوانم  اگر  ندارد  ایرادی  مسئله 
رئیس  مدت ها  من  کرد.  نخواهم  دریغ  دهم 
فدراسیون دوومیدانی بودم و پس از اتمام کارم 
از من خواستند آنجا بمانم و کمک کنم که این کار 
را انجام دادم. در کشورهای پیشرفته مثل ژاپن 
نمی کنند  حفظ  کارشان  اتمام  از  بعد  را  مدیران 
بلکه از تجربیات آن ها بهره می برند. من هم اگر 
این دوستان به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب 
شدند برای در اختیار گذاشتن نظرات و تجربیاتم 
مشکلی ندارم فقط آن ها باید خودشان مصاحبه 

کنند و دیگر با من صحبت نکنید. )با خنده(

مهرداد اوالدی درگذشت

برانکو خبرنگاران را به شام دعوت 
کرد/ چهره خندان مظلومی در 

روزی که کشتی گیر شد!

احمدزاده: پرسپولیس برانکو مثل دهه 60 بازی می کند
 حواس کمیته داوران به اجحاف در حق ملوان هست

کفاشیان: کی روش یک طرفه فسخ نمی کند، چون جریمه 
می شود/شاید بعد از انتخابات علت ثبت نام نکردنم را بگویم

مهاجم تیم فوتبال ملوان دار فانی را وداع 
گفت.

سرمربی تیم فوتبال ملوان گفت: پرسپولیس برانکو مثل دهه 60 زیبا و تهاجمی بازی می کند.

رئیس فدراسیون فوتبال 
گفت: اعضا هیات رئیسه 

پذیرفتند که خواسته های او 
منطقی است.

بحث رفتن کی روش برای رسانه ها بد نیست/ در انتخابات از کسی حمایت نمی کنم

منبع : خبرگزاری فارس
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به گزارش سالمت نیوز به نقل از مهر، به گفته محققان مرکز 
سالمت دنور در کلرادو، بسیاری از افراد مبتال به آسم هستند، 
اما از این موضوع بی خبرند. بسیاری از افراد بزرگسال دارای 

عالئم قدیمی آسم نیستند یا دارای تمامی این عالئم نیستند.
در این تحقیق با همکاری بیمارستانی در دنور، از بیش از ۱۰۰۰ 

فرد در رده سنی ۱۸ سال به باال در مورد عالئم آسم سوال شد.
طبق این نظرسنجی مشخص شد که بسیاری از افراد از عالئم 
متداول آسم نظیر تنگی نفس )۸۹ درصد( و خس خس سینه 

)۸۵ درصد( باخبر بودند.
از  کمی  تعداد  غیرمعمول،  و  غیرعادی  عالئم  اکثر  مورد  در  اما 
افراد از رابطه بین این مشکالت و بیماری آسم احتمالی مطلع 
هستند. تنها ۶۵ درصد افراد می دانستند که سرفه مداوم می 
تواند از عالئم آسم باشد. و در حدود نیمی از آنها می دانستند 
که درد قفسه سینه و مشکل در خواب هم می تواند از عالئم 

بیماری آسم باشد.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از سالمت آنالین، دکتر دوراس دیویس، رئیس بهداشت محیط زیست 
بالتیمور گرد هم آمده  با اطفال در  گفت: »دانشمندان و پزشکانی که اخیراً  در یک کنفرانس مرتبط 
بودند، تایید کردند که اشعه تلفن های همراه احتمال بروز سرطان مغز را افزایش می دهد« و کودکان 

در این میان بیشتر در معرض خطرات و آسیب های ناشی از این وسایل قرار دارند.
رادیویی تلفن های همراه حتی  امواج  افزود: »شواهد بسیار روشن است:  به گزارش نچرال نیوز، وی 
جنین را در رحم مادر تحت تاثیر قرار می دهد و کارشناسان در این کنفرانس هشدار دادند که زنان 
باردار باید بشدت استفاده از این نوع تلفن ها را محدود کنند و بویژه در اواخر دوران حاملگی آن را 

دور از شکم خود نگه دارند«.
به گزارش سالمت آنالین، بر اساس شواهد ارائه شده در این کنفرانس معلوم شده آسیب اکسیداتیو 
)RFR(منجر به بروز سرطان می شود. تلفن های همراه نوعی اشعه با نام و عنوان تابش فرکانس رادیویی

منتشر می کنند که در انتقال سیگنال های اینترنت بی سیم نیز استفاده می شود. این اشعه متفاوت از 
پرتوهای یونیزان )مانند اشعه X( است که باعث صدماتی به دی ان ای و بروز سرطان می شود.

تا همین اواخر بسیاری از کارشناسان سالمتی اصرار داشتند که آراف ار دارای انرژی بسیار ناچیزی است 
که باعث بروز آسیب به سلولها و در نتیجه سرطان شود.

در سال ۲۰۱۰ یک مطالعه بین المللی منتشر شد که نشان می داد استفاده به مدت ده سال یا بیشتر از 
تلفن همراه ۴۰ درصد احتمال تشکیل تومورهای مغزی را باال می برد و ۳۰ درصد امکان دارد تومورهایی 
در نواحی عصب شنوایی تشکیل دهد. همچنین نتایج حاکی از افزایش خطر بروز تومور در غده پاروئید 
بود. ریسک ابتال به تومورهای سرطانی مغز در میان کسانی که از ۲۰ سالگی به استفاده از تلفن های 
همراه روی آورده بودند نیز قابل توجه گزارش شده بود اما تکنیک های تحلیل داده طراحی شده نشان 
داد که خطر واقعی بسیار باالتر از این ارقام است و از همین رو در سال ۲۰۱۱ آژانس بین المللی تحقیقات 

سرطان، آراف آر را به عنوان عاملی با احتمال سرطانزایی دسته بندی کرد.
در سال ۲۰۱۵ مطالعه دیگری در حوزه پزشکی و زیست شناسی الکترومغناطیسی بخشی از جواب این 
موضوع را معلوم کرد که چطور آراف آر می تواند به سرطان منجر شود. بازنگری تحقیقات قبلی درباره 
اثرات بیولوژیک ناشی از قرار گرفتن در معرض این امواج نشان داد که میزان تشعشعات قابل جذب از 
طریق تلفن های همراه معمولی یا استفاده از اینترنت بیسیم )وایرلس( باعث تولید استرس اکسیداتیو 
می شود؛ وضعیتی که در آن قابلیت آنتی اکسیدانی بدن در هم می شکند و رادیکال های آزاد شروع به 
رشد و گسترش در بدن می کنند. رادیکال های آزاد باعث وارد آمدن صدمات اکسیداتیو به سلول ها و 

دی ان ای می شوند که بشدت با بروز زوال عقل، بیماری های قلبی، سرطان و مانند اینها مرتبط است.
شرکت کنندگان در کنفرانس بالتیمور هشدار داده اند که بویژه کودکان بیشتر با خطرات تلفن های همراه 
روبرو هستند و در برابر آن آسیب پذیری بیشتری دارند. با توجه به گفته های دکتر دیویس، مغز آنها 

دو برابر بیشتر از مغز بزرگساالن این امواج را جذب می کند.
دکتر هوق تایلور از دانشگاه ییل می گوید: »میان استفاده از تلفن همراه در دوران بارداری با مشکالت 

رفتاری در کودکان این مادران نیز ارتباطی وجود دارد«.
کاترین اشتاینر-ادیر، روانشناس بالینی نیز با اشاره به اثرات و آسیب های مختل کننده تلفن همراه بر 
روابط اجتماعی انسان ها گفت: »این وسایل به دلیل آن که پدر و مادر میانسال ما صد بار تلفنشان را 

چک می کنند واقعا سبب استرس و پریشانی مشمئزکننده ای در روابط خانوادگی می شود«.
در واقع مطالعات متعدد نشان داده است که والدین برای استفاده از تلفن های همراه خود به طور 
پیاپی کودکانشان را نادیده می گیرند که این با ایجاد اختالل رفتاری در کودکان نیز مرتبط است. در 
یک مطالعه مشخص شده یک سوم از کودکان گفته اند پدر و مادرشان زمان بیشتری را با تلفن های 
همراهشان صرف می کنند تا با آنها؛ از همین رو احساس بی اهمیت بودن نسبت به این وسایل به 

آنها دست می دهد.

از روزنامه آرمان، كودك آزاري، آن  به گزارش سالمت نیوز به نقل 
دسته از رفتارهايي را شامل مي شود كه از سوي ساير افراد، به ويژه 
بزرگساالن در برخورد با كودكان انجام مي شود و به اشكال مختلف 
به سالمت جسمي و رواني آنها آسيب وارد مي كند. برخي پدران و 
مادران با تصور اينكه روش تنبيهي كه عليه كودكان خود در پيش 
ناخواسته آسيب هاي  گاه  تربيتي موثر است،  تنها روش  مي گيرند، 
جبران ناپذيري را متوجه فرزندان خود مي سازند. از اين رو آموزش 
يا مسن  جوان  بسيار  والدين  به ويژه  خانواده ها،  به  زمينه  اين  در 

مي تواند موثر باشد.
آنچه مي خوانيد گفت وگوی شيوا دولت آبادي، رئيس هيات مديره 

انجمن روان شناسي ايران است.
پسران  و  دختران  يا  قريشي  ستايش  همچون  كودكان  از  برخي 
كوچك به دليل دزدي يا سوءاستفاده جان خود را از دست مي دهند. 

به نظر شما ريشه اين خشونت ها چيست؟
كودك آزاري به چندين دسته تقسيم مي شود كه عبارتند از كودك 
آزاري جسمي، يعني رفتارهايي كه به جسم كودك صدمه مي زند. به 
عبارت ديگر در اين شرايط كودكان يك بار يا به كرات مورد ضرب و 
شتم و آزار و شكنجه عمدي افراد بالغي كه مسئوليت آنها را به عهده 
دارند مانند پدر و مادر، قيم يا والدين رضاعي قرار گيرند؛ مانند كتك 
زدن، سوزاندن، مجروح كردن، شكستن، كبود كردن و... دسته دوم 
كودك آزاري رواني است كه شامل اعمال رفتارهاي آسيب زا براي 
سالمت رواني كودك است. مانند توهين كردن، تبعيض قائل شدن، 
تحقير كردن، ترساندن و... دسته سوم كودك آزاري شامل بي توجهي 
و غفلت از نيازهاي كودك مي شود، يعني توجه نكردن به نيازهاي 
اساسي كودكان مانند خوراك و پوشاك، بهداشت، مراقبت و سرپناه، 
و  جسمي  سالمت  به  كه  حدي  در  و...  آموزش  عاطفه  و  محبت 
و  سوءاستفاده  شامل  نيز  ديگر  دسته  رساند.  آسيب  آنان  رواني 
كودك آزاري جنسي است، يعني استفاده از كودكان در زمينه مواد 
و...  جنسي  سوءاستفاده  دشوار،  كارهاي  به  آنها  واداشتن  مخدر، 

در  مختلف  اشكال  به  آزاري ها  كودك  از  بسياري  كه  دانست  بايد 
از كودك  درون خانواده به وجود مي آيد. براي مثال وقتي والدين 
انتظارهاي فراواني دارند به نسبت اين  با ضريب هوشي متوسط 
يا  آزاري محسوب مي شود  كودك  از  نوبه خود جزئي  به  رفتار هم 
وقتي كودكان در مدارس توانايي هايشان مشاهده نمي شود و يك 
رفتار كليشه اي ميانگين از آنها انتظار مي رود، اين رفتار نيز به نوبه 
خود جزو كودك آزاري محسوب مي شود. خشونت به شكل آشكار و 
علني شامل آسيب هاي جدي جسماني مي شود. در عين حال بايد 
توجه داشت كه بسياري از آسيب ها مي تواند به شكل رواني و بدون 
هيچ گونه نشانه آشكار بيروني بروز كند و به اين ترتيب كودكان را 
براي هميشه در يك مسير غير سالم در رشد شخصيت او قرار دهد. 
براي مثال اغلب آزارهاي جنسي يكي از عوامل مخرب و تاثيرگذار 
ترتيب  اين  به  مي شود.  محسوب  كودك  شخصيت  شكل گيري  بر 
نشان  جامعه  در  را  خود  آزار ها  از  كوهي  قله  همچون  خشونت ها 
خودداري  روان،  از سالمت  آنها  عامالن  معمول  به طور  و  مي دهند 
و خويشتن داري كافي برخوردار نيستند. آنها آدم هايي هستند كه 
با كوچك ترين ناماليمات خشونت آنها بر انگيخته مي شود. مدتي 
است كه اخبار گوناگوني درباره كودك آزاري در جامعه ما شدت يافته 
وقتي  گيرد.  قرار  آزار  آسيب شناسي  تحت  بايد  امر  اين  كه  است 
يك نوجوان به اين امر اذعان مي كند كه دسترسي به رفع نيازهاي 
از يك دخترك بي پناه  جنسي برايشان كار دشواري نيست، اما باز 
از لحاظ شخصيتي  فرد  اين  ناتوان سوءاستفاده مي كند بي شك  و 
آسيب ديده است. به هر حال وسوسه شدن چه براي خشونت هاي 
افراد  همه  در  داليلي  به  جنسي  براي خشونت هاي  چه  و  فيزيكي 
رواني  از سالمت  اين قضيه نشان  كنترل  توانايي  اما  رخ مي دهد، 

در افراد دارد.
قاتل ستايش نوجواني ۱۷ ساله است. جالب است بدانيد كه اين 

فرد تحت تاثير فيلم هاي مسهجن دست به اين اقدام زده است.
در اين اتفاق ما با دو كودك از لحاظ حقوقي سر و كار داريم. آزار گر 
يك نوجوان است كه با بررسي اين فاجعه بايد از خود پرسيد كه به 
چه دليل بايد اين اتفاق رخ دهد. در اصل كودكان ما تحت آموزش 
احساسات  فوران  كه  بدانند  بايد  نوجوانان  نمي گيرند.  قرار  جنسي 
اين  است.  افراد  شخصي  حريم  و  بدن  حرمت  مهم  و  گذراست 
مسائل بايد به نوعي آموزش داده شود كه در شرايط وسوسه  انگيز 
فرد بتواند به خود كنترلي دست يابد و به شكلي سالم و با اخالق از 

كنار اين مسائل بگذرد.
نقش والدين را در خود كنترلي كودكان چگونه ارزيابي مي كنيد؟

هورموني،  تغییرات  توضيح  مسئوليت  مدارس  در  مسئوالن  اگر 

از  بي شك  گيرند  بر عهده  را  نوجواني  در سنين  و هيجاني  عاطفي 
شدت مشكالت اين چنيني كاسته مي شود. بايد مسئوالن به شكل 
خود جوش و اجتماعي در قالب فعاليت هاي گوناگوني در اين زمينه 
بلوغ  تغییرات سن  به  نسبت  را  نوجوانان  بايد  كنند.  اطالع رساني 
آگاه كرد و ويژگي هايي همچون اخالق پسنديده و خود كنترلي را به 
عنوان يك ارزش به آنها آموزش داد. خوشبختانه ما شاهد رفتارهاي 
كنترل نشده از سوي نوجوانان نيستیم و با اينكه آموزش هاي كافي 
از  تربيت هاي دروني شده  اين زمينه لحاظ نمي شود به نسبت  در 
سوي جامعه و خانواده ها به افراد يك بينش خود كنترلي مي دهد. 
بايد دانست كه بروز چنين مشكالتي به دليل عدم شناخت از خود 

در نوجوانان بروز مي كند.
به نظر شما آموزش هايي در زمينه خود كنترلي در دوره كودكي بايد 

چگونه انجام شود؟
وقتي به كودكانتان آموزش بدهيد كه اجازه ندهند هيچ فردي به 
اندام هاي خصوصي او دست درازي كند بالطبع اين آگاهي بخشي 
ميزان آسيب پذيري او را كم مي كند. حفاظت از حريم بدن مي تواند 
در قالب آموزش به كودكان باشد. براي مثال بايد به كودكان آموزش 
داد كه اندام هاي جسمي همچون مسواك خصوصي است و هيچ 
مساله  كودك  به  بايد  ندارد.  را  آنها  به  درازي  دست  اجازه  فردي 
حفاظت از سالمتي خود را گوشزد كرد. براي مثال مي توان به آنها 
گفت همان طور كه افراد از چشم شان مراقبت مي كنند به نسبت 
بايد از ساير اندام هاي خود نيز محافظت كنند و به اين ترتيب خود 
ابتدائی  با گوشزد هاي  كنند.  احتمالي حفظ  از آسيب و خطرات  را 
مي تواند براي كودكان چگونگي رفتار با ديگران و نحوه حفاظت از 

حريم خود را آموزش داد.
شخصيت افراد كودك آزار از نظر رواني چگونه است؟

برخي از كساني كه در گذشته مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفته اند 
و هرگز درباره مشكل شان حرفي نزده باشند به كودك آزاري گرايش 
دارند. نمي توانيم با قاطعيت بگوییم امروز با افزايش كودك آزاري 
نسبت به گذشته مواجه هستيم، اما با قطعيت مي توان ادعا كرد كه 
سوءاستفاده جنسي از كودكان در همه جاي دنيا از جمله كشور ما 
زياد است. بايد دانست كه افراد به دليل عدم داشتن خود كنترلي 
دست به كودك آزاري و اقدامات اين چنيني مي زنند. ميزان شيوع 
اختالل شخصيت ضد اجتماعي سه درصد در مردان و يك درصد در 
زنهاست. افراد مبتال به شخصيت هاي ضد اجتماعي مي توانند كامال 
فريبنده و متقاعد كننده به نظر آيند و به طور قابل توجهي نسبت به 
نيازها و ضعف هاي ديگران آگاهند. آنها حتي در حالي كه فردي را 

استثمار مي كنند، احساس  اعتماد را در او بر مي انگيزانند.

به گزارش سالمت نیوز به نقل از تبیان، اگر این روزها 
بار زده باشید می بینید که  بازار میوه و تره  سری به 
به میوه های  و مرکبات  از فقط سیب  دیگر میوه ها 
رنگارنگ و ریز و درشت تغییر کرده است و تنوع در آن 
ها به شدت به چشم می خورد. فصل بهار و تابستان 
و  هستند  مزه  خوش  و  رنگ  خوش  بسیار  ها  میوه 
رنگین کمان زیبایی را به وجود می آورند. یکی از میوه 
های پرخاصیت و خوشمزه ی این روزها طالبی است. 
در این مطلب مروری داریم بر خواص آن. با ما همراه 

باشید.
ی  خانواده  در  که  هاست  ملون  انواع  از  یکی  طالبی 
رنگ  تا  نارنجی  زرد  از  طالبی  رنگ  دارد.  خیارها جای 
ترین  محبوب  از  طالبی  است.  متغیر  آال  قزل  ماهی 
انواع ملون هاست که دارای کالری کمی است و عطر 
را  طالبی  5 خاصیت  اینجا  در  دارد.  و جذابی  شیرین 
برایتان آورده ایم تا وقتی می خواهید آن را میل کنید 

با لذت بیشتری از آن بهره ببرید:

1- منبع عالی ویتامین A و بتاکاروتن

اگر به دنبال یک منبع خوب ویتامین آ می گردید می 
توانید روی طالبی حساب ویژه ای باز کنید. در حقیقت 
طالبی حاوی مقدار زیادی بتاکاروتن است و بدن می 
تواند بتاکاروتن را به ویتامین آ تبدیل کند. هر دوی 
این مواد مغذی برای حفظ سالمت چشم ها و بینایی 

ضروری هستند.

است  هایی  زمان  برای  آل  ایده  ی  میوه  یک  طالبی 
که شما احساس افسردگی و استرس می کنید. طالبی 
منبع غنی پتاسیم است که به نرمال شدن تپش قلب و 
همچنین به فراهم کردن اکسیژن برای مغز کمک می 
کند؛ در نتیجه شما با خوردن طالبی احساس آرامش و 

تمرکز بیشتری خواهید کرد
زنانی  از  نفر  از 50000  در یک مطالعه که شامل بیش 
بود،  سال   67 تا   45 بین  ها  آن  سنی  دامنه  که  بود 
مشخص شد کسانی که مقادیر باالیی از ویتامین A را 
به صورت روزانه دریافت می کردند، خطر آب مروارید 
به میزان 40 درصد در آن ها کاهش یافت و همچنین 
آن زنانی که به طور مرتب و منظم طالبی می خوردند 
کمتر در معرض خطر جراحی کاتاراکت بودند. در مقابل 
زنانی که نمک، کره و چربی های ناسالمی در برنامه ی 
غذاییشان داشتند، بیشتر در معرض خطر جراحی آب 
احتمالی  ارتباط  این تحقیق همچنین  بودند.  مروارید 
نیز  را  از سرطان  پیشگیری  و  بتاکاروتن  دریافت  بین 

نشان داد.

C 2- منبع عالی ویتامین

آ  ویتامین  خوب  منبع  یک  که  این  از  گذشته  طالبی 
ویتامین  العاده ی  فوق  منبع  محسوب می شود یک 
ث نیز می باشد. ویتامین ث یک آنتی اکسیدان است 
کند.  می  فعالیت  بدن  آب  در  محلول  قسمت  در  که 
همان طور که می دانید، آنتی اکسیدان ها با رادیکال 
به  آزاد  رادیکال های  کنند.  مبارزه می  بدن  آزاد  های 
بیماری  سلول های بدن آسیب می رسانند و موجب 
های مختلف و پیری می شوند. ویتامین ث همچنین 
سلول  تحریک  با  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  موجب 
های سفید خون می شود. گلبول های سفید خون شما 
مسئول کشتن ویروس ها، باکتری ها و دیگر عناصر 
خارجی هستند که وقتی وارد می شوند، شما را بیمار 

می کنند.

3- تقویت سالمت ریه ها

منابع  داده است که مصرف  اخیرا نشان  یک مطالعه 
سیگاری  برای  طالبی  مانند  آ  ویتامین  از  غنی  غذایی 
ها نیز مفید است. اگر شما سیگاری هستید و یا این 

که در کنار افرادی زندگی می کنید که دائم سیگار می 
کشند و به اصطالح در معرض دود دست دوم سیگار 
هستید، شاید الزم باشد طالبی را در برنامه ی روزانه 
ی رژیم غذایی تان وارد نمایید. بنابر گزارش ها یکی از 
عوامل سرطان زای موجود در دود سیگار موجب کمبود 
ویتامین آ در بدن می شود. در عوض هنگامی که شما 
شروع به وارد کردن ویتامین آ به رژیم غذایی تان می 
کنید، خطر پیشرفت بیماری های ریوی مانند آمفیزم 

کاهش می یابد.

4- پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

طالبی همچنین غنی از ترکیبی به نام آدنوزین است. 
آدنوزین به طور معمول به بیماران قلبی به عنوان ماده 
که  تجویز می شود. هنگامی  کننده ی خون  رقیق  ی 
خون شما رقیق باشد، می توانید از لخته شدن خون در 
از طرفی فوالت  دستگاه قلبی عروقی پیشگیری کنید. 
موجود در طالبی و دیگر ملون ها نیز به پیشگیری از 

حمالت قلبی کمک می کند.

5- کاهش استرس

است  هایی  زمان  برای  آل  ایده  ی  میوه  یک  طالبی 
که شما احساس افسردگی و استرس می کنید. طالبی 
منبع غنی پتاسیم است که به نرمال شدن تپش قلب و 
همچنین به فراهم کردن اکسیژن برای مغز کمک می 
کند؛ در نتیجه شما با خوردن طالبی احساس آرامش و 

تمرکز بیشتری خواهید کرد.

بدخوابی از عالئم پنهان 
بیماری آسم است

تلفن همراه احتمال بروز سرطان مغز را تقویت می کند

آموزش حفاظت از
حریم بدن به کودکان

خاصیت طالبی از کاهش استرس تا پیشگیری از سرطان

در حالی که اکثر مردم خس خس سینه را 
عالمت بیماری آسم می دانند، اما مطالعه جدید 

محققان نشان می دهد بدخوابی یا سرفه مداوم 
هم ممکن است از عالئم بیماری مجرای تنفسی 

باشد.

 کودك آزاري هر چند مانند هر پدیده و بزه اجتماعي خاص جوامع بشري و زندگي جمعي است و هرگز 
نمي توان آن را ریشه کن کرد، اما اعمال راهکارهاي پیشگیرانه تاثیر بسزایي در کاهش آن خواهد 

داشت. در این زمینه راهکارهاي پیشگیرانه را بر حسب ضرورت در درون و برون خانواده ها مي توان به 
کار گرفت. آموزش خانواده ها در این زمینه از نقش بسزایي برخوردار است.

فصل بهار و تابستان میوه ها بسیار خوش رنگ و خوش مزه هستند و رنگین کمان زیبایی را به وجود می آورند. یکی از میوه 
های پرخاصیت و خوشمزه ی این روزها طالبی است. در این مطلب مروری داریم بر خواص آن. با ما همراه باشید.

محققان می گویند؛
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اصفهان  استان  از  نطنز  غربی  شمال  كیلومتری   ۴۰ در 
به  است  واقع  روستایی بس كهن  كوه كركس  دامنه  در 
نام ابیانه. این روستا را به اعتبار آثار و بناهای تاریخی 
پرتنوعش باید از زمره استثنایی ترین روستاهای ایران به 
شمار آورد. شكوه معماری بومی و سرشار از زیبایی این 
دیدنیهای  نظیر  كم  های  نمونه  شمار  در  را  آن  روستا، 
و  منظره  خوش  نقطه ای  ابیانه  است.  درآورده  جهان 
خوش آب و هوا و دارای موقعیت طبیعی مساعدی است. 
در دوره صفویه هنگامی كه شاهان صفوی برای ییالق به 
نطنز میرفتند بسیاری از نزدیكان آنها و درباریان ترجیح 
میدادند در ابیانه اقامت كنند. شمار خانه های ابیانه در 
سرشماری سال ۱۳۶۱ برابر با ۵۰۰ واحد برآورد شده؛ این 
بر روی دامنه پرشیبی در شمال رودخانه  خانه ها تمامًا 
برزرود بنا شده است به صورتی كه پشت بام مسطح خانه 
های پایین دست، حیاط خانه های باالدست را به وجود 
آورده است و هیچ دیواری هم آنها را محصور نمیسازد. 
در نتیجه، ابیانه در وهله اول روستایی چند طبقه به نظر 
میآید كه در بعضی موارد تا چهار طبقه آن را می توان 
ارس  چوبی  پنجرههای  به  ابیانه  اتاقهای  كرد.  مشاهده 
ایوانها و طارمیهای چوبی  دارای  اغلب  و  مانند مجهزند 
كه  تاریكاند  و  تنگ  كوچه های  بر  مشرف  آمده  پیش 
خارجی  نمای  درآمدهاند.  جالبی  مناظر  صورت  به  خود 
دیوارهای خانه های ابیانه با خاك سرخی كه معدن آن 
كه  آنجا  از  است.  پوشیده شده  روستاست  مجاورت  در 
ساختن  برای  كافی  فضای  ابیانه  شیبدار  دامنه های  در 
خانه های موردنیاز وجود ندارد در این روستا چنین رسم 
تپههای  در  مانندی  غار  انبار  خانواده  هر  كه  است  شده 
ابیانه  به  نرسیده  و  جاده  كنار  در  روستا،  كیلومتری  یك 
ایجاد نماید. این غارها كه در دل تپه ها حفر شدهاند و 
از بیرون تنها درهای كوتاه و محقر آن نمودار است برای 
نگهداری دامها و نیز آذوقه زمستانی و اشیای غیرضروری 
مورد استفاده قرار میگیرد. زندگی مردم ابیانه كشاورزی 
اداره  سنتی  روشهای  با  كه  است  دامداری  و  باغداری  و 
میشود. بیشتر زنان در امور اقتصادی با مردان همكاری 
دارند. ابیانه دارای هفت رشته قنات است كه برای آبیاری 
جو،  گندم،  میگیرد.  قرار  استفاده  مورد  باغات  و  مزارع 
سیب زمینی و انواع میوه به خصوص سیب، آلو، گالبی، 
زردآلو، بادام و گردو در ابیانه به دست میآید. در سالهای 
اخیر قالیبافی در ابیانه رواج پیدا كرده و نزدیك به ۳۰ 
كارگاه قالیبافی در آنجا دایر شده است. در گذشته گیوه 
بوده  ابیانه  زنهای  پردرآمد  های  مشغله  جمله  از  بافی 
است كه امروزه تا حدی متروك شده است. مردم ابیانه 
به سبب كوهستانی بودن منطقه و دور بودن محل آنها از 
مراكز پر جمعیت و راههای ارتباطی، قرنها در انزوا زیسته 
و در نتیجه بسیاری از آداب و رسوم قومی و سنتی و از 
جمله زبان و لهجه قدیم خود را حفظ كرده اند. زبان مردم 
ابیانه فارسی با لهجه خاص ابیانه ای است كه با لهجه 
های متداول در جاهای دیگر تفاوت اساسی دارد. لباس 
سنتی آنها، هنوز هم میان آنها رواج دارد و در حفظ آن 
تاكید و تعصب از خود نشان میدهند، در مردان شلوار 
گشاد و درازی از پارچه سیاه و در زنها پیراهن بلندی از 

پارچه های گلدار و رنگارنگ است.
عالوه بر این، زنهای ابیانه معمواًل چارقدهای سفیدرنگی 
بر سر دارند. قدیمترین اثر تاریخی ابیانه آتشكدهای است 
كه مانند دیگر بناهای ده در سراشیبی قرار گرفته است. 
آتشكده ابیانه را نمونه ای ازمعابد زردشتی دانستهاند كه 
در جوامع كوهستانی ساخته میشد. مهمترین بنا و اثر 
تاریخی این روستا یك باب مسجد جامع و قدیمترین اثر 
تاریخی این مسجد منبر چوبی منبتكاری آن است كه 
مسجد  است.  شده  ساخته  قمری  هجری   ۴۶۶ سال  در 
فضای  دارای  كه  است  برزله  ابیانه مسجد  دیگر  قدیمی 
 . هـ   ۷۰۱ سال  آن  شرقی  در  لنگه  روی  و  است  دلبازی 
ق. نوشته شده است كه مربوط به دوره ایلخانان است.

مسجد تاریخی دیگر ابیانه مسجد حاجتگاه است كه كنار 
صخرهای در كوهستان بنا شده و بر در ورودی شبستان 
آن تاریخ ۹۵۲هـ . ق. مشاهده میشود. روستای ابیانه 
و  عیسی  شاهزاده  مرقد  یكی  است:  زیارتگاه  دو  دارای 
اهالی  گفته  به  كه  روستا  جنوب  در  یحیی  شاهزاده 
فرزندان امام موسی كاظم )ع( بودهاند؛ و زیارتگاه دیگر 
اماكن  و  جاها  جمله  از  میشود.  نامیده  قدمگاه  ابیانه 
دیدنی دیگر ابیانه میتوان از خانه غالم نادرشاه و خانه 

نایب حسین كاشی نام برد.

روستای ابیانه نطنز

عکاس : مهدی دهقانیان


