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 مبارزه با موریانه فساد 
در وزارت بهداشت 

وزیر بهداشــت ضمن مثبت خوانــدن روند 
اقدامات انجام شــده در جهت ایجاد شفافیت در 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و تشریح این 
اقدامــات، تاکید کرد: با پدیده ای بــه نام موریانه 
فساد در ساختار اجرایی کشور و در درون وزارت 
بهداشــت مبارزه می کنیم و ایــن را به فال نیک 
می گیرم و امیدوارم اثرات مثبــت آن را ببینیم. 
به گزارش ایســنا، ســعید نمکی وزیر بهداشت 
ادامه داد: ســوال دومی که ممکن است برای شما 
پیش بیاید این اســت که ما به چه موضوعی غیر 
شفافی بیشــترین توجه را داریم، گفت: همواره 
گفته ام که نباید اجازه دهیــم که تعداد معدودی 
از افراد قانون شکن و فرصت طلب حیثیت جامعه 
داروسازی و پزشکی کشور را ببرند. ما نباید اجازه 
دهیم که اعتبارمان در ذهن مردمان این سرزمین 
به دلیل منفعت طلبی و انحصــار طلبی گروهی 

خاص مخدوش شود.
    

سد ترکیه ای که گردوخاک و 
بی آبی را به ایران می آورد

معاون محیط زیست درباره ساخت سد ایلسو 
ترکیه و پیگیری و واکنش دســتگاه های مربوطه 
در این خصوص توضیحاتی داد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، مسعود تجریشی درباره  آبگیری 
سد ایلســو ترکیه و وضعیت رودخانه های پایین 
دست ســد اظهار کرد: تاالب های بخش ایرانی از 
سوی رودخانه های داخل کشور صورت می گیرد. 
او افزود: اگر سد ایلسو آبگیری شود برای هورالهویزه 
که در غرب دشــت آزادگان اســت مشکل ایجاد 
خواهد شد. تجریشی گفت: هورالهویزه که در پایین 
دست سد ایلسو قرار دارد با آبگیری آب این رود به 
تدریج کم خواهد شد. او بیان کرد: سازمان حفاظت 
محیط زیســت چند ماهی است که مطالعاتی در 
زمینه شناسایی کانون های گرد و غبار اطراف کشور 
را آغاز کرده است، اگر علت این کانون ها خشکی 
رودهای دجله و فرات باشد و با کاهش آوردها این 
رودها تاثیر قرار گیرند ما می توانیم با این مطالعات 
واکنش نشان دهیم. تجریشــی گفت: سد ایلسو 
حدود ۱۵ سال است که ساخته شده چرا تاکنون 
دستگاه های مربوطه به این موضوع واکنش نشان 

ندادند و این موضوع را ارزیابی نکردند.
    

اظهارات فرماندار تهران درباره 
تعیین تکلیف پرونده ۶۲ برج باغ 

فرماندار تهران درباره آخرین وضعیت صدور 
پروانه بــرای ۶۲ برج باغ در تهــران گفت: اگر در 
این ۶۲ باغ، درخت باشد صدور پروانه خالف است 
و نباید انجام شــود اما اگر در آن درختی نباشــد 
طبق قانون بالمانع خواهد بود. عیسی فرهادی در 
گفت وگو با ایلنا گفت: هر باغی که واقعا باغ باشــد 
و بخواهند آن را تغییر دهنــد قطعا با آن مخالفت 
می شود. در برخی باغ ها از آن ۶۲ مورد از ۵۰ الی ۶۰ 
سال گذشته یک بوته هم در آنها نیست این افراد 
مراحلی را نیز طی کرده اند اما متاســفانه کار این 

افراد در پیچ و خم اداری گیر کرده است.
    

شناسایی بیش از۳۰۰  نفر متخلف 
و متقلب در کنکور سراسری۹۸ 

رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: 
بیــش از ۳۰۰ نفر متخلــف و متقلــب در کنکور 
سراسری ۹۸ شناسایی شدند. ابراهیم خدایی، رئیس 
سازمان سنجش و آموزش کشــور در گفت وگو با 
میزان، در پاسخ به این سوال که شیوه برخورد سازمان 
سنجش با متخلفان در کنکور چیست؟ گفت: حکم 
این افراد پس از رسیدگی صادر می شود و در مواردی 
به محرومیت دائمی از کنکور می انجامد. او در ادامه 
افزود: برای آن عده که از تخلف و تقلب آن ها مطمئن 
هستیم کارنامه صادر نمی شــود و به هیئت های 
بدوی معرفی شده و به آن ها فرصت داده می شود که 

از خودشان دفاع کنند.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

ولی فقیه عهــده دار تعیین تولیت 
آســتان قدس اســت. پس از انقالب 
تولیت آســتان با نــام مرحوم عباس 
واعظ  طبســی، گره خورد. او از سال 
۱۳۵۹ شمسی تا ۱۳۹4 تولیت آستان 
قدس بود و بعد از آن ابراهیم رئیســی 
به این ســمت منصوب شــد. پس از 
انتصاب وی به ریاست قوه قضاییه نیز،  
حجت االسالم احمد مروی عهده دار 
تولیت آســتان قدس رضوی شد. او 
پس از عباس واعظ  طبسی و ابراهیم 
رئیسی، سومین تولیت آستان پس از 

پیروزی انقالب اسالمی است.
اما با وجود ســابقه  چند صد ساله؛ 
در دوران تولیت عباس واعظ طبسی 
بود که حریم آســتان از حرم امام رضا 
بســیار فراتر رفت و بدل به نهادی شد 
که منتقدان، آن را امپراتوری آستان 
و تولیتش را والی خراسان لقب دادند. 
آستان قدس رضوی اگر ثروتمندترین 
مجموعه اقتصادی ایران نباشــد، به 
گفته مســئوالن آن بزرگ ترین نهاد 
موقوفاتی جهان اسالم اســت. اداره 
تمام نذورات و موقوفات امام هشــتم 
شیعیان به عهده آستان قدس است. 
با وجود فعالیت های اقتصادی فراگیر، 
از پرداخت مالیات معاف است و برای 
این معافیت نامه ای از امام خمینی)ره( 
دارد که از زمان ایشان تا به امروز دست 
دولتی ها را که چشــم به این آستان 
دوخته اند، بسته است. افزون بر این، 
تولیت ســالی ۳۰۰ تا 4۰۰ میلیارد 
ریال بابت اجــاره زمین های موقوفی  
به این آســتان از دولت پــول مطالبه 
می کند. ایــن موقوفات محــدود به 

مشــهد و خراسان نیســت و آستان 
قدس در سرتاســر ایران زمین و باغ و 

چاه و قنات دارد.
  اینقدر پول اینجا نیست 

که فکر می کنید
با وجود ایــن دو روز پیش تولیت 
آســتان قدس گفت: بیشتر حرف ها 
دربــاره پول هــای آســتان قدس 
شایعه اســت. به گزارش آستان نیوز، 
»حجت االسالم مروی گفت: اگرچه 
آســتان قدس رضوی از حیث اموال و 
دارایی شرایط خوبی دارد، اما آنگونه 
که گاهی بیان می شــود نیز ثروتمند 
نیست، ما هزینه های بســیار باالیی 
داریم به عنــوان نمونه ســاالنه یک 
میلیون منتخب مفاتیــح چاپ و ۱۰ 
میلیون لیوان پالســتیکی برای حرم 
مطهر مصرف می شود.« او تصریح کرد: 
»بیشتر حرف ها درباره پول های آستان 
قدس شایعه است. درست است، زمین 
و اموال داریم. اما در ذهن مردم طوری 
تبلیغات کرده اند که انگار نصف ثروت 
آمریکا در اینجا است. این قدر پول اینجا 
نیست که فکر می کنید. به طور قطع 
اگر هم این توان باشــد به محرومان و 

مستضعفان می رسیم.«
در این میان درآمدهای آســتان 
قدس همیشــه محل بحث و مجادله 
برخــی از مســئوالن بــوده و عدم 
پرداخت مالیــات در این نهاد به یکی 
از چالش های مســئوالن آستان بدل 
شده اســت. ســال ۹۶ برای اولین بار 
در جدول شــماره ۵ بخش مربوط به 
مالیات اشــخاص حقوقی ردیفی به 
نام »شرکت ها و مؤسســات وابسته 
به آســتان قدس رضــوی« آمده که 
بر اساس آن شــرکت ها و مؤسسات 
وابسته به آســتان قدس رضوی باید 
امســال مالیاتی برابر بــا ۳۰ میلیارد 

تومان به دولت پرداخت می کردند، اما 
پرداخت مالیات آستان حتی به پیش 
از سال ۹۶ بازمی گشــت. به گزارش 
»اعتمادآنالین«، در سال ۹۵ آستان 
قدس رضوی در قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور ماده ۳۱ بند 
ب تبصره 4 موظف به پرداخت مالیات 
شده بود، اما مالیات این نهاد در بودجه 
سال ۹۶ نیامده و آســتان قدس هم 

اقدامی برای پرداخت آن نکرده بود.
 مجادله بر سر مالیات 

آستان قدس
از سوی دیگر حســن روحانی از 
ابتدای دولت دوازدهــم بحث هایی 
مبنی بــر مالیات نــدادن آســتان 
قدس مطــرح کرد. علــی مطهری، 
نایب رئیس مجلس، نیز در سخنرانی 
حزب همبســتگی در دی ماه ســال 
۹۶ در همیــن زمینــه گفتــه بود: 
»مســــئله دیگــر تعیین تکلیــف 
نهادهــای زیرمجموعــه رهبری از 
قبیل ســــتاد اجرائی فرمــان امام 
)ره( و بنیاد مستضعفان اســــت که 
اینها بعد از ســرنگونی حکومت شاه 

برای تعیین تکلیف اموال به طور 
موقت ایجاد شــدند، اما 
امــروز بخشــــی از 
اقتصاد کشور در دست 

اینهاســت و بایــد 
اصــالح شــــوند؛ 
جز ایــــن راه، راه 
دیگری نداریم. هر 
کسی یا هر نهادی 
که درآمدی دارد، 
باید مالیات بدهد؛ 
معنی نــدارد که 

بگوییم آســــتان قدس 
معاف از مالیات است«. مطهری بعد 
از پاسخ آستان قدس به او که اشاره به 

فرمان امام خمینی )ره( برای معافیت 
شرکت ها و مؤسسات وابسته به آستان 
بود و اینکه آســتان مالیات بر ارزش 
افزوده را به صــورت کامل پرداخت 
می کند، در توضیح صحبت های خود 
گفته بود: »ســخن من درباره مالیات 
آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات 
یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر 
ارزش افزوده نبود، بلکه ناظر به مالیات 
عملکرد شرکت ها و مؤسسات وابسته 
به آستان قدس بود که اکنون محاسبه 
و پرداخت و به صورت جمعی خرجی 
عینا به آستان برگشت داده می شود 

و درواقع آستان قدس این 

بخش از مالیــات خود را 
نمی پردازد و البته می گوید حکم 
حکومتی معافیــت دارد. اگر این 
معافیت را در بخش شــرکت ها 

و مؤسسات موقوفه آســتان فرضا به 
دلیل وقف بــودن آنهــا بپذیریم،  در 
بخش شرکت ها و مؤسسات خصوصی 
آن پذیرفته نیســت. اســتفاده این 
شرکت ها از امکانات عمومی و امنیتی 
که حکومت ایجاد کرده اســت؛ مثال 
اســتفاده ای که شــرکتی از آستان 
قدس از امکانات یک شهرك صنعتی 
می کند و از حقوق عامه است چگونه 
جبران می شــود و با این تبعیض ها، 
سایر شــرکت ها چگونه با آنها رقابت 
کنند«. این در حالــی بود که ابراهیم 
رئیسی، تولیت آســتان، اواخر سال 
۹۶ گفته بود: »تا دو ســال قبل طبق 
اســتفتایی که از امــام خمینی )ره( 
داریم آستان قدس مالیات پرداخت 
نمی کرد و امام فرموده بودند آستان 
قدس رضوی و شــرکت های تابعه از 
پرداخت مالیات معاف هســتند، اما 
بنده در زمان انتصاب به تولیت از مقام 
معظم رهبری استعالم کردم و نتیجه 
این شد که آستان قدس باید مالیات 
پرداخت کند. درحال حاضر دو سال 
است که آستان قدس مالیات پرداخت 

می کند«.
موقوفات آستان در کدام 

شهرهاست؟
آســتان قدس رضوی موقوفات 
بسیار زیادی دارد. بخشی از زمین های 
کالن شهر مشهد، زمین های شهر های 
چناران و ســرخس و فریمان و دیگر 
شهرستان های اســتان های سه گانه 
خراســان جزو موقوفات هســتند. 
همچنین اراضی، مستغالت و منابع 
درآمدی وقف شامل امالك مزروعی، 
اراضی شهری، جنگل و مرتع، مغازه، 
منزل، اتومبیــل، ســهم کارخانه، 
بیمارستان، قنات، چاه آب و ... هستند 
که در شهرســتان های متعدد کشور 

وقف امام رضا )ع( شده است.
درآمد های وقف های خاص که از 

موضوعیت افتاده است
نکتــه درخورتوجه اینکــه موارد 
هزینه کرد درآمدهــای موقوفات، 
بسیار گسترده اســت. همه آنچه 
امروزه در کلیه زوایای آستان قدس 
رضــوی مشــاهده می کنید، چه 
بناهای زیبای تاریخــی و مدرن، 
چه خدمــات رفاهی زائــران، چه 
برنامه های فرهنگی و هنری، چه 
فعالیت های بهداشــتی و درمانی 
و چه موارد دیگر، تماما از نذورات 
و عوایــد موقوفات اســت. ظاهرا 
بعضــی از درآمد هــای وقف های 
خاص به گونه ای بوده که در حال  
حاضر از موضوعیت افتاده اســت؛ 
مثال در ســبزوار وقفی متعلق به 
حضرت ثامن االئمــه )ع( وجود 
داشــته که درآمدش را باید قلم 
و کاغذ می خریدند و به کســانی 
کــه می خواســتند از دولت 
شــکایت کننــد می دادند تا 

عریضه بنویســند. یا وقفی که باید از 
درآمدش گوشــت خرید و در اطراف 
مشهد پراکنده کرد تا سگ های ولگرد 
بخورند و وارد شهر نشــوند. یا وقفی 
که درآمدش را باید پوستین بخرند و 
در زمستان به مسافران بین قوچان و 
مشهد بدهند تا بپوشند و سرما نخورند. 
یا وقفی که با درآمــدش باید روز تولد 
امام حسین )ع(، جشــن تشریفاتی 
مفصلی برپا کنند و از اعیان و اشــراف 
و امرا و مقامات و سرشناســان شــهر 
برای صــرف ناهار دعوت شــود و در 
تاالر تشریفات آســتان قدس رضوی 
با بهترین غذا هــا و تازه ترین میوه ها 
از آنان پذیرایی کنند. جالب تر اینکه 
شخص تولیت آســتان قدس رضوی 
باید دم در تاالر بایســتد و به مدعوین 

خوشامد بگوید.
درآمدهای آستان چقدر است و 

کجا هزینه می شود؟
فارغ از نگاه دولت ها؛ هم نذر و هم 
وقف در آموزه های اســالمی جایگاه 
اقتصــادی ویــژه ای دارد و به تبع آن 
احکام و مقررات شــرعی خاصی هم 
بــرای تحویل گرفتــن، نگهــداری 
و هزینه کــردن آنها وجــود دارد که 
علی القاعده، بایــد متولیان منصوب 
حکومتی با دقت و وسواس نسبت به 
رعایت قوانین و مقررات شــرعی آن 

اقدام کنند.
خیلی ها منتظرند بــا اعداد و ارقام 
و میــزان دریافتی ها روبه رو شــوند، 
مخصوصا درآمدها و ثروت آســتان 
قدس رضوی که در اذهان بســیاری 
از مردم، اعــداد و ارقامی واقعا نجومی 
اســت. نه تنهــا نگارنده که بیشــتر 
عالقه مندان، هیچ اطــالع نزدیک به 
واقعیتی از آن ندارند. به نظر می رسد 
حاال که تولیت آستان قدس در مورد 
پول های آســتان صحبت کــرده و 
گفته اســت که این مبالغی که مطرح 
می کنند شایعه اســت، خود ایشان 
برای جلوگیــری از شایعه ســازی، 

شفاف سازی کنند.
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شفاف سازی کنید تا شایعه سازی نکنند

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

بســیاری از افــرد با وجود آنکه در ســنین 
بزرگسالی به سر می برند، همچنان شکایت دارند 
که در تمام دوران زندگی از خود ناراضی بوده  و از 
حرمت نفس ضعیفی برخوردار بودند به طوریکه 
حتی با وجود آنکه سن و سالی از آنها گذشته و از 
آب و گل هم درآمدند ولی باز هم بر سر تصمیمات 
و انتخاب های خود نیازمند تایید و نظر دیگران 
هســتند. به بیانی دیگر این افراد با وجود آنکه 
دارای دستاوردهای بیرونی خوبی در زمینه های 
شــغلی، تحصیلی و خانوادگی هســتند اما از 
خود کم بینی شــدیدی رنج می برند و گله دارند 
که چطور می توانند بر حاالت و احساسات درونی 

خویش اعتماد کنند تا دیگر وابسته به تایید و نظر 
دیگران نباشند.  

موضوع »حرمت نفس« که معادل فارســی 
واژه التیــن Self-Esteem  اســت جزو آن 
دســته از موضوعات مهمی است که بسیاری از 
مردمان دنیا در کشور های توسعه یافته و در حال 
توسعه به میزان برخورداری از سطوح مختلف 
این مهارت اساســی، زندگی اجتماعی و فردی 
خویش را پیش می برنــد و مدیریت می کنند. 
بنابراین »حرمت نفس« یا  »عزت نفس« به واقع 
به معنای آن است که در درون من چه نشسته؛ 
چه هســت؛ و من چه نظری بر خویشتن خود 
دارم؛ این مفهوم با زمینه  باورها و اعتقاداتی که 
فرد در بستر فرهنگ و خانواده ای که در آن رشد 
کرده چنان در هم آمیخته که به باور کارشناسان 

می تواند خمیر مایه اصلی و اساســی بسیاری از 
بیماری ها و گرفتاری های آدمی در دنیای امروز 
محسوب شود. از اینرو واژه »نفس« معنای خود 
واقعی فرد است؛ یعنی در دورن آدمی چه چیزی 
وجود دارد و بطور کلی فــرد چه باور و عقیده ای 
درباره خویشتن دارد. همچنین واژه »حرمت« به 
معنای برجستگی نفس انسانی است که متاسفانه 
در بســیاری از افراد در خــالل دوران کودکی و 
بواســطه الگوهای فرزندپروری والدین آسیب 

دیده و سرکوب شده است. 
با توجــه بــه تحقیقــات و پژوهش هــای 
روانشناســی می توان گفت پایــه اولیه حرمت 
نفس، خوب بودن و پذیرش این نکته اســت که 
من خوبم؛ اگر آدمی این خوب بودن را در ارتباط با 
ارزیابی ها و قضاوت های خود نداشته باشد، خود 

را خوب نمی داند. اشــکال کار این است وقتیکه 
فرد، خود را نتواند خوب و ارزشمند بداند از اینرو 
دیگران را هم خوب نمی داند، بنابراین به وجهه 
اجتماعی خود بیــش از پیش اهمیت می دهد؛ 
یعنی فردی کــه در ارزیابی هایــش، خود را بد 
می پندارد، دیگران را نیز بد می داند و حال به یک 
طریقی باید این احساسات و عواطف را سرکوب 
کند؛ از اینرو به جای آنکه از دورن احساس خوب 
بودن را پرورش دهد به ظواهر بیرونی مشــغول 
می شــود تا حس خوب بــودن را از دیگران به 
واسطه موقعیت هایی که در بیرون و در زندگی 
اجتماعی برای خود دســت و پا می کند بدست 
آورد. بنابراین موضوع اول و اساسی افراد دارای 
حرمت نفس پایین آن است که خودشان را خوب 
نمی دانند و بالتبع احســاس نخواستنی بودن و 
دوست نداشــتنی بودن را نیز تجربه می کنند. 
این افراد تالش می کنند که بواسطه اقداماتشان، 
دوست داشتنی به حســاب آیند. البته نا گفته 
نماند که این افراد در کنار مسائل مطرح شده به 

فراخور شدت و میزان تضعیف حرمت نفس شان، 
خجالت و شرم و همچنین هراس ها و نگرانی های 

اجتماعی را نیز تجربه می کنند.
از منظــر آسیب شناســی افــرادی که از 
حرمت نفس پایینی برخوردارند دایما در حال 
خود کم بینی و عیب گذاشــتن روی خویشتن 
هســتند و به طور مکرر اعمال و رفتار های خود 
را به طرز بی رحمانه ای زیر ذره بین قضاوت های 
خویــش ارزیابی می کنند، از اینــرو مبنای کار 
این افراد قضاوت، مقایســه و کسب تایید نظر 

دیگران است.  
می توان گفت راهکار عملــی برای افزایش 
حرمت نفس وجود ندارد که به واسطه تجویز آن 
آدمی بتواند از حرمت نفس باالیی برخوردار شود. 
تنها مساله اساسی که به فرد کمک می کند تا از 
برزخی که در گرفتار است رهایی یابد، تغییر باور، 
عقیده و نگرش است. آدمی باید بتواند خود را از 
توهم تماشاگران خیالی که تصور می کند دائما 
در حال ارزیابی و براندازی وی هستند، رها کند. 

نکاتی روانشناختی درباره مفهوم حرمت نفس

در من چه می گذرد، آن زمان که جهان در گذر است

درست است، زمین و اموال 
داریم. اما در ذهن مردم 

طوری تبلیغات کرده اند که 
انگار نصف ثروت آمریکا 

در اینجا است. این قدر 
پول اینجا نیست که فکر 

می کنید. به طور قطع اگر هم 
این توان باشد به محرومان و 

مستضعفان می رسیم

ما هزینه های بسیار باالیی 
داریم به عنوان نمونه 

ساالنه یک میلیون منتخب 
مفاتیح چاپ و 10 میلیون 

لیوان پالستیکی برای حرم 
مطهر مصرف می شود
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