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ويژه نامه ارمغان مهندسى ضمیمه است

نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی

قیمت : 500 ناموتشماره 237 و 238

نیمه اول و نیمه دوم اسفند 1395

احمدی نژاد نمی آید، اما احمدی نژادی ها شاید...

به سری كه درد می كند، مسكن نمی بندند!

ايرانگردى را از شهرستان تاريخى و زيباى نطنز شروع كنيم ۱۰ ویژگی مشترک افراد کاریزماتیکمقصران حوادث رانندگی دیگر زندانی نمی شوندزن ها بخوانند/دنیای مردها پر از تنهاییست
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که  کرد  تأکید  »ان بی سی«  شبکه  با  مصاحبه  در  خارجه  امور  وزیر 
تهدیدها بر ایران بی اثر است و باید با زبان احترام با ایران صحبت 
کرد. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات »دونالد ترامپ« 
اطمینان  ایران، گفت  با  توافق هسته ای  علیه  آمریکا  رئیس جمهور 

دارد که این توافق پابرجا می ماند.

ظریف: باید با ایران زبان احترام سخن گفت
به گزارش افکارنیوز، »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران در 
مصاحبه با شبکه »ان بی سی« گفت تصور می کند که توافق هسته ای 

پابرجا بماند.
دولت  مورد هشدار  در  این شبکه  به سوال  پاسخ  در  آقای ظریف 
آمریکا به ایران، گفت: »ایران به نوع ادبیات ایاالت متحده عادت 

دارد و چنین ادبیاتی روی ما اثرگذار نیست.«
احترام،  زبان  از  که  اگر تصمیم می گرفتند  که  افزود: »معتقدم  وی 
پاسخ  هم  ایرانی ها  و  داشت  بهتری  نتیجه  دوجانبه،  منافع  زبان 

مثبت تری می دادند.«
ترامپ«  »دونالد  اظهارات  به  واکنش  در  ایران  خارجه  امور  وزیر 
اطمینان  ایران، گفت  با  توافق هسته ای  علیه  آمریکا  رئیس جمهور 

دارد که این توافق پابرجا می ماند.

آقای ظریف گفت: »معتقدم که توافق هسته ای پابرجا خواهد ماند. 
این یک توافق چندجانبه است و توافق چندجانبه را نمی توان مورد 
مذاکره مجدد قرار داد، چراکه این کار به معنی گشودن درب به روی 

ناشناخته هاست.«
توافق  از  یکجانبه  صورت  به  آمریکا  اگر  حتی  که  کرد  تأکید  وی 
در  دادن  پاسخ  برای  متعددی«  »گزینه های  ایران  کند،  کناره گیری 

اختیار دارد.
او احتمال دیدار با »رکس تیلرسون« وزیر خارجه جدید آمریکا را رد 
نکرد و گفت در صورتی که برای بحث در مورد برجام نیاز به چنین 
دیداری باشد، ساز و کار مشخصی برای دیدار وزرای ایران و ۵+۱ 

تعریف شده است.
و  نشده  مطرح  احتمالی  »چنین  گفت:  ایران  خارجه  امور  وزیر 
درخواستی انجام نشده است. اگر در مورد مسئله هسته ای نیاز به 

این کار پیش بیاید، ما در توافق هسته ای ساز و کاری برای دیدار 
وزرا داریم.«

خبرنگار ان بی سی در این مصاحبه در مورد فرمان اجرایی جنجالی 
ترامپ که ورود اتباع هفت کشور از جمله ایران به آمریکا را ممنوع 

می کند هم سوال کرد.
آقای ظریف در پاسخ گفت: »این کار نشانگر خصومت علیه تمام 
وزرا  چراکه  اروپا،  پارلمان  ایرانی  اعضای  حتی  است،  ایرانی ها 
و  شده اند  متولد  ایران  در  که  هستند  اروپا  در  پارلمانی  اعضای  و 
نمی توانند وارد ایاالت متحده شوند. این مضحک است. پیام ]این 

کار[ دولت ایاالت متحده چیست؟«
وی در مورد احتمال رویارویی دو کشور، گفت: »ایران عالقه ای به 
درگیری ندارد. معتقدم که در نهایتا عقالنیت و خرد چیره می شود... 
این کار هیچ کمکی نمی کند و هزینه هنگفتی هم بر جای می گذارد.«

یک هفته پیش محمود احمدی نژاد طی بیانیه ای اعالم نمود که از هیچ فرد یا جناح و 
حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب 
اعالم  رسما  وی  همراه  همیشه  یار  و  صمیمی  رفیق  بقایی  که   درحالیست  این  است.  
کاندیداتوری کرده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از سوی جناح خاصی وارد 
البته  ادامه داد: »بنده کامال مستقل هستم  یا به صورت مستقل،  انتخابات ٩۶ می شوید 
انتخابات شود،  نامزد  روحانی  اگر  اما  رقیب شخص خاصی هستم  که  بگویم  نمی خواهم 

رقیب اصلی اش بنده هستم.«
حمید بقایی ۵١ساله و معاون اجرائی احمدی نژاد که ٢۴۴ روز بازداشت بود، با وجود اینکه 
احمدی نژاد هفته پیش گفته بود: »از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده 
نامزدی در  برای  از قصدش  کانال شخصی خود  یادداشتی در  انتشارر  با  و نخواهم کرد«، 

انتخابات خبر داده است.
و  استفاده کرده  از عبارت »این شرایط مهم و تعیین کننده«  لزوم آمدنش  او در توضیح   
گفته است »کامال مستقل« می آید و به زودی هم برنامه هایش را به اطالع مردم می رساند.
حمید بقایی دومین معاون بازداشت شده احمدی نژاد بود. او هجدهم خردادماه ٩۴ دستگیر 
شد. پیش از او محمدرضا رحیمی در سال ٩٢ بازداشت شده بود. جالب بود که احمدی نژاد 
در نامه دفاع خود از بقایی بعد از بازداشت او نوشت: »رئیس جمهور دوره های نهم و دهم 
براساس مبانی اخالقی و انسانی، دفاع از حق و حقیقت را وظیفه خود می داند و به طور 
قاطع از پاکی، پاک دستی و حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع خواهد کرد«. اما چهار 
ماه قبل تر، بعد از صدور رأی رحیمی نوشته بود: »اصوال این موضوع )بازداشت رحیمی( 
هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت های نهم و دهم ندارد و دلیل 

اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است«.
جزء  او  جایش.  به  هم  و  می رفت  پابه پایش  هم  است.  مشائی  شفیق  رفیق  بقایی،   
و همکار  رادیو  مدیران  از  دولت  به  ورود  از  پیش  است.  احمدی نژاد  یاران  حلقه نخست 
اسفندیار رحیم مشایی بود. بعدا هم در دوره حضور احمدی نژاد در شهرداری، رئیس دفتر 
اسفندیار رحیم مشایی در سازمان فرهنگی-هنری شهرداری شد. مدتی هم سرپرستی نهاد 
برعهده  رحیم مشایی  اسفندیار  او  از  پیش  که  سمتی  داشت.  عهده  بر  را  ریاست جمهوری 
داشت. در دو سال )٨٨ تا ٩٠( هم به جای مشایی به ریاست سازمان میراث فرهنگی رسید 
و با حفظ سمت سرپرست دبیرخانه شورای مناطق آزاد شد. سال ١٣٩٠، هم زمان با ریاست 
بر سازمان میراث فرهنگی، معاون اجرائی دولت هم شد. یک  ماه بعد ولی از میراث فرهنگی 

رفت و روح اهلل احمدزاده در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۰ به جای او نشست.
بند »پ« بقایی

بقایی یک ماه پس از ارتقای مقام به معاون اجرائی از سوی دیوان عدالت اداری، به علت 
ارتکاب »برخی تخلفات« در سمت ریاست سازمان گردشگری، به مدت چهار سال از هرگونه 
خدمت دولتی محروم شد. اما پس از مدتی این حکم از سوی قضات دیوان نقض و مجددا 
به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. مرحله تجدیدنظرخواهی که طوالنی شد، از حجت االسالم 
پاسخ  در  او  کردند.  درباره علتش سؤال  اداری  عدالت  دیوان  رئیس  منتظری  محمدجعفر 

گفت: »آقایان در این مرحله از بند »پ« )کنایه از پارتی بازی( استفاده کردند«.
از او پرسید که رئیس دیوان عدالت  مدتی بعد خبرنگاری در حاشیه سفرش به نیویورک 
اداری شما را متهم به استفاده از بند »پ« در پرونده تان کرده است، چه توضیحی دارید؟ او 
گفت: »هر جای قانون دیوان عدالت اداری را که گشتیم، چیزی به نام بند )پ( پیدا نکردیم 
بنابراین ایشان توضیح دهند منظورشان از بند )پ( چیست تا من بررسی کرده و پاسخ 
آن را بدهم؛ چراکه ایشان طوری صحبت  کرده اند که ما واقعا فکر کردیم بند )پ( یک ماده 
قانونی است«. دقایقی بعد از انتشار این مصاحبه رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به 
اظهارات بقایی، گفت: »حاالحاالها باید بگردید تا بند »پ« را پیدا کنید. در آینده نزدیک و 
در مدت کوتاهی نتیجه اعالم خواهد شد. ما همیشه به دولتمردان توصیه می کنیم به مردم 
وعده ای ندهند که نتوانند به آن عمل کنند؛ پس خودمان هم باید این گونه باشیم. من هم 
نمی توانم زمان دقیق اعالم کنم اما شعبه موردنظر در حال رسیدگی است و سعی می کنیم 

در اولین فرصت اطالع رسانی کنیم«.
سرانجام و پس از گذشت یک سال و چند ماه از تجدیدنظرخواهی حمید بقایی نسبت به 
حکم محکومیتش، رئیس دیوان عدالت اداری گفت که پرونده ایشان نهایی و حکم صادر 

شد. محکومیت انفصال ایشان منتفی شده است. برائت ایشان هم منتفی شده است.

ماجرای رولزرویس
بقایی در زمانی که رئیس سازمان میراث فرهنگی بود، مدعی شده بود که چمدان حاوی 
از  به قبل  نامه نگاری های وزارت خارجه مربوط  اسناد محرمانه جنگ جهانی دوم و برخی 
انقالب در خودروی رولزرویس شاه مخلوع پیدا شده است. اما یکی، دو ماه بعد، علیرضا 
مقیمی مدیرعامل منطقه آزاد ارس و مدیر سابق کاخ موزه نیاوران چند روز بعد از دستگیری 
گفت شایعه کشف اسناد از کیف شاه در کاخ نیاوران با طراحی حمید بقایی برای انحراف 

افکار عمومی از سخنان جنجالی وی درباره ترکیه صورت گرفته بود.
ماجراهای بقایی به همین جا ختم نمی شد و یکی از جنجالی ترین تصمیمات هیئت دولت 
محمود احمدی نژاد، حدود هشت ماه به پایان دوره ریاست جمهوری، به او واگذار شد. طبق 
مصوبه ای که به »طرح مهرآفرین« مشهور شد، مجوز استخدام هزارو ۵۰۰ نفر به بقایی، 
معاون وقت اجرائی رئیس جمهور واگذار شد. محمدرضا خباز، عضو هیئت تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین، این مصوبه دولت احمدی نژاد را »نماد کودتای اداری« خوانده و گفته بود: 
»این مصوبه یکپارچه مغایر قانون است. بهتر بود دولت به جای این مصوبه طوالنی، یک 
خط قانون تصویب می کرد و می نوشت همه دستگاه های اجرائی و نظارتی مانند مجلس 
تعطیل و اختیارات به آقای بقایی واگذار شود، زیرا در بسیاری از بندهای این مصوبه گفته 
شده است که همه قوانین قبلی و هرگونه ممنوعیت لغو می شود و مجوز استخدام بدون 

درنظرداشتن موقعیت ها اعطا خواهد شد«.
رابطه بقایی و احمدی نژاد تضعیف شده و یار همواره، بدون  احتمالش ضعیف است که 
رایزنی رئیس سابق وارد گود انتخابات شده باشد. بعید نیست که رئیس دولت مهرورز، در 
اقدامی عجیب یا جدید در ماه های آتی تصمیم تغییرناپذیر خود را تغییر دهد. او که خود از 
ورود به بازی انتخابات منع شده، ممکن است برای برهم زدن بازی اصولگرایان وارد عرصه 

شود تا »از حقانیت جناب آقای بقایی تا آخر دفاع کند«.
بقایی برگ برنده احمدی نژادی ها یا پرچم شکست

است  احمدی نژاد  محمود  برنده  برگ  این  است:  نوشته  بقایی  درباره  هم  اعتماد  روزنامه 
به  دست  که  ساله ای   ۴٧ مرد  است؟  رفته  باال  شکست  اعالم  برای  حاال  از  که  پرچمی  یا 
قلم شد تا برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعالم آمادگی کند و خود را »رقیب 
اصلی« حسن روحانی در روز ٢٩ اردیبهشت سال آینده بداند هرچند مرد شماره ٣ اردوگاه 
از  آزاد شده است، مرد شماره یک شان  زندان  از  اما به قید کفالت  احمدی نژادی ها است 
حضور در عرصه انتخابات منع شده و مرد شماره دو مدت هاست بنا به حاشیه سازی های 
فراوان در بی خبری است. در چنین شرایطی مرد شماره سه که با شرط و شروط از زندان 
آزاد شده است چه می خواهد بکند؟ بعید است که نقشه در میان احمدی نژادی ها تا این 
اندازه روشن و شفاف باشد و همه چیز قرار باشد به این صراحت و سادگی جلو برود. حمید 
بقایی هرچند می گوید مستقل می خواهد به میدان رقابت انتخاباتی بیاید اما با برنامه آمده 
است. برنامه ای که می داند پایانش رد صالحیت شورای نگهبان است اما نتایج دیگری برای 

اردوگاه احمدی نژادی ها دارد.
سیر پیشرفت حمید بقایی در دولت محمود احمدی نژاد کپی برابر اصل اسفندیار رحیم مشایی 
بود. اگر رابطه فامیلی سببی احمدی نژاد و مشایی را کنار بگذاریم شباهت های بسیاری میان 
نزدیک شدند.  به رییس جمهور  فرهنگی  میراث  از سازمان  دو  است. هر  بقایی  و  مشایی 
هر دو از مکتب ایرانی می گفتند و کمتر از چند وقت حلقه سه نفره اطراف احمدی نژاد را 
تشکیل دادند. نشانی اصلی از این شرایط هم برداشت ١۶ میلیارد تومانی از حساب نهاد 
ریاست جمهوری در روزهای آخر عمر این دولت برای تشکیل دانشگاه محمود احمدی نژاد 
بود. همان دانشگاهی که تشکیل نشد تا گعده های احمدی نژادی ها شکل جدی تری به خود 
روانه  که  بود  احمدی نژاد  از محمدرضا رحیمی، دومین معاون محمود  بقایی پس  بگیرد. 
زندان شده بود. معاونی که جزو همان خط قرمز فرضی محمود احمدی نژاد بود تا مبادا 
بازداشت شود که باالخره در خرداد سال ٩۴ بازداشت شد. نه از علت بازداشت خبری بیرون 
آمد و نه خود بقایی حرفی زد. هر چه که بود او هفت ماه بعد به قید کفالت از زندان آزاد 
شد. آزاد شدن او برای احمدی نژاد که با غیبت های طوالنی مشایی اطرافش حسابی خالی 
شده بود قوت قلبی بود. در تمام ماه های اخیر در تمام سخنرانی های تهران و شهرستان 
تغییر  دو.  شماره  مرد  شد؛  سه  شماره  مرد  است.  داشته  فعال  حضور  بقایی  احمدی نژاد، 
شرایط برای احمدی نژادی هایی که سودای دوباره پاستور را در ذهن داشتند بد هم نبود. 
برنامه ریزی ها اما از مهرماه دچار اشکال شد. با نهی شدن احمدی نژاد از حضور در عرصه 
انتخابات از سوی رهبری، اردوگاه احمدی نژادی ها دچار یک ولوله عجیب شد. اصولگرایان 
سال ها بود که حساب شان را از فردی به نام محمود احمدی نژاد جدا کرده بودند و حاال خود 
احمدی نژاد هم از این عرصه جدا شده بود. اما احمدی نژاد هر برنامه ای برای آینده کاری 

هوادارانش داشته باشد بی شک کاندیداتوری حمید بقایی همه برنامه اش نخواهد بود.
نامه ای از جنس احمدی نژاد

اگر یک بار نوشته ها و سخنرانی های محمود احمدی نژاد با متنی که دیروز 
حمید بقایی نوشته مقایسه شود این احساس می شود که نویسنده فعلی 
و گوینده های قبلی یکی هستند. قلم حمید بقایی برای شروع نامه و پایان 
آن و حتی جمالت و واژه هایی که استفاده کرده است کامال نزدیکی تفکر 
این دو نفر را نشان می دهد. در نامه بقایی که خطاب به ملت ایران نوشته 
شده، آمده است: »الّلهم عجل لولیک الفرج و العافیه و الّنصر، مّلت بزرگوار، 
فرهیخته و شریف ایران با استعانت از پیشگاه حضرت وّلی عصر)عج( و با 
تقدیم بهترین احساسات قلبی به محضر شما مردان و زنان قهرمان و آگاه 
میهن اسالمی عزیز. در این شرایط مّهم و تعیین کننده، با ایمانی راسخ به 
با باوری عمیق به  ُپرگهر، و  ظرفیت های وسیع و پایان ناپذیر این سرزمیِن 
با  و  زمین  ایران  اصیل  و  نجیب  مردم  آحاد  وثیق  و  بزرگ  شایستگی های 

از نظر  از فاصله زیاد بین وضعیت موجود کشور  درک روشن و فهم ُمتقن 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و موقعیت بایسته و شایسته برای 
ایرانیان، و نقش بسیار مهم جایگاه ریاست جمهوری در جهت تحقق آرزوهای 
از  اجازه  کسب  با  پاک،  و  زرخیز  خطه  این  فرزندان  و  مادران  پدران،  بلند 
انتخابات  در  برای شرکت  را  نامزدی خود  عزیز،  مردم  فرد شما  فرد  محضر 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران اعالم می دارد. اینجانب این 
اعالم نامزدی را که کامال مستقل از اشخاص، گروه ها، احزاب و جناح های 
سیاسی است، صرفا اعالم سربازی برای کشور عزیز و خدمتگزاری به مّلت 
که  است  آن  حقیر  دریافت  می کنم.  افتخار  بدان  و  دانسته  ایران  شریف 
همبستگی ملی و انسجام اجتماعی، در چارچوب قانون اساسی و ارزش های 
الهی - انسانی در مقیاس مّلی و بین المللی و از جمله مهم ترین آنها، آزادی، 
عشق و عدالت، رشد سریع کشور و نیل به جایگاه های رفیع تعالی، پیشرفت 
و رفاه در دسترس خواهد بود. اینجانب دیدگاه ها و برنامه های خود را در 
فرصت های آتی و قانونی به استحضار مردم عزیزم خواهم رساند. با آرزوی 
طول عمر رهبر معظم انقالب و با تقدیم مراتب احترام و سپاس به پیشگاه 
مّلت بزرگ و قهرمان ایران. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود گردی 

و ما رستگار
رقیب اصلی روحانی در انتخابات آینده هستم

تالش  اصولگرا  خبرگزاری های  نبود.  بقایی  حمید  حرف های  همه  این  اما 
کردند تا از این کاندیدای اصولگرای تازه به میدان آمده اطالعات بیشتری 
با باشگاه  کسب کنند. همین هم شد که بقایی در گفت وگوی کوتاهی که 
خبرنگاران داشت گفت: »شرایط به گونه ای است که بنده تشخیص دادم 
که می توانم این وظیفه بزرگ را به دوش بگیرم.« وی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه از سوی جناح خاصی وارد انتخابات ٩۶ می شوید یا به صورت 
البته نمی خواهم بگویم که  مستقل، ادامه داد: »بنده کامال مستقل هستم 
رقیب  شود،  انتخابات  نامزد  روحانی  اگر  اما  هستم  خاصی  شخص  رقیب 

اصلی اش بنده هستم.«
است:  گفته  و  نزده  حرفی  احمدی نژاد  محمود  حمایت  از  اما  بقایی 
»احمدی نژاد سرور و عزیز بنده است اما در این مورد خودم تصمیم گرفتم و 
کامال مستقل هستم.« مساله ای که نشان می دهد احتماال احمدی نژادی ها 
می خواهند در این مورد دیرتر اظهارنظر کنند. بقایی اما به سوالی هم که در 
ذهن خیلی ها با توجه به پرونده قضایی او است پاسخ داده و در مورد نتیجه 
بررسی های شورای نگهبان از صالحیتش گفت: »هنوز برای قضاوت در این 
باره زود است اما به هر حال امیدوار هستیم که همه عزیزان کمک کنند و 

اگر الیق بودم این مسوولیت را به عهده بگیرم.«
چرا بقایی؟

کمتر از ١٠ روز قبل و درست در روزهایی که زمزمه حمایت و همکاری محمود 
احمدی نژاد از یکی از چهار کاندیدای احتمای اصولگرای ریاست جمهوری در 
از هیچ کس  که  کرد  تاکید  و  داد  اطالعیه ای  او  بود  پیچیده شده  جا  همه 
مردان  نزدیک ترین  از  یکی  بعد  روز   ١٠ از  کمتر  حاال  کرد.  نخواهد  حمایت 
بقایی؟ محمود  اما چرا حمید  آمده است.  انتخابات  به صحنه  احمدی نژاد 
در  آورد.  انتخابات  عرصه  به  را  خودش   ٢ شماره  مرد   ٩٢ سال  احمدی نژاد 
یک تابوشکنی عجیب به عنوان رییس دولت وقت همراه با اسفندیار رحیم 
مشایی برای ثبت نام در انتخابات وارد ساختمان وزارت کشور شد. مقابل 
دوربین ها خندید و گفت مرخصی گرفته است. کمی بعدتر اما ردصالحیت 
مشایی از سوی شورای نگهبان کار را برای احمدی نژادی ها خراب کرد. هرچند 
که رحیمی معاون اول وقت او هم برای آن انتخابات ثبت نام کرده بود اما مهر 
رد صالحیت شورای نگهبان روی اسم او هم خورده بود. احمدی نژادی ها در 
٩٢ هیچ کاندیدایی نداشتند و همین کار را برای آنها سخت کرده بود. این بار 
اما اعالم کاندیداتوری حمید بقایی آن هم در آخرین روز از بهمن ماهی که 
قوی تر  را  فرضیه  یک  می گذارد  باقی  ریاست جمهوری  انتخابات  تا  ماه  سه 
نمی خواهد  است  شده  منع  انتخابات  عرصه  از  که  احمدی نژادی  می کند. 
رودستی که در سال ٩٢ خورد را دوباره بخورد. حمید بقایی کاندیدایی است 
برای احمدی نژاد همچون  نگهبان  از سوی شورای  او  که ردصالحیت شدن 
بقایی کاندیدای پوششی  اما همه چیز نشان می دهد که  روز روشن است. 
اما در  آنان خواهد بود  احمدی نژادی هاست. مردی که در ظاهر کاندیدای 
باطن سرمایه گذاری آنها روی کاندیدای دیگری خواهد بود که هم شورای 
اینکه احمدی نژادی ها یک کاندیدای  نگهبان روی آن حساس نشود و هم 
پوششی برای روز انتخابات ٢٩ اردیبهشت ماه داشته باشند. حمید بقایی از 
نگاه خودشان  از  اما  پیروزی احمدی نژادی هاست  نگاه خیلی ها پرچم عدم 
برگ برنده آنهاست برای روی کار آوردن کاندیدای دیگر یا آنکه پرت کردن 

حواس ها از آن چیزی که احمدی نژاد و اطرافیانش واقعا می خواهند.
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در مصاحبه با »ان بی سی«

ظریف: باید با ایران زبان 
احترام سخن گفت

احمدی نژاد نمی آید، اما احمدی نژادی ها شاید...



از افراد مثل من برای بیان یک مطلب اگرچه حتی  شاید  بعضی 
تبهر  مطلب  گفتن  در  بعضی ها  اما  می روند.  حاشیه  کلی  ساده، 

خاصی دارند و خیلی سریع می روند سر اصل مطلب.
سال ها پیش نرم افزار یاهو مسنجر به البته به کمک اینترنت های 
با  کردن  چت  روزها  آن  میکرد،  فراهم  را  ارتباط  امکان  آپ  دایل 
غریبه ها برایم خیلی جذابّیت داشت. با همه جور آدمی، از هر سن 
و رنگ و نژاد و مذهب و زبان –البته به انگلیسی- چت می کردم. 
برایم آن چه مهم بود ارضای یک حس کنجکاوانه و برقراری ارتباط 
به  توجه  با  که  بود  انگلیسی  زبان  تقویت  و  ملل  سایر  مردمان  با 
از مترجم پارس آنالین برای  انگلیسی خیلی ضعیفی داشتم  اینکه 

این ارتباط کمک میگرفتم.
اوایلی که تازه با دنیای چت کردن آشنا شده بودم و به اصطالح ناشی 
 )ASL?( بودم، بعضی ها بالفاصله پس از سالم می رفتند سر اصل

مطلب و من هم نمی فهمیدم که این ASL مطلب یعنی چه؟ اندکی 
به   .Age Sex Location یعنی   ASL این  که  شدم  متوجه  بعد 
فارسی یعنی: »چند سالته؟ مردی یا زنی؟ کجا ساکنی؟« بعضی ها 
با فهمیدن مرد بودن من، برخی با دانستن سن و سال من و برخی 
با فهمیدن مکان من، ایرانی بودن من، شیعه بودن من و … همان 
ابتدای گفتگو برای همیشه خداحافظی می کردند و می رفتند سراغ 

اصل مطلبی که دنبالش بودند.
این وروزها اما  گاهی که دلم می گیرد و با برخی از اقوام، دوستان،یا 
آشنایانم تماس می گیرم، شروع می کنم به صحبت کردن از هر دری 
و هر منظری. آنهایی که از تماس من خوشحال شده اند، خودشان 
سر رشته ی بحث را می گیرند و با هم گپی می زنیم تا این دل های 
اما آنهایی که متوجه مقصود اصلی  تازه شود.  کپک زده مان قدری 
انسانی است- نشده اند،  ارتباط  برقراری یک  -که همانا  تماس من 
تمایل  زودتر  و  می روم  حاشیه  زیادی  دارم  من  که  می کنند  تصور 
از  که من  نیستند  متوجه  اما  اصل مطلب.  بروم سر  که من  دارند 
بگویم:  رویم نمی شود که  رفته ام سر اصل مطلب. ولی  اول  همان 
با  زدن  حرف  مطلب  اصل  تویی،  مطلب  اصل  دلبندم!  »دوست 
توست عزیز دلم، که این دل فرسوده و زنگ زده را اندکی در زالل 
وجود  مطلب  اصل  دهیم.  شست وشو  هم   مهربانی های  جویبار 
است.  متن  همه اش  ندارد،  وجود  حاشیه ای  اصاًل  توست،  نازنین 
صد  چند  پروژه ی  یک  انجام  یا  تجاری  قرارداد  یک  انعقاد  برای 
میلیونی تماس نگرفته ام، فقط تماس گرفتم که دل پوسیده ی مان 

خرده هوایی بخورد!« همین!

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد
بـاقـی هـمه بـی حـاصـلی و بـی خـبـری بــود

دیدار  امکان  که  صورتی  در  چه  نیست  بد   ، است  نزدیک  نوروز 
به  نیست  میسر  برایمان  این  که  در صورتی  چه  و  داریم  حضوری 

صورت تلفنی ، برویم سر اصل مطلب.

قدم نورسیده مبارک ولی الکچری بازی بی خودی ممنوع:
لوازم  تهیه  در  همچشمی  و  چشم  پیش  سال  چند  تا  شاید 
دنیای  صفحات  مدت هاست  حاال  می شد،  خالصه  سیسمونی 
اتاق  از اسامی مراکزی که تخصصشان در تزئین  مجازی پرشده 
کودک در بیمارستان، تهیه فیلم اختصاصی از خانواده های چشم 
انتظار پشت در اتاق عمل و تدارکات ویژه برای مراسم بی بی شاور 
می شود.  خالصه  نوزاد  حمل  ماشین  تزئین  و  کودک(  )حمام 
مراکزی که شاید باور نکنید سرشان این روزها خیلی شلوغ است .
بادکنک های  با  بیمارستان  اتاق کودک در  تزئین  برای  این مراکز 
هلیومی، روبان های رنگی، نصب حروف اسم کودک روی دیوار و 
در ورودی، تزئین تخت مادر و کودک با روبان و تور و... مبلغی 
معادل یک میلیون ناموت دریافت می کند. ساخت فیلم اختصاصی 

از مادر باردار قبل از تولد نوزادش از لحظه خروج از خانه تا رسیدن 
به بیمارستان و خداحافظی با همراهان، همچنین فیلمبرداری از 
پدر و سایر چشم انتظاران پشت در اتاق عمل هم هزینه ای معادل 

٨٠٠ هزار تا یک میلیون و ٢٠٠ هزار ناموت خواهد داشت.
برای مراسم بتزئین خانه و برگزاری یک مهمانی ویژه برای تمام 
هزینه ای  هم  و...  ویژه  نوزادی،  غذاهای  مخصوص  تم  با  اقوام 
معادل ١.5 تا دو میلیون ناموت طلب می شود. برای تزئین ماشین 
نوزاد با عروسک و بادکنک های رنگی هم مبلغی حدود ٣٠٠ تا5٠٠ 

هزار ناموت دریافت می شود.
واقعا این روزها ، موج تجمل گرایی جامعه را تهدید می کند.تزئین 
اتاق و ماشین حمل نوزاد و ... با نرخ هایی که چند خط باالتر به 
آنها اشاره کردیم، شاید به نظر خیلی ها عجیب به نظر برسد، اما 
آن طور که از شواهد پیداست برای برخی خانواده ها اصال عجیب 
نیست؛ خانواده هایی که معتقدند یک شب هزار شب نمی شود و 

در این یک شب باید سنگ تمام بگذارند!
موضوعی که دکتر عباس گلدوست تهرانی، آسیب شناس و استاد 
دانشگاه با اشاره به آن می گوید: پناه بردن خانواده ها به این نوع 
آنها  به  باال  بسیار  که هزینه هایی  این  از  نظر  تجمل گرایی صرف 
افراد جامعه  برای سایر  زیادی هم  تبعات منفی  تحمیل می کند، 
توان  از شهروندان جامعه  زیادی  دارد، چراکه جمعیت  دنبال  به 
رقابت با این قشر مرفه را ندارند و در کورس مصرف گرایی از آنها 
الکچری   که  این  بر  تاکید  با  جامعه شناس  این  می مانند.  عقب 
و  اقتصادی  وابستگی  مسیر  در  را  جامعه  تجمل گرایی،  و  بازی 
فرهنگی قرار می دهد، می گوید: همان طور که یک موج با بزرگ 
آسیب  دریا  سطح  قایق های  و  کشتی ها  به  می تواند  شدنش 
بزند، در جامعه هم وضع به همین منوال است. وقتی موجی از 
تجمل گرایی به راه می افتد همه آحاد جامعه در معرض تهدید قرار 
می گیرند و نتیجه این اتفاق وابستگی هرچه بیشتر جامعه از نظر 

اقتصادی و فرهنگی به بیگانگان است.

در برخی از مغازه ها و حتی در خیلی از کلوب های مجازی زده اند ورود آقایان ممنوع، اگر 
چه این نوشته یک نوشته مردانه است ولی ما اینجا تبعیضی بین مرد و زن نداریم، اگر چه 
این نوشته از دیدگاه نگارنده آن یک نوشته کامال مردانه است ولی نه تنها نهی نمیکنیم بلکه 

توصیه میکنیم خانم ها هم این نوشته را بخوانند 
مردها دنیای عجیبی دارند. دنیایی که توقعات دیگران و جامعه آن را شکل داده است و در 
عین حال چنان مردها را احاطه کرده است که خود نیز آن را پذیرا شده اند و به آن خو گرفته 
اند. این چنین مردها در دنیایی گرفتار آمده اند که شاید خودشان هم ندانند که چقدر آنها 
را متفاوت از آنچه هستند نشان می دهد، چقدر بر دوش آنان سنگینی می کند و چقدر در 

طی سال ها آنان را می فرساید و تحلیل می برد.
وقتی مردی دلش می گیرد شاید آخرین کاری که از دستش برمی آید گریه کردن است. به 
او از کودکی یاد داده اند که مرد است و حق ندارد گریه کند. به او آموخته اند که باید درست 
مثل یک ساختمان بتن آرمه ،محکم و سخت باشد و نگذارد احساسش به بیرون تراوش 
کند. او مرد است و نباید کسی اشک هایش را ببیند. پس وقت دل تنگی و زمان غصه، غم 
هایش را فرو می خوَرد و دم برنمی آوَرد که نکند خالف مرد بودنش رفتار کند و دیگران را 
به تعجب وا دارد. آنها در دنیای خود محبوسند و کسی به آنها یاد نداده ست گاهی فریاد 

زنند و گاهی های های بگریند.
مردها دنیای پر دردسری دارند. آنان نان آور خانه ها هستند و باید از همان ابتدای جوانی 
به فکر باشند تا کار کنند و اندوخته ای برای آینده فراهم کنند. آنان با پس انداز و قسط 
از هر  . این چنین است که وقتی مردی حقوقش را می گیرد قبل  و قرض عجین هستند 
چیز به یاد خانه ای می افتد که باید پناه خانواده اش باشد، به یاد وسیله ای که باید برای 
فرزندش بخرد و به یاد هدیه ای که برای همسرش بخرد. شاید آخرین چیزی که به فکرش 
برسد خواسته ای است که خودش دارد و همیشه وقت برای آنچه می خواهد هست تا آن 
را هم فراموش کند و دلخوش باشد به لبخند فرزندش و به قدردانی همسرش. مردها این 
چنین، عمری می دوند و کار می کنند تا آنچه را که بر عهده شان است به بهترین وجهی به 

انجام رسانند.
مردها موجودات تنهایی هستند: وقت سختی باید برای دیگران تکیه گاه باشند و خم به ابرو 
نیاورند. نوبت به خودشان که می رسد اما کسی نیست که دردهایشان را بشنود و سنگ 
صبورشان شود. آنان مرد هستند و نباید اجازه دهند بار روی دلشان، دغدغه ذهن شان و 
سختی های روی دوششان را دیگران بفهمند. مردها تنها هستند و تا آخر عمر شاید کسی 
سعی نکند به دنیای آنان وارد شود و در درون آنها نفوذ کند. آنان خود باید به تنهایی بار 

زندگی را بر دوش بکشند و مسئولیتی را که بر عهده دارند بپذیرند.
توقعاشان  تنها  سختی.  از  و  مسئولیت  از  تنهایی،  از  مملو  است.  اینگونه  مردها  دنیای 
شاید همان احترام فرزند، قدردانی همسر و مهربانی مادر باشد. مردها دل هایشان مثل 
نگران کسانی  که  چرا  نشکنند.  و  باشند  تنها سعی می کنند سخت  نیست.  جسم هایشان 
هستند که رویشان حساب کرده اند.  دل هایشان اما گاهی می شکند، گاهی می گیرد و گاهی 
تنگ می شود. به آنان گفته اند دلشان را جدی نگیرند و کسی هم، حتی خودشان، هوای 
دلشان را ندارند. برای همین است که مردها زود پیر می شوند و زود موهایشان سفید 

میشود و گاهی هم میریزد.
مردها، انسان هایی هستند که توقعات دیگران زندگی هایشان را ساخته است. برای انان 
خیلی وقت ها خودی باقی نمی ماند که به آن برسند و نوازشش کنند. برای همین اکثر اوقات 
ملول و خسته اند. جسم هایشان کوفته و روح هایشان آزرده است. مردها فقط گاهی به 
دوستی، به همسری، به فرزندی یا شاید مادری نیاز دارند که آنان را بفهمد و به رویشان 
لبخند پر مهری بزند. همین برایشان کافی است تا پس از اندکی درنگ باز هم به دنیای 
دیگران،  که  باشند  مردی  همان  دوباره  و  گردند  بر  خودشان  تنهای  و  دردسر  پر  عجیب، 

خانواده و جامعه، از آنان توقع دارد.

است،  دردی  هر  از  نجات  برای  گزینه  اولین  مسکن  روزها  این 
مثال اغلب ما برای سر درد به سراغ مسکن می رویم و توجهی به 
عوارض آن نداریم، اما طب سنتی روش دیگری را پیشنهاد می دهد.
بر اساس مزاج هاست و  ديدگاه های طب سنتی درمورد سردردها 
برای هر فرد بر اساس مزاج وی، درمان صورت می گيرد. اگر تمایل  
دارید با این طب آشنا شوید و با هر دردی خودتان را به مسکن 
و  سنتی  طب  مدرس  و  پژوهشگر  نصیری،  ملیحه  نظر  نبندید، 

گیاهان دارویی را بدانید.
 سردرد  صفرايی

پوست  رنگ  است،  اندام  الغر  شخص  بیمار:  خصوصیات  غالب 
الیه  یک  دارای  زبان شخص  دارد،  زرد  به  متمایل  بدنی  و  صورت 
هر  دارد،  اظهار  خودش  و   است  عصبی  و  تندخو  خیلی  زردرنگ، 

وقت عصبی می شوم بعد از آن سردرد دارم، سفیدی چشم به سمت 
زردی رفته است، با سابقه خارش بدن و دوره ای از آلرژی هم دارند. 
یبوست،  از مشكل  دارند، همچنین  از ترش كردن شكایت  معموال 
گرمی روی كلیه های آنها نیز اثر داشته و سوزش و تكرر ادرار دارند. 
سردردهایی كه می گیرند خیلی شدید است و حالت تهوع به آنها 
دست می دهد و استفراغ هم گاهی هست که چون صفرای اضافی 
لرزش دست  بهتر می شود، هنگام عصبانیت  خارج شده، حالشان 
پاهای  كف  می نالند،  گرما  از  معموال  كم خوابند،  می كنند،  پیدا  نیز 
را  آنها سوزش دارد به خصوص شب ها دوست دارند پاهای خود 
از پتو بیرون بگذارند، تعریق زیاد دارند، در سن حدود 4٠-٢٠سالگی 
غلبه صفرا(. سردردهایشان  دارد )سن  بیشتری  آنها شدت  سردرد 
در تابسـتان بیشتر است، آفتاب سردردها را تشدید می كند، غلبه 
موی  ریزش  پا(،  پاشنه  )ترک  می بینیم  بدن شخص  در  را  خشكی 

زودرس نیز دارند.
 سردرد سودايی

ظاهر  در  اندامند،  الغر  افرادی  معموال،  بیمار:  خصوصیات    غالب 
رنگ پوست به سمت تیره شدن تمایل دارد، رنگ زبان و سفیدی 
از  است،  رفته  پیش  شدن  آبی  یا  سربی  سمت  به  چشمشان 
عالئم  گوشه گیرند،  است،  اعصاب  مشكالت  آنها  بارز  خصوصیات 
اضطراب همراه دلهره و ترس  و درجاتی از افسردگی دارند، بعد از 
غذاخوردن در غلبه سودای معده، تمایل به خوردن غذاهای شیرین 
پیدا می کنند. یبوست، شوره سر، مشكالت مفاصل و استخوان، به 
خصوص كمردرد و سیاتیک دارند. زود دچار سفیدی مو می شوند، 
خوابشان متوسط تا كم است. خشكی پوست که به صورت بیماری 
و  می كنند  فكر  دائما  دهد.  می  نشان  را  خود  اگزما  پسیورازیس، 

خواب راحتی ندارند.
درمان سردردها

مزاج ها  تمامی  برای  سنتی  طب  دیدگاه  طبق  عمومی  وصیه های 

در زمینه تقویت معده است که بر اكثر بیماری ها نیز اثرگذار است، 
از  افراد،  از  بسیاری  می شوند.  نیز  حافظه  افزایش  باعث  بنابراین 
پوكی استخوان هم می رنجند كه تقویت معده، باعث پیشگیری از 
درد مفاصل، ضعف  درمان  برای  پوكی استخون می شود. همینطور 
و بی حالی هم موثر است. نتیجه اینكه پیامبر)ص( فرمودند: معده 
خانه تمام بیماری هاست، بنابراین برای درمان سردردها باید معده 

را تقویت کرد. از جمله اینکه:
دستور آب درمانی: نیم ساعت قبل و یک و نیم ساعت بعد از غذا 
باعث  حد  از  بیش  مایعات  مصرف  ممنوع!  آب  مصرف  خوردن، 

سستی معده می شود.
كه  افرادی  آن  برای  خصوص  به  عدد،  هفت  روزی  پخته:    انجیر 
پوكی استخوان نیز دارند. انجیر از بهترین داروهاست كه اكثر مواد 
به  دارد،  را  غیره(  و  سلنیوم  حتی  فسفر،  پتاسیم،  معدنی) كلسیم، 
طوری كه خداوند در قرآن به انجیر قسم خورده است، به خصوص 
اگر صبح ناشتا خورده شود، برای كسانی كه از آروغ زدن و درد معده 
شكایت دارند مفید است.)حال چرا انجیر پخته؟ چون وقتی انجیر 
فرق  مزاجش  می شود  پخته  كه  زمانی  با  می شود  انداخته  آب  در 

کرده و ملین می شود(.
جویـــدن غذا: از مـــهم تــرین و كارآمـــدتریـن و اصولی ترین 

روش های درست غذاخوردن، جویدن كامل غذاست.
سیاه دانه: در تقویت معده و حافظه تاثیر زیادی دارد، به خصوص 
دارد.  بهتری  یا كوبیده شود، جذب  اگر سیاه دانه آسیاب  با عسل. 
بماند،  هوا  معرض  در  آسیاب شده  به صورت  سیاهدانه  اگر  البته 
اكسید شده و خواص خود را از دست می دهد، پس بالفاصله بعد از 
كوبیدن باید آن را خورد)یک نصف لیوان شربت عسل و یک قاشق 

مرباخوری سیاهدانه آسیاب شده(.
مویز: اگر بدون هسته باشد، بهتر است.  ٢١عدد صبح ناشتا برای 
همراه  اگر  می شود.  معده  تقویت  باعث  چون  حافظه،  تقویت 

قاشـــق  )یک  می دهد  جواب  بهــتر  شود،  مصرف  سیاه دانه 
مــــربا خـــوری ســــیـــــاه دانـــه و  ٢١ عـــدد مویز(.

عسل: یک قاشق مرباخوری بعد از غذا )درصـــــورتـــی كــــه 
عالی  بسیار  معده  تقویت  برای  باشید(،  نداشته  خون  قـــــنــد 

است.  
 سردرد دموی

و  چهارشانه  و  درشـــت  افراد  معمــوال  بیمار:  خصوصیات   غالب 
گاهی عروق  و  فر، چشم های درشت  با موهای  اغلب  عضالنی اند. 
ریز چشم آنها پیداست، گونه ها ی قرمز، زبان درشت و قرمز دارند. 
عضالت  ضعف  از  بهار  فصول  در  خوش خوابند،  خوش مشربند، 
که  آنها  بگیرند، سردردهای  ماساژ  دارند  و دوست  داشته  شكایت 
معموال از رطوبت است، خیلی شدید نیست و هنگام سردرد، حالت 
سنگینی سر دارند، دیگر آنکه چون همه چیز را با هم می خورند و 
دارند.  شكایت  گوارش  دستگاه  سنگینی  و  نفخ  از  خوش خوراكند، 
نگه  تعادل  حد  در  را  داخلی  احشای  اكثر  آنها  رطوبت  و  گرمی 
می دارد، به همین دلیل مشكل خاصی نـــــخـــــواهــنــــــد 

داشت.
سردرد  بلغمی

رنگ پوست سفید،  با  تپل  افرادی كمی  بیمار:  غالب خصوصیات   
سفیدی چشم از حالت طبیعی سفیدتر، بار زبان سفید، از رخوت، 
سستی و ضعف عضالت شكایت دارند. معموال مشكالت گوارشی 
مثل سنگینی بعد از غذا و درجاتی از نفخ و گاز معده و روده دارند، 
از قر قر شكم  و آروغ زدن اذیت می شوند، معموال بعد از خوردن 
غذا، دوس دارند چرت بزنند، به خصوص غذایی كه ماست داشته 
باشد یا  قورمه سبزی بخورند، سردردهایی كه این افراد می گیرند 
معموال به حالت سنگینی سر مشاهده می شود. سابقه سینوزیت، 
حاالت سردرد میگرنی و سینوسی دارند، بعد از بیدارشدن هم خلط 

حلقی و بوی دهان دارند.

یکی از مخاطبان نشریه ارمغان برویم سر اصل مطلب...
در مورد تیتر بچه های ماکروفری 
واکنش نشان داده و متن زیر را 

برای ما ارسال نموده است:

زن ها بخوانند / دنیای مردها پر از تنهاییست

به سری که درد می کند، مسکن نمی بندند!
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زير  شرح  به  شهر   اسالمي  شوراي  وظايف   :  71 ماده 
است: 

 1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال .
تبصره  ١-  شوراي اسالمي شهر موظف است بالفاصله 
پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد 

شرايط اقدام نمايد.
تبصره ٢ - )اصالحی ١٣٨٣/١٠/٢٧( شهردار نمي تواند 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  از  هيچيک  عضو  همزمان 

روستای کشور باشد.
شهرداران  نصب   )١٣٨٢/٨/4 )اصالحی   -  ٣ تبصره 
و  نفر  هزار  دويست  از  بيشتر  با جمعيت  در شهرها 
مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير 
و  شهر  شوراي  پيشنهاد  به  شهرها  ساير  در  و  كشور 
حكم استاندار صورت مي گيرد. شوراي شهر بر اساس 
ضوابط و شرايط احراز صالحيت شهرداران مندرج در 
آیین نامه مصوب اين قانون شهردار مورد نظر خود را 
انتخاب مي كند . » وزير كشور و استانداران موظفند 
حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر 

نمايند . 
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي 
شده را واجد شرايط تعیین شده نداند ، مراتب را با 
مي  منعكس  شهر  شوراي  به  مستندات  و  دليل  ذكر 
نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود 
، موضوع توسط شوراي  و عدم صدور حكم شهردار 
شهر به هيأت حل اختالف ذي ربط ارجاع خواهد شد. 
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري 
بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ) وزارت كشور 
و شوراي اسالمي شهر( الزم االجراء مي باشد. چنانچه 
را اعالم  در مدت مقرر، هيأت حل اختالف نظر خود 
ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار 
اجراء  و  اعمال  را  خود  قانوني  اختيارات  تواند  مي 

نمايد.«
تبصره 4- دوره خدمت شهردار درموارد زير خاتمه مي 

پذيرد:
الف. استعفاي كتبي با تصويب شورا. 

مقررات  رعايت  با  شهر  شوراي  توسط  بركناري  ب. 
قانوني.

ج.  تعليق طبق مقررات قانوني .
به  شهردار  احراز سمت  شرايط  از  يك  هر  فقدان  د. 

تشخيص شوراي شهر .
نارسايي  و  نيازها   ، كمبودها  شناخت  و  بررسي   -٢
 ، بهداشتي   ، آموزشي   ، فرهنگي   ، اجتماعي  هاي 
ها  طرح  تهيه  و  انتخابيه  حوزه  رفاهي  و  اقتصادي 
راه حل هاي كاربردي در  و پيشنهادهاي اصالحي و 
اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات 

مسوول ذيربط .
وطرح  شورا  مصوبات  اجراي  برحسن  نظارت   -٣
هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي 
خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي 

اين امور نگردد.
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي 
مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، 
آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .
درانجام  مردم  مشاركت  درخصوص  ريزي  برنامه   -5
،فرهنگي  ،عمراني  ،اقتصادي  اجتماعي  خدمات 
دستگاههاي  موافقت  با  رفاهي  وسايرامور  ،آموزشي 

ذيربط .
مردم  ترغيب  و  تشويق   )١٣٨6/٨/٢٧ )اصالحی   -6
تفريحي  و  گردشگری  مراكز  گسترش  خصوص  در 
،ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط .
امدادی،   ، اجتماعي  نهادهاي  و  انجمنها  از  اقدام   -٧
و  توزیع  و  تولید  های  تعاونی  تأسیس  و  ارشادی 
تحقیقات  آمارگیری،  انجام  در  همکاری  و  مصرف 
مقررات  رعایت  با  عمومی  ارزاق  توزیع  و  محلی 

مربوطه. 
دارايي  و  سرمايه  و حفظ  اداره  بر حسن  نظارت   -٨

منقول  غير  و  منقول  اموال  و  جنسي  نقدي،  هاي 
شهرداري وهمچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه 
آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري 

نباشد.
٩- تصويب آیین نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس 
از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت 

كشور.
 ١٠- تایید صورت جامع درآمد و هزينه  شهرداري كه  
هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و 
انتشار آن براي اطالع عموم وارسال نسخه اي از آن 

به وزارت كشور.
با شهرداري جهت تصويب طرح حدود  ١١- همكاري 
و جامع شهرسازي  رعايت طرح هاي هادي  با  شهر 
پس از تهيه آن توسط شهرداري با تایید وزارت كشور 

و وزارت  مسكن و شهرسازي.
١٢- تصويب بودجه ، اصالح و متمم بودجه و تفريغ 
هاي  وشركت  موسسات  و  شهرداري  ساالنه  بودجه 
مالي  نامه  آیین  رعايت  با  شهرداري  به  وابسته 
شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .
تبصره - كليه در آمدهاي شهرداري به حساب هايي 
كه با تایید شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود 

واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
از  پس  شهرداری  پيشنهادي  های  وام  تصويب   -١٣

بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
١4- تصويب معامالت و نظارت بر آنها اعم از خريد ، 
فروش ، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و 
شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و 
صالح و با رعايت مقررات آیین نامه مالي و معامالت 

شهرداري
تبصره : به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، 
شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معامالت را تا 
ميزان معيني با رعايت آیین نامه معامالت شهرداري 

به شهردار واگذار نمايد.
هاي  شركت  و  موسسات  اساسنامه  تصويب   -١5
وابسته به شهرداري با تایید و موافقت وزارت كشور.
و  شهر  عوارض  لغو  يا  برقراري  لوايح  تصويب   -١6
نظرگرفتن  در  با  آن  ميزان  و  نوع  تغییر  همچنين 
سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم 

مي شود.

به  مربوط  دعاوي  جريان  حسن  بر  نظارت   -١٧
شهرداري.

١٨- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
ديگر  و  ، سينماها  ها  تماشاخانه  امور  بر  نظارت   -١٩
،تعاوني  توسط بخش خصوصي  ،كه  عمومي  اماكن 
با وضع وتدوين مقررات  اداره مي شود  و يا دولتي 
اين  وبهداشت  ،نظافت  ترتيب  حسن  براي  خاص 
واتخاذ  شهرداري  پيشنهاد  برطبق  موسسات  قبيل 
تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي 

ومانند آن .
غير محصور  اراضي  مقررات الزم جهت  ٢٠- تصويب 
شهري از نظر بهداشت و آسايش  عمومي و عمران 

و زيبايي شهر
تهيه  و  غسالخانه   ، گورستان  ايجاد  بر  نظارت   -٢١
و  بهداشت  اصول  با  مطابق  اموات  حمل  وسايل 

توسعه شهر.
و  مجاري  حفر  بر  نظارت  و  مقررات  وضع   -٢٢

مسيرهاي تاسيسات  شهري .
و  ايجاد  به  مربوط  اجراي طرح هاي  بر  نظارت   -٢٣
توسعه معابر ، خيابان ها ، ميادين و فضاهاي سبز 

و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .
٢4- )اصالحی ١٣٨6/٨/٢٧( تصويب نامگذاري معابر 
، ميادين ، خيابان ها ، كوچه و كوي در حوزه شهري 

و همچنين تغییر نام آنها
 با رعایت مقررات مربوطه. 

٢5- تصويب مقررات الزم به پيشنهاد شهرداري جهت 
نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و 
آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات 

موضوعه و انتشار آن براي اطالع عموم .
خدمات  نرخ  تصويب   )١٣٨6/٨/٢٧ )اصالحی   -٢6
ارائه شده  توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به 
آن با رعايت  آیین نامه مالي و معامالت شهرداري ها 

با رعایت مقررات قانونی مربوط.
كرايه  نرخ  تصويب   )١٣٨6/٨/٢٧ )اصالحی   -٢٧

وسايط نقليه درون شهري .
ميدان  اداره  و  ايجاد  به  مربوط  مقررات  وضع   -٢٨
فروش  و  خريد  براي  شهرداري  توسط  عمومي  هاي 

مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
٢٩- )اصالحی ١٣٨6/٨/٢٧( وضع مقررات الزم درمورد 

تشريك مساعي شهرداري باادارات وبنگاه هاي ذيربط  
هنري،   ، كشاورزي  هاي  نمايشگاه  كردن  داير  براي 

بازرگاني و غيره با رعایت مقررات قانونی مربوط. 
٣٠- )الحاقی ١٣٨٢/٧/6( نظارت بر حسن اداره امور 
مالي شهرداري و كليه سازمان ها ، مؤسسات ، شركت 
 ، سرمايه  حفظ  و  شهرداري   تابعه  و  وابسته  هاي 
 ، اختصاصي شهرداري  و  عمومي  اموال   ، ها  دارائي 
با  آنها  هزينه  و  درآمد  حساب  بر  نظارت   همچنين 
انتخاب حسابرس رسمي و اعالم موارد نقض وتخلف 
مقررات   براساس  الزم  هاي  وپيگيري  شهردار  به 

قانوني .
تبصره١ - )اصالحی ١٣٨6/٨/٢٧( كليه پرداخت هاي 
شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا 
رعايت  مقررات مالي و معامالتي شهرداري به عمل 
مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي  شهردار و ذي 
حساب يا قائم مقام آنان  كه موردتأئيد شوراي شهر 

باشند برسد.
تبصره ٢- )الحاقی ١٣٨6/٨/٢٧( شورای شهر موظف 
است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را 
جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور 

ارسال نماید.
٣١- )الحاقی ١٣٨٢/٧/6( شورا موظف است در پايان 
را جهت  هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود 
اطالع عموم منتشرنمايد و نسخه اي از آن را جهت 

بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند.
٣٢- )الحاقی ١٣٨٢/٧/6( واحد هاي شهرستاني كليه 
سازمان ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي 
غير دولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي 
در  خود  ساالنه  برنامه  موظفند   . دارند  عهده  به  را 
خصوص خدمات شهري را كه در چار چوب اعتبارات 
و بودجه ساالنه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
تأمين  با شوراي  ١٣٨٢/٧/6( همكاري  )الحاقی   -٣٣

شهرستان در حدود قوانين و مقررات .
طرح  تأیید  و  بررسي   )١٣٨٢/٧/6 )الحاقی   -٣4  
و حريم  تفصيلي  و  و جامع شهر سازي  هاي هادي 
توسط  آن  ارائه  از  پس  شهرها  قانوني  محدوده  و 
قانوني جهت  ربط  مراجع ذي  به  ارسال  و  شهرداري 

تصويب نهائي .
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داخلی  حلقه  و  سیاست ها  از  انتقاد  پی  در  ترامپ  دولت  ارشد  مقام  یک 
مشاوران رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی خصوصی اخراج شد.

به گزارش ارمغان  به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس،  »کریگ دیر« که یک 
ماه پیش به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به سمت ریاست 

بخش نیم  کره غربی شورای امنیت ملی رسیده بود، جمعه اخراج شد.
یک مقام ارشد کاخ سفید تایید کرد که آقای کریگ دیر دیگر برای این شورا 

کار نمی کند و به کار قبلی خود در دانشگاه دفاع ملی بازگشته است.
سمت  به  مقام  این  که  گفت  یکشنبه  سفید  کاخ  سخنگوی  هاکبی،   سارا 

قبلی اش بازگردانده شده است.
در  که  باشند  نگران  باید  دولت  کارمندان  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  او 
دستور  اجرای  وظیفه اش  که  کسی  گفت:  می شوند،  اخراج  انتقاد  صورت 

رئیس جمهوری است،  نباید علیه دستور کار رئیس جمهوری باشد.
مقام های مطلع می گویند که اخراج کریگ دیر به سخنان هفته گذشته او 
در یک محفل خصوصی ارتباط دارد. به گفته آنها، این مقام از سیاست های 

ترامپ در آمریکای التین خصوصا مکزیک به شدت انتقاد کرده بود.
با  اول ریاست جمهوری اش دستور ساخت دیواری در مرز  ترامپ در هفته 
مکزیک را صادر کرد. این امر موجب شد تا رئیس جمهوری مکزیک سفرش 

را به واشنگتن لغو کند.
همچنین به گفته برخی منابع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود کریگ 
دیر درباره دختر ترامپ نیز در این محفل خصوصی صحبت و وی را »جذاب« 

خطاب کرده است.

تهران  شهر  میدان   ۳۰ بود  قرار  جامعه:  گروه 
از  یکی  که  بود   ۹۲ سال  شود.  پالزا  به  تبدیل 
تهران  میدان   ۳۰ کرد:  اعالم  شهری  مسئوالن 
برای تبدیل شدن به پالزا )محل خرید( و غلبه 
عنصر پیاده بر سواره انتخاب و طراحی شده اند 
که تعدادی از میدان های تاریخی پایتخت نیز 

در شمار آنها قرار دارد.
میادین تاریخی هدف این پروژه جدید شهری 
بودند. به اعتقاد تصمیم گیران شهری، میادین 
تاریخی می توانند به عنوان مقصد تعریف شوند 
داشته  غلبه  خودروها  بر  پیاده  عابران  تردد  و 
باشد. در میدان، حرکت سواره باید توزیع شده 
و به زیر منتقل شود و حمل و نقل عمومی نیز 
در بخش  عابران  و  تا شهروندان  تقویت شود 
باالیی و در واقع در سطح میدان به راحتی و با 

آرامش تردد داشته باشند.
آن زمان از چهره جدید میدان امام حسین )ع( 
میدان  یا  پالزا  های  نمونه  از   یکی  عنوان  به 
و  عظیم  گره  این  از  پیش  که  است  شهری 

نازیبایی ایجاد کرده بود نام برده شد.  
دیگر میدان هایی که برای تبدیل شدن به پالزا 
میدان  تجریش،  میدان  بودند  شده  کاندید 
خمینی،  امام  میدان  نبوت،  میدان  قدس، 

میدان انقالب تا چهار راه ولی )عج( و... بودند.
پالزا چیست؟

»پالزا« لغتی است که ریشه اسپانیایی دارد و 
به معنای محل و معبری است که در آن پیاده 
آن  در  و  داشته  غلبه  خودرو  و  سواره رو  بر  رو 
استراحت  برای  صندلی هایی  و  خرید  مراکز 

موقت عابران تعبیه می شود.
 به عبارتی پالزا نسخه مدرن همان بازارچه های 
را  آن  امروزی  نمود  و  است  خودمان  سنتی 
یا  و  اصفهان  جهان  نقش  میدان  در  می توان 

خیابان ۱۵ خرداد و سپهساالر تهران هم دید.
رضا شریفی، شهرساز در تعریف پالزا می گوید:  
از ایجاد پالزاها  به وجود آوردن  هدف اصلی 
مکانی برای پیاده روی، نشستن، غذا خوردن، 
گفت و گو و تماشای محیط اطراف است، می 
و  معیارها  رعایت  با  باز،  فضای  هر  در  توانند 

ضوابطی، احداث شود.
دستگاه  شهری،  حوزه  کارشناسان  اعتقاد  به 
این  ایجاد  های  زمینه  باید  شهری  مدیریت 
فضا را که به ویژه در کالنشهرها موجب ایجاد 
آرامش  نتیجه  در  و  داشتنی  دوست  فضایی 
روانی برای شهروندان می شود، به وجود آورد.

در برخی از کشورهای توسعه یافته برای تخقق 

این امر، سازندگان ساختمان های بلند اداری و 
تجاری در برابر عقب نشینی در طبقه همکف که 
با هدف ایجاد پالزا انجام می پذیرد، از درصدی 
فضاها  این  شوند  می  مند  بهره  اضافی  تراکم 
کارکنان  از سوی  ناهار  درهنگام صرف  ویژه  به 
شاغل در دفاتر این ساختمان ها مورد استفاده 
قرار می گیرد و موجب افزایش بهره وری کاری 

آنان می شود.
پالزای میدان ولیعصر یک قدم تا بهره برداری

اما پس از سالها  که اسمی از پالزها به گوش 
نمی خورد دوباره  پروژه پالزای میدان ولیعصر 
میدان  کرد.  یادآوری  را  قدیمی  پروژه  این 
های  فعالیت  دلیل  به  ها  سال  که  ولیعصر 
عمرانی مترو دور تا دور آن با بنرهای تبلیغاتی 
پوشیده شده بود تغییر چهره داده و قرار است 
تبدیل  تهران  شهر  پالزهای  از  یکی  به  تبدیل 

شود.
جهت  شهری  )میدان  ولیعصر  میدان  پالزای 
پیاده( در محل تقاطع خط  ساماندهی عابران 
 ۴۲ حدود  مساحتی  با  تهران  متروی   ۶ و   ۳
هزار مترمربع و با چهار دسترسی از چهار طرف 
پالزای  مجموعه  است.  شده  احداث  میدان 
است  تراز   ۷ در  ایستگاه ها  و  ولیعصر  میدان 
که تراز یک )سطح خیابان ـ عمق صفر( جهت 

ورود مسافرین به پالزا و ایستگاه تراز ۲ جهت

تراز ۳  در جهات مختلف،  پیاده  عابرین  تردد   
و دسترسی خط  بلیت  فروش  عنوان سالن  به 
مسافر،  توزیع  سالن  عنوان  به   ۴ تراز   ،۶ و   ۳
تراز ۵ سکوی ایستگاه خط ۳، تراز ۶ با کاربری 
فضای تأسیساتی و اتاق های فنی خط ۶ و تراز 

۷ سکوی ایستگاه خط ۶ است.
برای ساخت و اجرای این پالزای شهری حدود 
۱۷۰ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری، ۱۰ هزار 
و  قالب بندی  مترمکعب  هزار   ۹۰ آرماتوربندی، 
انجام  بتن ریزی  عملیات  مترمکعب  هزار   ۶۶

شده است.
 ۷ مجموع  در  برقی  پله  دستگاه   ۴۵ همچنین 
مرکزی  بخش  عمق  است.  شده  نصب  طبقه 
پالزا ۱۲ متر و عمق سکوی خط ۳ و ۶ به ترتیب 

۲۵ و ۳۷ متر است.
به گفته مسئوالن شهری، پالزای میدان ولیعصر 
اولین پالزای شهری در متروی تهران است که 
با الهام از معماری سنتی ایرانی طراحی و اجرا 

شده است.
انگیزه ایجاد این پروژه ایجاد فضای تجاری یا 
این موضوع  برای  بینی  و پیش  نیست  اداری 
نشده است. بنابراین این بنا با ۷ طبقه منفی 
بیشتر  و  ندارد  مترو  برای  اعتبار  تامین  قصد 

ایجاد فضایی برای عابران پیاده است.

شورای اسالمی شهر

اخراج عضو شورای امنیت 
ملی به خاطر انتقاد از ترامپ

جزئیات پالزای میدان ولیعصر/ بازگشت دوباره پالزا به ادبیات شهری 
قرار است به زودی پالزای میدان ولیعصر به بهره برداری برسد، مسئوالن شهری این پروژه را 
در جهت ساماندهی عابران پیاده و با الهام گیری از معماری ایرانی-اسالمی طراحی کرده اند. 

جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسالمی از صبح روز  یکشنبه اول اسفند، به منظور بررسی استیضاح 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست پس از بیان دیدگا  ه های موافقان و مخالفان استیضاح و نیز دفاعیات وزیر راه، در نهایت 
نمایندگان مجلس به ابقای عباس آخوندی در کابینه دولت یازدهم رأی مثبت دادند و آخوندی همچنان 

در وزارت »راه« باقی ماند.
بهارستان نشینان در این جلسه از مجموع ٢55 نماینده حاضر با ٧4 رأی موافق، ١٧6 رأی مخالف و 5 رأی 

ممتنع به عباس آخوندی برای دومین بار رأی اعتماد دادند.
رأی  و شهرسازی  راه  وزیر  به  و مجلس مجددًا  استیضاح شد  نیز  گذشته  مهرماه سال  آخوندی  عباس 

اعتماد داد.

آخوندی از راه 
خارج نشد!!



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر 
قانون  را   بیمه  از کمبودهای جدی در صنعت  همتی یکی 
که  بیمه  این  گفت:  و  دانست  ثالث  شخص  بیمه  قدیمی 
اختصاص  به خود  را  بیمه  پرتفوی صنعت  از  زیادی  حجم 
داده بود، مشکالت زیادی به همراه داشت؛ اما خوشبختانه 
در سال ۱۳۹۵ اصالحات الزم در این قانون اعمال و قانون 
جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد. بر این اساس، بیمه 
قانون  و تصویب  پیگیری  تدوین،  در  مرکزی نقش موثری 
جدید و تالش برای تدوین آیین نامه های مرتبط با آن در 

موعد قانونی مشخص شده داشت.
جدید  قانون  مزایای  خصوص  در  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
که  قانون، کسانی  این  اجرای  با  ثالث گفت:  بیمه شخص 
خود  حقوق  و  حق  به  می بینند؛  آسیب  رانندگی  حادثه  در 
نیز  در کوتاهترین زمان ممکن می رسند و مقصران حادثه 
چنانچه عمدی در کار آنان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات 
تخطی نکرده باشند؛ بری الذمه محسوب می شوند و تمامی 
تکلیف بیمه ای آنان بر عهده شرکت های بیمه خواهد بود. 
زندان  قانون، هیچ مقصر حادثه ای  این  اجرای  با  واقع  در 

نمی رود.

اجرایی  های  ضمانت  قانون،  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
و خالء های  ابهامات  از  بسیاری  و  دیده شده  کافی  و  الزم 
متعدد قانونی آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه گر و 
بیمه گذار برطرف شده و اصالح معیارهای تعیین حق بیمه، 
تأثیر سوابق رانندگی و بیمه ای، تسهیل شرایط در پرداخت 
خسارات و همچنین امکان مقابله با تقلبات بیمه ای، توجه 
به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات رانندگی، 
تکالیف  تعیین  و  موجود  نواقص  و  موانع  از  بسیاری  رفع 
نهادها و دستگاههای ذیربط و وضع مقررات کیفری در این 

قانون مورد لحاظ قرار گرفته است.
مقاطع  در  الحاقیه  خرید  مشکل  همچنین  افزود:  همتی 
حل  دیات«  »تعدد  مسأله  همچنین  و  سال  هر  ابتدایی 
تأمین  یا صندوق  و  بیمه  زمینه شرکتهای   ۲ در هر  و  شده 

خسارتهای بدنی مسئول جبران شدند.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تدوین آیین نامه های 
اجرایی قانون جدید، گفت: طبق مفاد قانون مزبور باید ۱۶ 
آیین نامه  اجرایی برای این قانون تهیه شود. در این راستا، 
نامه های مربوط به ماده ۱۸ قانون )موضوع تعیین  آیین 
سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش 
مستقیم  مراجعه  نحوه  )موضوع   ۳۰ ماده  آن(  تقسیط  یا 
صندوق  یا  و  مربوط  بیمه  های  شرکت  به  دیدگان  زیان 
تأمین خسارت های بدنی( و ماده ۳ )موضوع پوشش بیمه 
خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه و حق 
بیمه آن( در بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای عالی 
بیمه برای طی مراحل نهایی تصویب به هیأت دولت ارسال 
شده است که در حال حاضر در کمیسیون های مربوط در 
حال بررسی می باشد. پیش نویس سایر آیین نامه های 
موضوع این قانون نیز تهیه و سیر مراحل تصویب را طی 

می کند.
وی گفت: در تدوین آیین نامه مربوط به ماده ۱۸ این قانون 
تالش شده سوابق رانندگی و همچنین مالحظات اجتماعی 
چون رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه در تعیین ساختار 
بیمه  حق  های  نرخ  تا  گیرد  قرار  مدنظر  بیمه  حق  تعرفه 
منصفانه تر شود. در تدوین آیین نامه مربوط به مواد ۳۰ و 
۳ این قانون نیز تالش شده، ضمن توجه به مالحظات فنی، 
ابهامات و خالء های مقرراتی موجود در این خصوص تا حد 
امکان مرتفع و حقوق متقابل زیان دیدگان و شرکت های 

بیمه مد نظر قرار گیرد.

مرکزی  بانک  استقالل  گفت:  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  درودیان  حسین 
یکی از مفاهیم مربوط به قواعد سیاستگذاری پولی و ناظر بر ارتباط بین 
این مفهوم کشدار  در  اگرچه معنای مندرج  مالی است؛  و  پولی  سیاست 
در  دولت  بودجه  کسری  انعکاس  عدم  اصلی،  مفهوم  ولی  است،  گنگ  و 
کل های پولی یا تأثیرناپذیری رشد حجم پول از کسری بودجه دولت بوده 

و هدف این طراحی، کنترل تورم است.
این اقتصاددان افزود: در ارزیابی مدعای استقالل بانک مرکزی باید به یک 
قاعده گذاری  در  تفریط  و  افراط  عدم  آن  و  داشت  توجه  مغفول  واقعیت 
رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است؛ اگرچه استقراض وسیع دولت از 
بانک مرکزی برای تأمین اهداف بودجه ای می تواند تورم آفرین و مخرب 
باشد، لیکن مسدودساختن مطلق ارتباط مالیۀ دولت با خلق پول توسط 

بانک مرکزی نیز، فاقد توجیه و متضمن رکود و کسادی است.
وی تصریح کرد: این واقعیت از این نکتۀ ساده قابل فهم است که در یک 
نیاز  پول  حجم  مثبت،  تورم  دارای  اقتصادی  حتی  و  رشد  به  رو  اقتصاد 
با  نقدینگی  دنیا، حجم  در همه کشورهای  که  دارد؛ همانطور  افزایش  به 
نرخ های متفاوتی رو به افزایش است؛ این در حالی است که نیاز به رشد 
نقدینگی به منزلۀ نیاز به رشد پایۀ پولی است؛ زیرا ذخایر مورد نیاز بانکها 
برای تسویه بین بانکی و از آن مهمتر، تأدیۀ ذخیره قانونی به بانک مرکزی 

نیز، نیازمند عرضه بیشتر ذخایر بانک مرکزی یا همان پایه پولی است.
پایه  این  است.  مرکزی  بانک  پولی،  پایه  عرضه کنندۀ  درودیان،  گفته  به 
پولی، که حدی از رشد آن الزم و ناگزیر است، به طرقی باید عرضه شود که 
به طور خالصه شامل استقراض بانکها از بانک مرکزی یا استقراض دولت 
است؛ پس برای عرضۀ پایه پولی مورد نیاز، دولت یا بانکها باید از بانک 
مرکزی قرض گیری کنند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که استقراض بانکها 

به منزلۀ شکنندگی سیستم بانکی و افزایش نرخ بهره خواهد بود.
این اقتصاددان معتقد است که اساسا اینکه بانکها از بانک مرکزی ذخایر 
قرض بگیرند تا به خود بانک مرکزی ذخیره قانونی بپردازند، بیشتر به طنز 
ایران به میزان زیادی در حال وقوع  شباهت دارد؛ همان رخدادی که در 
است؛ لذا انتخاب بهتر در عرضۀ ذخایر، استقراض دولت از بانک مرکزی 
است که هم دسترسی بانکها به ذخایر را فراهم می سازد و هم نرخ بهره را 

تحت فشار نمی گذارد.
وی گفت: چنانچه دولت این پول استقراضی را مصروف فعالیتهای مولد 
و زیرساخت کند، می توان با یک تیر دو نشان زد؛ یعنی هم بخش حقیقی 
اقتصاد را تقویت کرد و هم نیاز سیستم پولی به ذخایر جدید را برآورده 

نمود.
تجربه  کرد:  خاطرنشان  مبین  تحقیقاتی  و  مطالعاتی  موسسه  پژوهشگر 
به  مرکزی  بانک  به  دولت  کسری  انتقال  می دهد  نشان  کشورها  تمامی 
صورت سیستماتیک در حال به وقوع پیوستن است؛ ضمن اینکه عملیات 
ابزار  عنوان  به  مرکزی  بانک  توسط  دولتی  قرضه  اوراق  خرید  یا  باز  بازار 
اصلی سیاست پولی در جهان، برای تنظیم نرخ بهره معنایی جز استقراض 
غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و انتقال کسری دولت به ترازنامه بانک 

مرکزی ندارد.
به  که  ندارد  لزومی  مرکزی  بانک  از  دولت  استقراض  داد:  ادامه  درودیان 
صورت غیرمستقیم صورت گیرد؛ بلکه بسیار مطلوب تر است که حد مناسب 
و ناگزیر رشد پایۀ پولی از طریق استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی 
عرضه شود؛ چراکه این کار بدون روال بروکراتیک و بدون تحمیل هزینۀ 

بهره به هزینه های دولت، نیاز بانکها به ذخایر جدید را رفع خواهد کرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: تردید در مفهوم استقالل بانک مرکزی و توصیه 
از  بدان معنا نیست که استقراض مستقیم دولت  به استقراض مستقیم 
بانک مرکزی نباید مقید به حد و اندازه ای بهینه باشد؛ اما استقالل بانک 
مرکزی در معنای اکید آن یعنی عدم انتقال کسری دولت به بخش پولی، 
غیرممکن و نامطلوب است. استقالل بانک مرکزی در تعیین اندازۀ عرضۀ 

پول، صرفا در دامنه ای باالتر از حد بهینۀ مذکور معنادار و موجه است.
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پیش شرط های استقالل بانک مرکزیمقصران حوادث رانندگی دیگر زندانی نمی شوند
انتقال کسری بودجه دولت به ترازنامه جدید  قانون  گفت:  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 

بیمه شخص ثالث، مانع از زندانی شدن مقصران 
حوادث رانندگی می شود و از این پس، نرخ بیمه 

استقالل شخص ثالث عادالنه تر خواهد بود.  پیش شرط های  بابرشمردن  اقتصاددان  یک 
دولتی  قرضه  اوراق  یاخرید  باز  بازار  بانک مرکزی گفت:عملیات 
از سوی این بانک برای تنظیم نرخ بهره،منجر به انتقال کسری 

دولت به ترازنامه بانک مرکزی می شود.

یک اقتصاددان در گفتگو با مهر؛رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد؛



در نگاه اول، کاریزما یک انرژی یا نیروی مغناطیسی 
نیروی  این  وجود  در  البته  می رسد.  نظر  به  نامرئی 
کار  آن  منبع  از  صحبت  اما  نیست،  شکی  نامرئی 
را  کاریزما  اشتباه  به  بعضی ها  است.  دشواری 
خصوصیتی ذاتی می دانند که از لحظه تولد در وجود 
بعضی از آدم ها نهفته است اما در دیگران هیچ اثری 
انرژی  ساختگی و موهبت  اما کاریزما  از آن نیست. 
نیست،  برگزیده  انسان های  به  مختص  جادویی 
بلکه ترکیب جذابی از ویژگی های اکتسابی است. در 
می شود  که  است  اجتماعی  مهارتی  کاریزما  حقیقت 
با ۱۰ ویژگی مشترک  این مقاله  را یاد گرفت. در  آن 
»توانایی  کاریزما  می شوید.  آشنا  کاریزماتیک  افراد 
استفاده  با  دیگران  بر  تاثیر  یا  عالقه،  اشتیاق،  القای 
از جذابیت یا اثرگذاری شخصی« تعریف شده است. 
می  شود  و هم  است  توصیف  قابل  هم  توانایی  این 

آن را یاد گرفت.
خیلی  بودنم  خجالتی  از  نوجوانی   و  کودکی  در  من 
رنج می بردم. موقع رو به رو شدن با آدم های جدید 
دستپاچه می شدم و تقریبا تا ۱۰ سالگی هم در جمع 

صحبت نمی کردم.
و  ناراحت  که  کردم  فکر  خودم  با  وقت  یک  باالخره 
نادیده ماندن در جمع، بیش از اندازه برایم گران تمام 
کنم.  مطرح  را  خودم  گرفتم  تصمیم  بعد  و  می شود، 
مدیران،  که  شرکتی  بنیان گذار  عنوان  به  من  امروز 
افرادی  به  را   5٠٠  Fortune گروه های  و  کارآفرینان، 
ارتباط تبدیل می کند، فهمیده ام  برقراری  قدرتمند در 
که یک چیز در همه ی این آدمها مشترک است، و آن 
تاثیرگذار  و  کاریزماتیک  می خواهند  همه شان  اینکه 
می کنند  مطرح  همیشه  آنها  که  پرسشی  باشند. 
و  تاثیرگذاری  مهارت  می  شود  آیا   « که  است  این 

کاریزماتیک بودن را یاد گرفت؟«
کودکی،  سال های  در  بودنم  خجالتی  و  دستپاچگی 
در واقع یک موهبت بود، چون حاال می دانم که این 
برای  یادگیری  این  گرفت.  یاد  می شود  را  مهارت ها 
بعضی ها خیلی زودتر اتفاق می افتد، اما برای من و 
خیلی های دیگری که با آنها کار کرده ام، چیزی شبیه 

یک ابداع تازه است!
جعبه  توی  تمیز  و  تر  خیلی  نمی  شود  را  کاریزما 
گذاشت و به کسی تقدیم کرد؛ به شخصیت و ژست 

ربطی  هم  اقتصادی  وضعیت  و  حرفه ای  عنوان  و 
برقرار  که  دریافته اند   MIT دانشگاه  محققان  ندارد. 
مولد  که  است  چیزی  همان  مردم،  با  ارتباط  کردن 
اجتماعی  مهارتی  واقع  در  کاریزما  بله،  کاریزماست. 
است که مانند بسیاری از مهارت های دیگر، آموختنی 

است.
کاریزماتیک  شخصیت  می خواهید  هم  شما  آیا 
 Lou( سولومون  لو  توصیه ی   ۶ اینها  باشید؟  داشته 
هستند،  کاریزما  به  دست یابی  برای   )Solomon

خواه مدیر باشید خواه نه:
۱. حواس تان را جمع کنید

توجه مانند یک جریان الکتریکی است که ما آدم ها 
را به هم وصل می کند. وقتی کسی در حال سخنرانی، 
مدیریت جلسه یا در تالش برای گفتگو ست، خوب 
در  تمرکز  توانایی  باشد.  پرت  حواس مان  که  نیست 
زمانی که فکرتان منحرف شده و بازگرداشندن افکار به 
زمان حاضر، عادتی مدیریتی است که نیاز به تمرین 

مداوم دارد.
۲. انسانیت را، پیش از ِسمت و رتبه، در اولویت قرار 

بدهید
قرار  اولویت  در  را  انسانی  رابطه ی  که  مدیرانی 
که  هستند  کسانی  از  اعتمادتر  قابل  می دهند، 
در  کردن  نگاه  می دانند.  مقدم تر  را  شهرت شان 
چشم های طرف مقابل، وقت زیادی نمی گیرد. منظورم 
به  وقتی  نیست.  لحظه ای  و  برق آسا  ارتباط چشمی 
طرف تان نگاه مختصری می اندازید و سریع چشم تان 
را بر می گیرید و به افکار خودتان برمی گردید، او حتما 
متوجه می شود. منظورم احساسی است که شخصی 
با صرف لحظاتی برای برقراری ارتباط چشمی با طرف 

مقابل، در او ایجاد می کند.
۳. آدم ها را از درون شان بیرون بکشید

است  این  کاریزماتیک  آدم های  توانایی های  از  یکی 
که برقراری ارتباط با دیگران را برای شان لذت بخش 
پرسیدن  بودن،  کنجکاو  با  را  کار  این  آنها  می کنند. 
می دهند.  انجام  بودن  مثبت  و  دادن  گوش  سوال، 
آدم های خوش بینی که صمیمانه به شنیدن حرف های 
ذاتی  کاریزمای  می دهند،  نشان  عالقه  مقابل  طرف 
و خدمات  کاال  معرفی  در  و  مذاکرات  در  آنها  دارند. 
کنجکاو  دیگر  آدم های  درباره ی  اگر  هستند.  موفق 
نباشید، آن وقت در گفتگوها به مشکل برمی خورید.

۴. به زبان بدن تان توجه کنید
برقراری  غیرزبانی  نشانه های  مهم ترین  از  برخی 
ارتباط، لحن گرم صدا، حالت دوستانه ی چهره، ایما 
دیگران  روی  به  رو  و  نزدیک  و  ساده،  اشاره های  و 
هم  دست   صمیمانه  فشردن  حتی  است.  ایستادن 

می تواند به آغاز یک رابطه بینجامد.
۵. از دِل ضعف، قدرت بگیرید

می کنند،  مراجعه  من  به  که  اجرایی  مدیران  بیشتر 
برقراری  در  خودشان  خرد  و  تجربه  از  استفاده  به 

ارتباط با دیگران، اعتماد ندارند. ولی وقتی می فهمند 
در  بودن  خوب  رهبر  یک  برای  الزم  توانایی های 
یک  بیان  می شوند.  زده  شگفت  هست،  وجودشان 
برقراری  برای  قدرتمندی  رابط  شخصی،  داستان 
به  قدرت بخشیدن  توانایی  است.  انسانی  ارتباطات 
زندگی  آنچه  گذاشتن  اشتراک  به  طریق  از  دیگران 
از مدیریت صحیح و  به شما آموخته، بخش مهمی 

موفق است.
۶. هرگز سعی نکنید ادا در بیاورید

در تالش برای برقرای یک ارتباط فریبکارانه، دست مان 
خیلی زود رو می شود. مغز ما ناسازگاری را در عرض 
یک میلی ثانیه تشخیص می دهد. پیش و بیش از 
در  زندگی،  حقیقت  باشید.  یادگیری  دنبال  چیز،  هر 

پیش برد و توسعه ی خودآگاهی نهفته است.
۷. عاشق زندگی باشید

آدم های کاریزماتیک با تمام وجود زندگی را دوست 
و  شادی  شاکی.  نه  هستند،  شاد  همیشه  دارند. 
گرمی از ویژگی های آنهاست. پرانرژی و درخشان اند 
می کنند.  منتقل  هم  دیگران  به  را  ویژگی ها  این  و 
لبخند  یک  فقط  کاریزما،  قدرت  دادن  نشان  برای 
کافیست. وقتی به مردم لبخند می زنید، در جوابش 
که  شده ایم  طراحی  طوری  ما  می بینید.  لبخند  هم 
انرژی اطرافیانمان را جذب کنیم. آدم هایی که عاشق 
زندگی هستند، کاریزما دارند چون فضا را پر از انرژی 

مثبت می کنند.
۸. انتظار بهترین ها را داشته باشید

را  بهترین ها  انتظار  دیگران  از  کاریزماتیک،  آدم های 
دارند. آدم ها را طوری می بینند که می توانند باشند، 

نه آن طور که هستند.
وقتی روی آدم ها سرمایه گذاری می کنید و آنها را به 
سوی نیروهای بالقوه شان سوق می دهید، آنها عاشق 

شما خواهند شد.
۹. امیدبخش باشید

امروز در  از  فردایی روشن تر  با ترسیم  کاریزماتیک ها 
ذهن آدم ها، با آنها ارتباط برقرار می کنند. برای آنها، 
رویاهای  و  از فرصت های شگفت انگیز  آینده سرشار 
دست یافتنی است. آنها خوش بینی را به آدم های دور 
و برشان القا می کنند و روحیه شان را باال می برند. آنها 
به واقعیت های کنونی توجه دارند، اما تسلیم شرایط 

موجود هم نمی شوند.
۱۰. دارایی هایتان را با دیگران شریک شوید

شریک شدن دارایی ها 
در  دیگران  کردن  سهیم  با  درواقع  کاریزماتیک ها، 
به  فرصت های خاص خودشان،  و  دارایی ها  دانش، 
تمام  با  را  بودن  هم  با  قدرت  می دهند.  ارزش  آنها 
وجود درک می کنند و ارزش آن را می دانند. آنها تنها 

نیستند.
وقتی حرف کاریزما به میان می آید، ختم کالم به فکر 

دیگران بودن است.
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پرسپولیس مقابل الهالل عربستان به تساوی یک 
بر یک دست یافت.

در  عربستان  الهالل  و  ایران  پرسپولیس  تیمهای   
های  رقابت  گروهی  مرحله  اول  هفته  چارچوب 
 ١٨:٣٠ ساعت  از   D گروه  در  آسیا  قهرمانان  لیگ 
دقیقه در ورزشگاه سلطان قابوس رو در روی هم 
قرار گرفتند که در پایان این مسابقه با نتیجه ١-١ 

تمام شد.
پرسپولیس   6٨ دقیقه  در  مسلمان  محسن  ابتدا 
محوطه  پشت  از  بازیکن  این  انداخت.  پیش  را 
در  کرد.  را  خود  کار  سرکش  شوت  یک  با  جریمه 
یک  روی  شد  موفق  ادواردو  کارلوس   ٨٢ دقیقه 

ضربه کرنر نتیجه را به تساوی بکشاند.
این بازی با همین نتیجه تمام شد تا در روزی که 
دشت  امتیاز  یک  بود  میزبان  ظاهرا  پرسپولیس 

کند.
کمال کامیابی نیا تنها اخطاری این مسابقه بود.

لیگ  گروهی  مرحله  از  دیدار  نخستین  در  استقالل  و  امارات  االهلی  تیم های  دیدار 
قهرمانان آسیا به برتری میزبان اماراتی انجامید.

 تیم فوتبال استقالل در نخستین دیدار خود در گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان 
باشگاه های آسیا از ساعت ١٩:45 امروز )دوشنبه( به مصاف االهلی امارات رفت که این 
دیدار به برتری ٢ بر یک تیم االهلی انجامید. ماختی دیوپ )١+45 و ٩٠( برای االهلی و 

امید ابراهیمی )٧4( برای استقالل گلزنی کردند.
ولید  عبدالعزیز صنقور،  عبدالعزیز هیکل،  سالمین،  ناصر،  ماجد  امارات:  االهلی  ترکیب 
عباس، ماجد حسن، حبیب الفردان )٧١ - اسماعیل الحمدی(، خمیس اسماعیل، افرتون 

ریبیرو، احمد خلیل)٨٣ - آساموا جیان( و ماختی دیوپ.
جانواریو،  رابسون  زکی پور،  میالد  رحمتی، خسرو حیدری،  استقالل: سیدمهدی  ترکیب 
لئوناردو پادوانی، امید ابراهیمی، امید نورافکن، فرشید اسماعیلی)٨٠ - فرشید باقری(، 

بهنام برزای )65 - وریا غفوری(، علی قربانی و کاوه رضایی.
*** نیمه اول

دقیقه ٩: بهنام برزای روی افرتون ریببرو که در حال رفتن به سمت دروازه استقالل بود، 
مرتکب خطا شد تا داور بازی به این بازیکن کارت زرد نشان دهد.دقیقه ١٠: احمد خلیل 
از روی ضربه ایستگاهی توپ را به گوشه دروازه استقالل زد، اما مهدی رحمتی با واکنش 
خوب خود اجازه باز شدن دروازه تیمش را نداد.دقیقه ٢٠: رابسون جان واریو روی افرتون 

ریبیرو هم وطن خود مرتکب خطا شد تا دومین کارت زرد بازی به این بازیکن برسد.
دقیقه ٢٢: ضربه کرنر استقاللی ها با دفع مدافعان االهلی پشت محوطه جریمه این تیم 
به خسرو حیدری رسید که شوت این بازیکن پس از برخورد به یکی از بازیکنان االهلی 
راهی اوت شد4٢: ارسال ابراهیمی به داخل محوطه جریمه به بهنام برزای نرسید، اما 
داور  که  کرد  وارد  استقالل  بازیکن  به سینه  پاهای خود ضربه ای  با جفت  ناصر  ماجد 
اعتقادی به پنالتی نداشت.دقیقه ١+45: ضربه کرنر بازیکن االهلی با اشتباه میالد زکی پور 

به دیوپ رسید و این بازیکن به راحتی توپ را وارد دروازه استقالل کرد.
 *** نیمه دوم:

دقیقه 4٧: پاس های ترکیبی بازیکنان در نهایت با سانتر خسرو حیدری می رفت موقعیت 
خطرناکی برای فرشید اسماعیلی ایجاد کند، اما توپ به بیرون رفت.دقیقه 54: حبیب 
الفردان به علت خطا روی بهنام برزای از داور کارت زرد گرفت. دقیقه 56: خسرو حیدری 
زرد  کارت های  تعداد  تا  گرفت  زرد  کارت  داور  از  االهلی  بازیکن  کردن  متوقف  با  هم 
بازیکنان استقالل به عدد سه برسد.دقیقه 6١: پاس عمقی بازیکنان االهلی به احمد خلیل 
رسید و ضربه سر ضرب این بازیکن را رحمتی به کرنر فرستاد.دقیقه 6٣: در حالی که 
پادوانی  می توانست پرتاپ اوت بازیکن االهلی را به بیرون بزند، اما دیوپ از بین پاهای 
مدافع برزیلی استقالل شوت زد که باز هم رحمتی توپ را دفع کرد.دقیقه 65: علیرضا 
منصوریان نخستین تعویض خود را انجام داد و وریا غفوری را به جای بهنام برزای به 
زمین فرستاد.دقیقه ٧4: خسرو حیدری که برای پاس ترکیبی از روی نقطه کرنر به جناح 
چپ رفته بود، ارسال خوبی به محوطه جریمه االهلی داشت که امید ابراهیمی با شوتی 
استقالل  تعویض  دومین   :٨٠ رساند..دقیقه  ثمر  به  را  استقالل  تساوی  گل  ضرب  سر 
آمدن فرشید باقری جای فرشید اسماعیلی بود.دقیقه ٨٣: آسامو جیان در این دقیقه 
به جای احمد خلیل به میدان رفت دقیقه ٨4: میالد زکی پور با خطایی که روی فرتون 
ریببرو مرتکب شد، از داور استرالیایی کارت زرد گرفت.دقیقه ٨٩: سیدمجید حسینی به 
جای خسرو حیدری وارد زمین شد.دقیقه ٩٠: ارسال توپ به محوطه جریمه استقالل و 
غافلگیری مدافعان این تیم باعث شد تا توپ به دیوپ برسد. این بازیکن فرصت طلب 
هم به مانند دقایق پایانی نیمه نخست موفق به گلزنی شد و تیمش را به گل دوم رساند. 
گفتنی است، در دیگر بازی این گروه )گروه A لیگ قهرمانان آسیا(، تیم التعاون عربستان 

با نتیجه یک بر صفر در زمین خود مقابل لوکوموتیو ازبکستان به برتری رسید.

توقف پرسپولیس 
مقابل الهالل در 
مسقط/ الهالل 

»حالل« نشد

استقالل آسیا را با شکست آغاز 
کرد؛ این وقت های تلف شده لعنتی

۱۰ ویژگی مشترک افراد کاریزماتیک
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فروش انواع توری، فنس و پایه دور باغ
تولید شاخ گوزنی و سرنیزه و در آکاردئون

تلفن : ٧44 6٠4٠ ٠٩١٢ - ٨٣6 ٨٠٩٠ ٠٩٣٣ - ٢٧ ٨٠ ٢٩ 66

آدرس : بازار آهن، مجتمع گلستان، بلوک ١٧، پالک ١4

صنایع فلزی
ایران حفاظ

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

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

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

است.

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

1353 شمسی هم به ثبت رسیده است

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

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

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

به یادگار مانده است.

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

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

در دوره تیموری بنا شده است.

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

شده است.

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

می باشند.

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

پیش پایتان خواهند بود.

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

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

حسینیه بوجود می آورند.

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