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ويژه نامه ارمغان مهندسى ضمیمه است

نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی

قیمت : 500 ناموتشماره ۲۴۱ و ۲۴۲

نیمه اول و نیمه دوم اردیبهشت 1396

سرود »ای ایران« ثبت ملی شد

مردم آرامش خود را از دست داده اند

اهمیت شوراها

روحانی: با اتوبوس 
مردم را جمع نکنید 
و در پادگان به آنها 

نهار ندهید

جهانگیری: دولت آینده ضدفساد خواهد بود و 
هیچ خط قرمزی در این زمینه نخواهد داشت
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مردم به دلیل همه نوع آلودگی، ترافیک و معضالت شهر ارامش 
خود و در نتیجه شادی خود را از دست داده اند. زیبایی و آرامش 
در شهر باعث ارامش روانی مردم و شادی در بین مردم می شود.

شهردار باید هر شش ماه یکبار 
گزارش عملکرد به مردم می داد

انتخابات  که  شود  باعث  نباید  جمهوری  ریاست  انتخابات 
قرار  آن  الشعاع  تحت  شود  می  برگزار  همزمان  که  شوراها 
گرفته و در نزد افکار عمومی اهمیت و جایگاه شوراها نادیده 

گرفته شود.
نظام مقدس جمهوری  آوردهای مهم  از دست  یکی  شوراها 

اسالمی ایران است.
توانند  که می  پارلمان های محلی هستند  نوعی  به  شوراها 
نقش مهم و به سزایی در پیشرفت و توسعه هر منطقه داشته 

باشند.
شوراها به لحاظ قانونی و شرایط محدود کننده ای که برای 
نهاد  تنها  شده  گرفته  نظر  در  دهندگان  رای  و  داوطلبین 
انتخابی از سوی مردم هستند که بیشترین رابطه را می توانند 

با انتخاب کنندگان و مدیران محلی داشته باشند.
بیشترین  که  بود  نظام  کارگزارن  معدود  از  طالقانی  مرحوم 
سعی و اهتمام را در تاسیس شوراها داشت. وهنوز صد روز 
اواخر  در  که  بود  نگذشته  بیشتر  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
اردیبهشت سال 58 ایت اله طالقانی در سفری به کردستان 
پایه  را  محلی  های  انجمن  و  شوراها  اولین  تشکیل  زمینه 
عنوان  به  اساسی  قانون  تصویب  هنگام  ودر  نمود  گذاری 
بیشترین  خبرگان  مجلس  در  مردم  اول  منتخب  نماینده 
سهم را در تصویب اصول مربوط به شوراها داشت به نحوی 
شوراها  مساله  به  اساسی  قانون  اصول  از  اصل  چندین   که 

اختصاص یافت که می تواند نمایانگر نقش خطیر شوراها در 
اداره امور کشور باشد.

اصول قانون اساسی مرتبط با شوراها عبارتنداز:
اصل ٦ - در جمهورى اسالمى ايران امور كشور بايد به اتكاء 
رئيس  انتخابات   : انتخابات  راه  از  شود  اداره  عمومى  آراء 
جمهور ، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى ، اعضاء شوراها و 
نظائر اينها يا از راه همه پرسى در مواردى كه در أصول ديگر 

اين قانون معين گردد.
اصل ٧ - طبق دستور قران كريم » وأمرهم شورى بينهم » و » 
شاور هم فى االمر » شوراها: مجلس شوراى اسالمى ، شوراى 
استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اينها 

از أركان تصميم گيرى و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين 

قانون و قوانين ناشى از آن معين مى كند.
اثنى  ايران ، اسالم و مذهب جعفرى  اصل ١٢ - دين رسمى 
و  است  تغيير  قابل  غير  األبد  الى  اصل  اين  و  است  عشرى 
مذاهب ديگر اسالمى اعم از حنفى ، شافعى ، مالكى ، حنبلي 
و زيدى داراى احترام كامل مى باشند و پيروان اين مذاهب 
در انجام مراسم مذهبى طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم 
و تربيت دينى و احوال شخصيه و دعاوى مربوط به آن در 
دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اى كه پيروان هر يك 
از اين مذاهب اكثريت داشته باشند ، مقررات محلى در حدود 
حفظ  با  بود،  خواهد  مذهب  آن  طبق  بر  شوراها  اختيارات 

حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل ١٠٠ - براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى ، اقتصادى، 
عمرانى ، بهداشتى ، فرهنگى ، آموزشى و ساير امور رفاهى 
اداره   ، با توجه به مقتضيات محلى  از طريق همكارى مردم 
امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان با نظارت 
شورايى به نام شوراى ده ، بخش ، شهر ، شهرستان يا استان 
انتخاب  را مردم همان محل  اعضاء آن  صورت مى گيرد كه 
می كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود 
وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور 
و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت أصول وحدت ملى 
و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسالمى و تابعيت حكومت 

مركزى باشد قانون معين مى كند. 
اصل ١٠١ - به منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در 
تهيه برنامه هاى عمرانى و رفاهى استانها و نظارت بر اجراى 
نمايندگان  از  مركب  استانها  عالى  شوراى   ، آنها  هماهنگ 
شوراهاى استانها تشكيل مى شود، نحوه تشكيل و وظايف 

اين شورا را قانون معين مى كند.
وظايف  حدود  در  دارد  حق  استانها  عالى  شوراى   - اصل١٠٢ 
خود طرح هايى تهيه و مستقيمًا يا از طريق دولت به مجلس 

در مجلس  بايد  اين طرح ها  كند.  پيشنهاد  اسالمى  شوراى 
مورد بررسى قرار گيرد.

اصل١٠٣ - استانداران ، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات 
كشورى كه از طرف دولت تعيين مى شوند در حدود اختيارات 

شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. 
و  اسالم  موازين  مخالف  نبايد  تصميمات شوراها   - اصل١٠٥ 

قوانين كشور باشد. 
وظايف  از  انحراف  صورت  در  جز  شوراها  انحالل   - اصل١٠٦ 
ترتيب  و  انحراف  تشخيص  مرجع   . نيست  ممكن  قانونى 
معين  قانون  را  آنها  مجدد  تشكيل  طرز  و  شوراها  انحالل 
می كند. شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه 
از نوبت به  صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج 

آن رسيدگى كند.
و  نمود  فوت  سال58  شهریور  در  طالقانی  مرحوم  متاسفانه 
از  البته پس  باشد.  مبارک  مولود  این  تولد  نتوانست شاهد 
صورت  به  شوراها  دوره  اولین  انقالب  شورا  ماه،توسط  چند 
نیم بند آغاز بکار نمود ولی سالها این فصل مهم قانون اساسی 
با  اهتمام وپیگیری دولت  اینکه در سال77  تا  مغفول ماند 
اصالحات اولین دوره شوراهای اسالمی شهرو روستا در سراسر 
کشور تشکیل گردید و اکنون به استثنا دوره سوم شوراها که 
مدت7.5 سال طول کشید در حال سپری شدن دوره چهارم 

شوراها هستیم.
عملکرد شوراها در این چهار دوره فراز و نشیب های داشته 
اثرات  کوچک  و شهرهای  ها  روستا  در  .شاید شوراها  است 
مملوس تری نسبت به شهرهای بزرگ داشته اند و اما افت 

های شوراها می تواندبه قرار زیر باشد:
افت های  شوراها:

١- اعضا شوراها بجای اینکه خود را شورای شهر بدانند شورای 
شهرداری بوده اند.

٢- اعضا شوراها در روستاها و شهر های کوچک براساس قوم 
و طایفه و محل انتخاب شده و در شهرهای بزرگ بر اساس 

لیست اعالمی از سوی گروههای سیاسی
٣- در ماده 71 قانون شوراها ،34وظیفه برای اعضا شوراهای 
شهر تعيين شده و عمال شوراها به دو یا سه وظیفه بیشتر 
نمی اندیشند یعنی حداکثر تعيين شهر ودر تصویب بودجه 

شهرداری
امتیازات  و  ها  رانت  از  استفاده  به  مجاز  را  شوراها خود   -4

داشته و نسبت به عملکرد شهرداری نظارتی ندارند
٥- بجای اینکه شهردارمجری مصوبات اعضا شورا باشد و خود 
شوراها  اعضا  این  حقیقت  در  بداند  انها  تصمیمات  تابع  را 

هستند که تابع و مطیع اوامر شهردار می باشند
٦- اعضا شوراها موظف هستند طرح ها وپیشنهادات خود را 
جهت رفع کمبودهای اجتماعی فرهنگی، اموزشی، اقتصادی، 
عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی در راه حل های کاربردی 
را در این زمینه ها تهیه و به مسولین اجرایی و مقامات ذیربط 
ارائه دهد. ولی عمال شوراها فقط فعالیت خود را محدود به  
وظایف شهرداری تعریف کرده و اساسا در سایر امور مربوط به 

مدیریت شهری توجهی ندارند.
درجهت  الزم  ریزی  برنامه  هستند  موظف  شوراها  اعضا   -٧
تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری 
زیست  محیط  از  حفاظت  و  وفرهنگی  وتفریحی،ورزشی 

وجلب مشارکت مردم در همه زمینه ها انجام دهند ولی در 
عمل هیچ کدام از این موارد مشاهده نمی شود.

وهزینه  آمد  در  جامع  صورت  هستند  شوراموظف  اعضا   -8
به  مربوط  وگزارش  بار  یک  ماه  شش  راهر  شهرداری  های 
عموم  اطالع  برای  بار  یک  هرسال  را  خود  وهزینه  بودجه 

منتشرنماید ولی معموال این امر مهم اتفاق نمی افتد. 
9- در کالن شهرها چون امکان شناخت کاندیدها برای مردم 
کمتر فراهم است مجبورند به لیست اعالمی از سوی گروهها 
و جناح های سیاسی اعتماد کنند در اینجاست که گروههای 
سیاسی موظفند دقت الزم را در تهیه لیست ها معمول دارند. 
با  تهران  امید  لیست  سال94  در  دهم  مجلس  انتخابات  در 
لیستها پیروزشد وتمامی سی  اکثریت قاطع نسبت به سایر 
نفر مندرج در لیست امید با اختالف قابل توجهی نسبت به 
سایرین به مجلس راه یافت ولی تنظیم این لیست براساس 
بر  وخانوادگی  نسبی  روابط  بعضا  و  نبود  ساالری  شایسته 
دوستی با مراکز قدرت در انتخابات فرد تعيين کننده بود وجز 
چهره های نظیر مطهری،صادقی،عارف سایرین نتوانسته اند 

در صحن مجلس چندان تاثیر گذار باشند.
سرنوشتی  چنین  نیز  تهران  در  چهارم  دوره  شهر  شورای 
تخصص  داشتن  بدون  وهنرمند  ورزشکار  ای  عده  داشت. 
وتجربه و برنامه مدون دارد شورا شدند و حوادث واتفاقات 
نظیر حادثه ساختمان پالسکو ،واگذاری امالک نجومی ،برج 
سازی در در مناطق یک و22تهران در کوچه های 6و8متری 
داد  قرار  بر  نظارت  زباله،عدم  اوری  نابسامان جمع  ،وضعیت 
بر  نظارت  اتوبان صدر،عدم  کردن  پیمانکاران طرح دو طبقه 
شرکت های تابعه شهرداری ،قطع درختان 300ساله و نابودی 
های  استخدام  محمودیه  و  زعقرانیه  و  شمیرانات  در  باغات 
بی رویه در مترو و مناطق شهرداری می تواند از آثار حضور 
چهره های ناکارآمد در شورای شهر تهران باشد.عدم نظارت 
صحیح بعضی از اعضا شورای شهر برعملکرد شهرداری تهران 
به  اعضا  وآگاهی  آشنایی  عدم  یکی  دارد  دوعلت  معموال 
وظایف قانونی خودشان ودیگری آلوده شدن به روابط ناسالم 
مالی وبهره گیری از رانت های موجود در شهرداری. بنابراین 
یاگروه  شوراها  انتخابات  از  دوره  دراین  گردد  می  پیشنهاد 
های سیاسی لیستی منتشر ننمایند یا سعی نمایند در لیست 

منتشرصرفا به شایسته ساالری بیندیشند.
با  ومرتبط  کاری مفید  باسابقه  حضور چهره های متخصص 
وظایف شورا در چیدمان این لیست می تواند نشانگر تعهد 
این گروهها نسبت به مردم باشد.فرار ازقومیت گرایی و رفیق 
نشان  را  جمعی  شعور  تنها  نه  مداری  برنامه  بر  وتکیه  بازی 

می دهد بلکه عامل مهمی درتوسعه پایدار شهرهاست.
معماری،  شهرسازی،  متخصصان  مابه  روستای  شهرو 
ریزشهری،  برنامه  شناس،  جامعه  حقوقدان،  اقتصادشهری، 
زیست  محیط  ونقل،  حمل  ریزی  برنامه  شهری،  جغرافیای 

ایجاد درآمد پایدار وکسانی ازاین دست نیاز دارد.
بازوی  زور  به  سرزمین  این  درشهرهای  زندگی  کیفیت  ارتقا 
بازیگران،صدای خوش  برداران،نازوکرشمه  گیرها،وزنه  کشتی 
خواننده ها یا دوز وکلک سیاستمداران وبدتر ازآن فرزندانشان 

نیاز ندارد.
شهرهای ما نیازمند ایده های خالق متخصصین  و سالمت 
است. پایدار  توسعه  برمسیر  ایشان  واستواری  وصداقت 

درآمد   فقدان  مشکل  دارنند:  فراوانی  مشکالت  ما  شهرهای 
است،مشکل  درآمدشان  از  بیش  آنها  وهزینه  دارند  پایدار 
حمل ونقل عمومی دارند،مشکل مدیریت زباله شهری دارند 
فسادشهری،  درگیر  ما  شهرهای  دارند،  هوا  آلودگی  مشکل 
قانون  و  وکاربری  وسازها  ساخت  در  تخلف  خواری،  زمین 
فروشی وفروش تراکم بی حساب هستند شهرهای ما مشکل 
کمبود منابع آب وهدر رفتن آب درشبکه های آب شهری دارند 
شهرهای ما از عدم شفافیت درآمدها و هزینه ها وفساد رنج 

می برند.
برای کم کردن این مشکالت پیشنهاد می گردد کسانی را برای 

عضویت در شورا در اولویت قرار دهیم که:
و  استراتژیک  مدت،  برحسب  ها  طرح  انواع  با  آشنایی   -١

عملیاتی بودن آنها داشته باشند.
فرهنگی،  ماهیت  برحسب  ها  طرح  باانواع  آشنایی   -٢

اجتماعی، شهرسازی و غیره داشته باشند.
٣- شناخت الزم نسبت به مفاهیم کمبود ونیاز داشته باشند.

4- آشنایی باشیوه گزارش خوانی داشته باشند وبدانند چگونه 
میتوان ازنتایج تحقیقات اجتماعی استفاده کرد.

بهداشتی،  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی،  مسائل  درمورد   -٥
خدماتی، رفاهی و ورزشی شهرشناخت کافی داشته باشند.

٦- نسبت به راه حل های علمی نگرش مثبت داشته باشند و 
به تخصص های علمی واستفاده ازتخصص بهاء الزم رابدهند.
را  ارزیابی نقاط قوت وضعف طرح های پیشین  توانایی   -٧

داشته باشند.
8- آشنایی کافی با طرح های هادی،جامع،تفضیلی وتوسعه 

محلی داشته باشند.
وتوانایی  واستانی  ملی  های  طرح  انواع  با  الزم  آشنایی   -9

استخراج اصول راهنما ازاین طرح ها داشته باشند.
١٠- شناخت کافی نسبت به انواع فضاها، بافت هاو اراضی 
زیست  محیط  کننده  تهدید  عوامل  و  طبیعی  منابع  شهری، 

داشته باشند.
١١- شناخت الزم نسبت به مقررات و آیین نامه های مربوط به 

قانون شوراها ووزارت راه وشهرسازی داشته باشند.
وبزرگان  شهر  تاریخی  هویت  و  بافرهنگ  کافی  آشنایی   -١٢

ونخبگان شهرداشته باشند.
١٣- قدرت تعاملی با متخصصین وجذب جوانان واستفاده از 
خرد  جمعی ومشورت پذیری و پاسخگویی به مردم داشته 

باشد.
١4- خودرا متعهد به دادن گزارش های شش ماهه ویکساله 

به مردم بداند.
١٥- به هیچ وجه خود را مجازبه استفاده از رانت ها وآلوده 
شدن به مسائل مالی و وارد شدن در قراردادهای پیمانکاری 

و پرداختن  به ساخت وساز ندارند.
١٦- شعارهای یوپولیستی وغیرقابل اجراء ندهند.

نیز  خرد  امور  به  بزرگ  کارهای  انجام  توانایی  عین  در   -١٧
رسیدگی نماید.

١8- کار را به گزارش کار ترجیح دهد.
مقفول  منطقی  نقد  وهر  بداند  را  تخریب  نقدو  تفاوت   -١9
ومنصفانه را با دل وجان بپذیرد ودراصالح ضعف ها بکوشند 
٢٠- برای جلب رضای خداوند و مردم کارکند نه قدرت طلبی و 

چسبیدن به میزهای  پوشالی

اهمیت شوراها

سید محمود میرلوحی:

به قلم مدیر مسئول :
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سید   محمود   میرلوحی   نامزد   اصالح   طلب   شورای   اسالمی   شهر   تهران   در   نشست   با   اعضای   ستاد  
 بهشت ) کارکنان   شهرداری   تهران  ( گفت  : نامزدهای   اصالح   طلب   همگی   مصر   هستند   که   کرامت  
 کارکنان   شهرداری   تهران   را   به   بدنه   شهرداری   برگردانند   و   با   استفاده   از   ظرفیت   نخبگان   و   کارشناسان  
 متخصص   درون   سازمانی   تحولی   جدید   در   شهرداری   تهران   بوجود   آورند   و   در   کنار   تحول   ساختاری،  
 چابک   سازی   شهرداری   را   مورد   توجه   خاص   قرار   دهند  . کارکنان   شهرداری   مطمئن   باشند   شورای  

 بعدی   شورای   شهردار   نخواهد   بود   و   خود   را   مقابل   شهروندان   پاسخگو   می   داند . 
میرلوحی   در   خصوص   برنامه   های   مورد   نظر   اصالح   طلبان   در   شورای   بعدی   عنوان   کرد  : آمایش  
 منطقه   ایی   تهران   را   در   اولویت   داریم    و   هر   منطقه   تهران   طوری   باید   اداره   شود   که   ده   ها   ویژگی  
 منحصر   بفرد   داشته   باشد   و   تهران   باید   مجمع   الفضائل   گردد   نه   مجمع   المشاکل  . قطعا   در   آینده  
 خواهید   دید   که   از   بدنه   شهرداری   تهران   کارشناسان   متخصص   شناسایی   خواهند   شد   تا   از   ظرفیت  

 های   تخصصی   استفاده   شود   تا   جان   و   روح   تازه   در   کالبد   تهران   دمیده   شود . 
وی   در   خصوص   اداره   شهر   و   شهرداری   در   طول   12   سال   گذشته   گفت  : شهرداری   تهران   به   نمایندگان  
 مردم   پاسخگو   نبود   و   شورا   هم   نظارت   کافی   برعملکرد   شهردار   و   شهرداری   نداشت   وگرنه   قانون   می  
 گوید   که   شهردار   باید   هر   شش   ماه   یکبار   گزارش   عملکرد   به   مردم   می   داد   تا   شفاف   سازی   بوجود  
 آید   نه   اینکه   االن   60   هزار   میلیارد   بدهی   برای   شهردار   بعدی   به   میراث   بگذارد  . بدنه   شهرداری  
 از   عملکرد   شهردار   و   ورود   نیروهای   خارجی   ناراضی   هست   و   عدم   اعتماد   به   نیروی   های   درون  
 شهرداری   و   روی   آوردن   به   نیروهای   خارج   از   شهرداری   پیامد   بدی   داشت   و   در   کنار   آن   شهروندان  
 هم   از   عملکرد   شهرداری   بخصوص   در   تخریب   محیط   زیست   و   روی   آوردن   به   بلند   مرتبه   سازی  
 نارضی   هستند،   پس   بر   این   اساس   عملکرد   شهرداری   ضعیف   است   و   ما   سعی   داریم   کرامت   و   عزت  

 از   دست   رفته   از   دست   رفته   کارکنان   را   برگردانیم . 
همچنین   میرلوحی   در   نشست   خبری   روز   دو   شنبه   ضمن   بیان   این   که   یکی   از   معیار   ها   برای   بستن  
 لیست،   آسیب   شناسی   مشکالت   تهران   است،   اظهار   کرد  : قبل   از   این   همه   نگران   بودند   که   لیست  
 بر   اساس   سازو   کارهای   تعيين   شده   بسته   نشود،   امروز   همه   این   سازوکارهای   لحاظ   شده   است.  
 به   لیست   موجود   باید   از   این   جنبه   نگریسته   شود   چرا   که   همه   تخصص   ها   و   سازوکارهای   تعيين  

 شده   در   آن   رعایت   شده   است . 
وی   ادامه   داد »   : اصالح   طلبان   متخصص   تیم   گرا    « شاخصه   این   لیست   است   و   قرار   نبود    غیر   اصالح  
 طلب   و   غیر   متخصص   در   این   لیست   فرا   بگیرد  . در   تهران   نیاز   به   بیش   از   100   متخصص   است،   هر  
 کدام   از   اعضای   این   لیست   21   نفره   می   تواند   به   سازمان   دهنده   تخصص   های   گوناگون   تبدیل  
 شوند میرلوحی   همچنین   در   مورد   برنامه   اعضای   لیست   اصالح   طلبان   برای   شهر   تهران   ابراز   داشت:  
 شورای   عالی   اصالح   طلبان   با   بررسی   معضالت   شهر   تهران   و   با   کمک   متخصصین   دانشگاهی    برای  
 شورای   آینده   برنامه   نوشته   است  . و   به   صورت   دقیق   و   مطالعات   فراوان   این   برنامه   تهیه   شده   و   در  

 اختیار   اعضای   شورا   و   مردم   قرار   خواهد   گرفت . 

- استاندار اسبق استان سمنان 
- استاندار اسبق استان آذربایجان غربی

- معاون پارلمانی وزارت کشور در دولت هشتم اصالحات
- عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان

- سخن گوی ائتالف فراگیر اصالح طلبان
- عضو بنیاد باران

- نایب رئیس مجمع استانداران جمهوری اسالمی ایران
- عضو شورای مرکزی مجمع دانش آموختگان ایران اسالمی

- عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسالمی

سید محمود میرلوحی در سال 1335 در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. وی دوران تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان 
خود را در شهر اصفهان گذراند و برای گذراندن مقطع کارشناسی در علوم پایه به هند رفت. محمود میرلوحی با 
پایان یافتن دوره تحصیالت کارشناسی به ایران بازگشت. وی پس از آن تحصیالت در رشته مدیریت بازرگانی را در 
سطح کارشناسی ارشد ادامه داد. سابقه وی در جریان اصالحات به اولین روز های این جنبش باز می گردد. محمود 
میر لوحی یکی از اعضای ستادی بود که حماسه دوم خرداد را رقم زد.در سال 1376 و همزمان با روی کار آمدن دولت 
اصالحات او به سمت استاندار استان سمنان انتخاب شد. ولی تا سال 1378 در این سمت ایفای وظیفه کرد. او در 
همان سال به سمت استاندار استان آذربایجان غربی انتخاب شد. با شروع چهارسال دوم دولت اصالحات ، از طرف 
وزیر کشور وقت به سمت معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت کشور برگزیده شد و تا پایان دوره اصالحات در این 
سمت باقی ماند. به گفته سید محمود میر لوحی ، وی آخرین روز کاری اش را به عنوان کارمند دولت ، همزمان با 
آخرین روز دولت دوم اصالحات به پایان رسانده است. وی در حال حاضر مشغول به کار در بخش خصوصی است 

و در برخی پروژه های خیریه نیز فعالیت دارد.

سید محمود میرلوحی یکی از نامزد های لیست امید برای شورای شهر تهران است، برنامه های او نیز هم راستا با همه نامزد های دیگر لیست امید تدوین شده است. ایجاد شفافیت در تصمیم گیری های شورای شهر و نظارت آن بر 
فعالیت های شهرداری به یک معنا مهم ترین اولویت نامزد های لیست امید است. همچنین دور کردن تصمیم گیری های اجرایی از سطح دولت و انتقال آن به شهرها به گونه ای که دولت سیاست گذاری های کالن را انجام داده و 

تصمیم گیری های اجرایی در سطح شهر ها گرفته شود. فعال کردن پتانسیل قانونی پیشبینی شده برای شورا های شهر یکی دیگر از اولویت های سید محمود میرلوحی است.
اما تاکید سید محمود میرلوحی بیشتر بر روی جنبه های فرهنگی و اجتماعی است. ایشان کالن شهر تهران را شهری چند فرهنگی و متشکل از همه قوم های ایرانی می داند و این نکته را یک فرصت بسیار خوب برای مدیریت این 
تنوع ها و استفاده از پتانسیل آن ها در اداره شهر می داند. او بر این عقیده است که پروژه های زیبا سازی سطح شهر تهران باید مردمی باشد و همه نسل ها و اقوام ایران عزیز، نمایندگان هنر خود را برای انجام آن ها داشته باشند.
او عقیده دارد که باید تحولی در کارآفرینی در شهر تهران صورت بگیرد و از حالت ناکارآمد به شکلی درآید که ظرفیت های معطل مانده شهری را به کمک متخصصین کارآفرینی به کارآفرینان اختصاص داده شود. اون عقیده دارد مردم 

باید میدان دار این فعالیت ها بوده و بخش دولتی نباید وارد این گونه فعالیت ها شوند. 
در بحث توسعه شهری، سید محمود میرلوحی تنها راه توسعه شهر تهران را توسعه پایدار و موزون این شهر در همه جنبه های اقتصادی ، محیط زیستی و اجتماعی-فرهنگی می داند و رعایت معیار های توسعه پایدار ، ازجمله جلوگیری 

از تخریب طبیعت و ترمیم آسیب ها را به عنوان یک موضوع مهم و اصلی در توسعه شهر تهران معرفی کرده است.

 شهردار باید هر شش ماه یکبار 
گزارش عملکرد به مردم می داد

سید محمود میرلوحی : 

سوابق شغلی :

برنامه ها :

زندگی نامه :
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خط  وهیچ  بود  خواهد  ضدفساد  آینده  دولت  جهانگیری: 
سیاسی  گروه  گزارش  داشتبه  نخواهد  زمینه  این  در  قرمزی 
برنامه  در  دوشنبه شب  جهانگیری  اسحاق  میزان،  خبرگزاری 
موضوع  با  سیما  دو  شبکه  خبری  ویژه  گوی  و  گفت  زنده 
به  پاسخ  در  نخست  اقتصادی،  دیدگاه های  با  آشنایی 
تاکنون  اینکه،  بیان  با  اشتغالزایی خود  برنامه های  چگونگی 
اشاره  بدون  نامزد ها  برخی  سوی  از  زیادی  صحبت های 
انباشت  یک  گفت:ما  است  شده  انجام  خاص  برنامه ای  به 
 ۱۳۹۱ تا  بین سال ۱۳۸۴  از سالهای گذشته  داریم که  بیکاری 
اتفاق افتاده است و خالص ایجاد اشتغال ما تقریبا در این 

سال ها تقریبا صفر بوده است.
وی افزود: این میزان انباشت بیکاری بین ۲. ۵ تا ۳ میلیون 
آمار اضافه  این  به  نیز هرسال  رقمی  البته یک  نفر است که 
 ۲۰۰ و  میلیون  یک  تا  یک  سالی  متوسط  بطور  که  می شود 

هزار نفر است.
جهانگیری در خصوص اینکه اقتصاد ایران از چه توانی برای 
دوران  بهترین  کرد:  یادآوری  است،  برخوردار  اشتغال  ایجاد 
ایجاد شغل تقریبا مربوط به دولت اصالحات است که ساالنه 

حدود ۶۳۵ هزار شغل ایجاد شده است.
وی در عین حال افزود: البته در سالهای اخیر در دولت تدبیر 
و امید ساالنه ۶۸۰ تا ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است که جز 

بهترین سالهای ایجاد شغل به شمار می آید.
برنامه کاملی برای ایجاد اشتغال در دولت دوازدهم تعریف 

شده است.
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  این 
ساالنه  بایستی  برنامه ششم  با  مطابق  اینکه،  بیان  با  ادامه 
اشتغالزایی  گفت:  شود،  ایجاد  اقتصاد  در  هزارشغل   ۹۵۰
و  تولید  در  رونق  ایجاد  جمله  از  اقدامات  سری  یک  نتیجه 

سرمایه گذاری در بخش های مختلف است.
برای دولت دوازدهم یک  ما  کرد:  جهانگیری سپس تصریح 

برنامه کاملی برای ایجاد شغل تهیه کرده ایم.
وی رعایت یکسری الزامات از جمله امنیت در سرمایه گذاری 
و  دانست  ضروری  شغل  هزار   ۹۵۰ ساالنه  ایجاد  برای  را 
که  سال  ابتدای  در  نیز  انقالب  معظم  رهبر  البته  یادآورشد: 
شعار ›اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال‹ را برای سالجاری در 

نظرگرفتند این مهم را مورد تاکید قرار دادند.
وی ادامه داد: برای ایجاد شغل بایستی مجموعه ای از الزامات 
سیاست های  شامل  داخلی  سیاست های  جمله  از  شغل 
سیاست های  همچنین  و  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
بخش  سوی  از  گذاری  سرمایه  ورود  تشویق  برای  خارجی 

خصوصی در نظر گرفته شود.
رشد  درصد   ۸ ساالنه  شویم  موفق  اگر  گفت:  جهانگیری 
اقتصادی داشته باشیم این خود به خود حجم قابل توجهی 

شغل با خود به ارمغان خواهد آورد.
ایجاد شغل نیازمند دیپلماسی قوی و تعامل جدی با دنیاست

در  تولید  افزایش  براینکه،  تاکید  با  حال  عین  در  جهانگیری 
افزود:  هستیم،  قوی  و  فعال  دیپلماسی  یک  نیازمند  کشور 
برای راه اندازی تولید، ایجاد بازار داخلی و صادراتی، سرمایه 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  همچنین  و  کشور  در  خارجی  گذاری 

ضروری است.
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  این 
ادامه با بیان اینکه، برای ایجاد ۹۵۰ هزار شغل بصورت ساالنه 
نیاز به ۷۰۰ هزار میلیاردناموت سرمایه گذاری است ادامه داد: 
این  دالر  میلیارد   ۶۵ اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  طبق 
میزان سرمایه گذاری مربوط به منابع خارجی است که تامین 

آن به طور حتم نیازمند یک تعامل جدی با دنیاست.
سرمایه  دالر  میلیارد   ۶۵ می تواند  جمهوری  گفت:رئیس  وی 
با  چراکه  باشد  دنیا  با  تعامل  اهل  که  کند  جذب  خارجی 
خارج  دنیای  با  کشور  روابط  زننده  بهم  شعارهای  یکسری 
نمی توان اشتغال ایجاد کرد همانطور که در یک دوره ای که 
کشور با وفور درآمد مواجه بود، میزان ایجاد اشتغال نیز صفر 

بود.
ایجاد سه هزار شرکت دانش بنیان در دولت تدبیر و امید

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه، یکی از اولویت های ما در 
بعنوان  بنیان  دانش  اقتصاد  به  توجه  اشتغال  ایجاد  بحث 
ساده ترین و کم هزینه ترین روش ایجاد شغل است، گفت:این 
شرکت ها دارای ۱۱۰ هزار شاغل می باشند و پیش بینی کرده 
ایم که تعداد این شرکت ها در دولت آتی به ۱۰ هزار شرکت 

افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه، اشتغال در روستا ها و مناطق مرزی به 
عنوان یک اولویت در صدر کارهای دولت یازدهم بوده است 
افزود: در دو سال گذشته ۳۴۰ هزار شغل در روستا ها و مناطق 

مرزی ایجاد شده است.
جهانگیری با بیان اینکه، در اواخر سال گذشته یک الیحه از 
سوی دولت مبنی بر اعطای ۱. ۵ میلیارد دالر وام از صندوق 
ذخیره ارزی برای ایجاد اشتغال برای روستائیان، افزود: این 
الیحه به دلیل گرفتاری مجلس هنوز به تصویب نرسیده که 
البته رئیس مجلس قول داده است که در روزهای آتی این 

تصویب شود.
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای  این 
همچنین تصریح کرد: یک بودجه قابل توجه دیگری نیز برای 

اعطا وام اشتغالزایی به روستائیان پیش بینی شده است.
تامین  وضعیت  بهبود  گفت:  درادامه  همچنین  جهانگیری 
جمله  از  متوسط  و  کوچک  صنایع  امور  تسهیل  و  مالی 
اولویت های اقتصادی دولت برای اشتغالزایی است که درکنار 
بهبود فضای کسب و کار از جمله بسته های حمایتی دولت در 
بحث اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ است که از سوی دولت 

در دستور کار قرار گرفته است.
 برنامه ای برای خانه دار کردن خانه اولی ها

جهانگیری در خصوص برنامه دولت خود برای خروج بخش 
مسکن از رکود به عنوان یکی از بخش های اشتغالزا و پیشران 
در توسعه اقتصادی گفت: با فعال شدن بخش مسکن ده ها 
بخش صنعتی فعال خواهد شد، ضمن اینکه مهمترین مشکل 

ما در بخش مسکن، تولید مسکن نیست.
 .۲ برآورد ها  آخرین  طبق  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد، افزود: تن ها در 

یک  در  و  دارد  وجود  خالی  مسکونی  واحد  هزار   ۶۰۰ تهران 
گذاری  سرمایه  ارزش  دالر  میلیارد   ۲۵۰ حدود  محاسبه ای 

واحدهای مسکونی خالی و منابع کشور معطل مانده است.
با  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  این 
تاکید براینکه، مسکن متناسب با قدرت خرید مردم طراحی 
نشده است گفت: متاسفانه در طول ۱۰ سال گذشته قیمت 
مسکن به صورت وحشتناکی دریک دوره ای افزایش و رشد 

۱۰ برابری داشته است.
تامین  برای  موضوع  چندین  براینکه  تاکید  با  ادامه،  در  وی 
است،  شده  گرفته  درنظر  دوازدهم  دولت  در  مردم  مسکن 

نخستین اولویت را تامین مسکن خانه اولی ها عنوان کرد.
اولی ها  خانه  طرح  این  با  مطابق  داد:  ادامه  جهانگیری 
از  پس  صندوق  دریک  مبلغی  گذاری  سپرده  با  می توانند 
تهران  در  ناموت  میلیون   ۱۶۰ تا  شده  بینی  پیش  مدت  یک 
تسهیالت با نرخ کمتر از ۱۰ درصد و با دوره تقریبا ۲۵ ساله 
۲۰ میلیون  مبلغ  این  در سایر کالن شهر ها  کنند که  دریافت 

ناموت کمتر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه، این طرح یک فرصت مناسب برای خانه 
دار شدن خانه اولی هاست گفت: از ابتدای اجرای این طرح 
سرمایه  دریافت  برای  جوان  زوج  هزار   ۱۶۰ از  بیش  تاکنون 
اقدام کرده  تامین مسکن خود  برای  این صندوق  در  گذاری 

اند.

این نامزد دوازدهمین همچنین ایجاد مسکن در بافت های 
فرسوده را از دیگر طرح های دولت آتی برای خانه دار کردن 
به  زیربنا ها  فرسوده  بافت های  در  گفت:  و  کرد  ذکر  مردم 
اندازه کافی وجود دارد و پیش پینی شده است که ساالنه با 
همکاری شرکت های توسعه ای بخش خصوصی صد ها هزار 

مسکن ایجاد شود.
را  امتیازاتی  نیز  اعتبار  و  پول  البته شورای  گفت:  جهانگیری 
در بخش مسکن  فعال  استفاده شرکت های خصوصی  برای 
درنظر گرفته است که با مشارکت صاحبخانه ها در بافت های 

فرسوده و همینطور در حاشیه شهر مسکن ایجاد کنند.
وی گفت: همچنین پیش پینی شده است ساالنه ۲۰۰ هزار 
مسکن روستایی ایجاد شود که این البته با هدف استحکام 

بخشی منازل روستایی نیز به شمار می آید.
دستور  در  معلول  یک  دارای  خانوارهای  کردن  دار  خانه  طرح 

کار دولت
جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه نوع دیگری مسکن تحت 
است  شده  پینی  پیش  مردم  برای  اجتماعی  مسکن  عنوان 
گفت: این بخش با کمک نهادهای حمایتی همچون کمیته 
عالقمند  خیرین  همچنین  و  تعاون  وزارت  بهزیستی،  امداد، 
بانکی نیستند  از تسهیالت  برای کسانی که قادر به استفاده 

طراحی شده است.
وی افزود: البته خانوارهایی که دارای دو معلول باشند در حال 
امیدواریم  که  می گیرد  تعلق  آن ها  به  واحد مسکونی  حاضر 
امسال حتی طرح تامین مسکن خانوارهای دارای یک معلول 
را  نیستند  برخوردار  شدن  دار  خانه  برای  الزم  توان  از  که  را 
اجرا کنیم، این طرح در شکل مسکن اجتماعی برنامه ریزی 

شده است.
بازار سرمایه در دولت دوازدهم بصورت جدی حمایت خواهد 

شد
وی در خصوص حجم نقدینگی در کشور با بیان اینکه، این 
است  ناموت  میلیارد  هزار   ۱۲۰۰ حدود  حاضر  حال  در  حجم 
از  خیلی  داخلی  ناخالص  تولید  با  عدد  این  نسبت  گفت: 
کشور ها کمتر است. چراکه حجم نقدینگی خیلی از کشور ها از 

تولید ناخالص داخلی آن ها بیشتر است.
توسعه  کننده  کمک  را  نقدینگی  وجود  حال  عین  در  وی 
کشور  در  گذاری  سرمایه  و  تولید  رونق  جمله  از  اقتصادی 
یک  نشود  پرداخته  بدان  خوب  اگر  البته  گفت:  و  دانست 

تهدید جدی است.
جهانگیری یکی ازمراکز مناسب جذب نقدینگی را بازار سرمایه 
و  کند  توجه  این بخش  به  دولت  بایستی  گفت:  و  دانست 
به سرمایه  آسیب  از هرگونه  برای جلوگیری  دوازدهم  دولت 
قرار  حمایت  مورد  جدی  بصورت  را  سرمایه  بازار  گذاران، 

خواهد داد.
سرعت رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم را افزایش خواهیم 

داد
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  این 
با  نیز  تورمی  رکود  مهار  برای  برنامه خود  در خصوص  ادامه 
بیان اینکه، اقتصاد ایران در طی ۵۰ سال گذشته در مقاطعی 
با تورم باالی ۴۰ درصد نیز مواجه شده است گفت: حتی در 
همان دوره نیز رشد اقتصادی مثبت بوده است و در مواقعی 
پاینین  هم  تورم  اما  بوده،  منفی  اقتصادی  رشد  البته  که 
بوده است، لذا تن ها در یک دوره شاهد رشد منفی و تورم 

باالمواجه بوده ایم که سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اتفاق افتاد.
طول  در  بار  نخستین  برای  یازدهم  دولت  گفت:  جهانگیری 
۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران شاهد رکود تورمی مواجه شده 
بود که باسیاست گذاری مناسب انجام شده ابتدا به سمت 
کاهش تورم تک رقمی حرکت و پس از آن بدنبال ایجاد رونق 

اقتصادی حرکت کرده ایم.
به طوریکه طبق گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال 
گذشته باالی ۷ درصد بوده است و طبق گزارش بانک مرکزی 

باالی ۱۱ درصد بوده است که رشد بسیار باالیی است.
وی در عین حال کوچک شدن سفره زندگی مردم را به دلیل 
دانست  گذشته  سالهای  از  مانده  بجای  گرفتاری های  برخی 
و گفت:مردم هنوز تاثیر این رشد را بدرستی در زندگی خود 
لمس نکرده اند که در دولت دوازدهم سرعت رشد اقتصادی 

و قدرت خرید مردم را افزایش خواهیم داد.
وی مهترین تصمیم خود در دولت دوازدهم را افزایش سرعت 
در  گفت:  و  کرد  بیان  مردم  زندگی  در  لمس  قابل  اقتصادی 
حال حاضر اقتصاد ایران از دوران سخت رکود تورمی در حال 
خروج است و هم اکنون این اقتصاد قادر به ایجاد شغل و 
افزایش معیشت مردم و پاسخگویی به مشکالت  همچنین 

طبقات ضعیف جامعه است.
تمرکز ما جلوگیری از فرار مالیاتی بنگاه های بزرگ خواهد بود

وی در خصوص برنامه خود برای مالیات بر بخش تولید گفت: 

البته کشور ما از جمله کشورهای دریافت کننده مالیات های 
فعالیت  که  هایی  بنگاه  و  می شود  محسوب  دنیا  در  پایین 
داشته و سود داشته باشند ۲۵ درصد مالیات می دهند که این 
در برخی از کشور ها باالی ۳۰ درصد و در خود کشور ما نیز در 

یک مقطعی باالی ۳۰ درصد بوده است.
به  بایستی  خرد  مالیات های  بخش  در  ما  گفت:  جهانگیری 
اساس خود  بر  بهتری  رابطه  ایجاد  با  و  کنیم  اعتماد  اصناف 
اظهاری آن ها مالیات دریافت خواهیم کرد، اما بایستی تمرکز 
ما بر دریافت مالیات از بنگاه های بزرگ که فرار مالیاتی دارند 

باشد.
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  این 
همچین تصریح کرد:در طول دو سال گذشته با طراحی یک 
فرار  از  ناموت  میلیارد  هزار   ۷ از  بیش  الزم  تمرکز  و  سامانه 

مالیاتی جلوگیری شد.
دغدغه های مربوط به قاچاق کاال به سرعت برطرف خواهد شد

قاچاق  رفع معضل  برای  برنامه خود  در خصوص  جهانگیری 
کاال نیز با بیان اینکه، این پدیده از بدترین اتفاقاتی است که 
ممکن است برای یک کشور ایجاد شود گفت: چراکه بسیاری 
از این اجناس در داخل کشور تولید می شود و این به تولیدات 

داخلی کشور آسیب می رساند.
برای برخورد  یازدهم عزم جدی  براینکه، دولت  تاکید  با  وی 
با کاالی قاچاق داشته است، یادآورشد: روز شروع کار دولت 
یازدهم حجم کاالی قاچاق حدود ۲۵ میلیارد دالر بوده است 
که این میزان در حال حاضر به ۱۲ میلیارد دالر کاهش یافته 

است که این توفیق بسیار بزرگی است.
برای  مناسب  سامانه های  برایجاد  تاکید  ضمن  جهانگیری 
خوشبختانه  کرد:  تصریح  کشور،  در  قاچاق  کاالی  کنترل 
سامانه های  به  مجهز  گمرکات  از  یکی  به  ایران  گمرک  امروز 
الکترونیکی و ردیابی کاال از مبدا تا لحظه ترخیص تبدیل شده 

است.
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  این 
برای  که  تمهیداتی  با  آتی  دولت  در  که  داد  اطمینان  ادامه 
گمرکات کشور در نظر گرفته شده است دغدغه های مربوط به 

قاچاق کاال هرچه سریعتر برطرف خواهد شد.
مدیریت مناسب حتی با وجود تحریم ها قادر به ایجاد ثبات 

اقتصادی است.
وی در خصوص اینکه مشکالت اقتصادی کشور در حال حاضر 
به دلیل تحریم است یا سوء مدیریت نیز گفت: ما در دولت 
یک  در  اما  ایم،  بوده  مواجه  تحریم ها  بیشترین  با  یازدهم 
دوره ای به بهانه تحریم یک تالطم عجیبی در اقتصاد کشور 
ایجاد شد که هیچکس قادر به پیش پینی کاالهای مصرفی 
یا قیمت ارز و سکه برای روز بعد نبود که این البته این بخشی 

به دلیل سوء مدیریت بوده است.
جهانگیری ادامه داد:با وجوداینکه در دولت یازدهم تحریم ها 
ثبات  یک  عالمانه  مدیریت  با  اما  داشت،  وجود  همچنان 
اقتصادی بسیار مناسبی ایجاد شد که به نظر مدیریت خوب 

می تواند حتی عوارض تحریم را به حداقل برساند.
دولت آینده به طور حتم دولت ضد فساد خواهد بود

جدی  میزان  چه  تا  اقتصادی  فساد  اینکه،  خصوص  در  وی 
است و ریشه آن کجاست نیز گفت: فساد از مسائلی است 
که متاسفانه به شکل بسیار نامناسبی در اقتصاد ایران شکل 

گرفته است که به تعبیر بنده فساد سیستمی است.

ضدفساد  دولتی  آینده  دولت  براینکه،  تاکید  با  جهانگیری 
خواهد بود وهیچ خط قرمزی در این زمینه نخواهد داشت 
با  بایستی  باشد  شده  آلوده  فساد  در  که  هرکسی  با  افزود: 

تعامل مناسب با قوه قضائیه با آن برخورد شود.
فساد  بروز  در  پیشگیرانه  اقدامات  از  یکی  حال  عین  در  وی 
بایستی  گفت:  و  کرد  بیان  اطالعات  به  آزاد  دسترسی  را 
و  ایجاد  پولی  و  بانکی  نظام  در  الکترونیکی  سامانه های 
اتاق های شیشه ای و دردسترس و کنترل مردم  مسئوالن در 

باشند.
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  این 
مبارزه  در  فرصت  بهترین  را  مجازی  فضای  وجود  همچنین 
با فساد دانست و گفت: اطالع رسانی از حقوق های باال در 

همین فضا اتفاق افتاد.
به  مناسبی  خدمات  شرایط  سخت ترین  در  یازدهم  دولت 

روستا ها ارائه کرد.
اقتصاد  خصوص  در  خود  دیدگاه  خصوص  در  جهانگیری 
درونزا و برونزا نیز با بیان اینکه، درون زایی استفاده از تمام 
است  دنیا  با  تعامل  نیز  نگری  برون  و  داخلی  ظرفیت های 
گفت: ما از اقتصاد دنیا سرمایه، بازار و تکنولوژی می خواهیم 
از  بایستی  کشور  خارجی  سیاست  تیم  و  جمهوری  رئیس  و 
تامین  اقتصادی  بخش  در  را  نیاز  این سه  دیپلماسی  طریق 

کنند.

وی در ادامه یکی از ضرورت های درون زا کردن اقتصاد کشور 
را توجه ویژه به روستا ها دانست و با تاکید براینکه، روستا ها 
گفت:  برخوردارند  درکشور  اقتصادی  باالی  بسیار  ظرفیت  از 
درسخت ترین  را  خدمات  از  خیلی  شد  موفق  یازدهم  دولت 

شرایط به روستا ها ارائه کند.
جهانگیری با بیان اینکه، یکی از دغدغه های روستا ها در طول 
۸ سال  در طول  گفت:  است  بوده  آب  گذشته  چندین سال 
گذشته تعداد متوسط روستاهایی که آب رسانی شده است 
سال  در  که  حالی  در  است،  بوده  روستا   ۳۰۰ تا   ۲۵۰ حدود 
۱۳۹۵ بیش از ۲۹۰۰ روستا آبرسانی و حتی کار برق رسانی به 

روستاهای با تعداد ۱۰ خانوار نیز انجام شد.
شد،  برقرار  کیلومتر   ۱۰ نیز  روستایی  راه  اینکه،  بیان  با  وی 
نیز به ۷ هزار روستا منتقل شد و در ۲ ساال  اینترنت  گفت: 
ما  و  شد  ایجاد  شغل  روستا  هزار   ۳۴۰ از  بیش  در  گذشته 
توسعه  همچنین  و  گذاری  سرمایه  توسعه  ایجاد  سمت  به 
بخش های کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری در روستا ها 

گام برداشته ایم.
این نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از 
ظلم هایی که به دولت یازدهم شده است را انگ بی توجهی 
به طبقات ضعیف جامعه بیان کرد و گفت: این درحالی است 
بر  و  کشور  اقتصادی  شرایط  بدترین  در  یازدهم  دولت  که 
اساس اولویت ها بهترین خدمات را به محرومین کشور ارائه 

داده است.
طرح نظام سالمت بهترین خدمت به محرومان بوده است

قبل  دولت  گزارشات  اساس  بر  اینکه،  بیان  با  جهانگیری 
هرسال دو میلیون نفر به علت ناتوانی درتامین هزینه درمانی 
به طبقات فقیر منتقل می شده اند، گفت: طبق همین مسئله 
نخستین کار این دولت ساماندهی درمان مردم بوده است 

به طوریکه در این دولت بیش از ۱۰ میلیون نقر بیمه شدند.
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  این 
جمله  از  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار  به  رسیدگی  همچنین 
نفر  میلیون   ۱۰ حدود  که  بهزیستی  و  امداد  کمیته  خانواده 
را تحت پوشش خود دارند را یکی دیگر از اقدامات اساسی 
دولت یازدهم در بخش رسیدگی به محرومان جامعه عنوان 

کرد.
تحت  خانوارهای  به  مستمری  پرداخت  چهاربرابری  افزایش 

پوشش
جهانگیری همچنین گفت: در قالب یک طرح در سالجاری به 
خانواده های تک نفره حدود ۲۰۰ هزارناموت، خانواده دو نفره 
۳۴۰ هزارناموت، خانواده سه نفره ۴۵۰ هزار ناموت، خانواده 
چهارنفره ۶۰۰ هزارناموت و خانواده پنج نفره ۷۰۰ هزار ناموت 
از محل مستمری وضع کرده ایم که به آن ها پرداخت می شود 
چهاربرابر  تا  خانوار ها  این  مستمری  پرداخت  طوریکه  به 

افزایش یافته است.
این نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه 
ایرانی  به همه خانوارهای  که  است  این  دوم  گام  البته  داد: 
اعالم کنیم هرکس درآمدش از این مبالغ کمتر است در کمیته 
امداد و بهزیستی ثبت نام کنند و حتما این مبالغ به آن ها 

پرداخت خواهد شد.
سهام عدالت تمام مردم ایران تا شهریور ماه امسال ساماندهی 

خواهد شد
را  محرومین  به  رسیدگی  ظرفیت های  از  دیگر  یکی  وی 

میلون   ۵۰ طوریکه  به  گفت:  و  دانست  عدالت  سهام  بحث 
کار  گذدشته  سال  سه  ودر  هستند  سهام  این  متقاضی  نفر 
فشرده ای برای سازمانددهی این سهام صورت گرفت که مردم 
به معنای واقعی سهم سهامدارشدن درکارخانجات را بچشند.

جهانگیری با بیان اینکه، طبق قانون مجلس شورای اسالمی 
تکلیف  تعيين  عدالت  سهام  برای   ۱۳۹۶ سال  در  می بایست 
ایران  مردم  میلیون   ۵۰ میزان  خوشبختانه  افزود:  شود، 
هر  ارزش  و  است  شده  مشخص  کارخانجات  در  سهامشان 

خانواده ۵ نفره ایرانی ۱۰ میلیون سهم است.
این نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه 
داد: البته تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
پول سهام عدالت خود را پرداخت کرده اند و از سال ۱۳۹۶ 
تا  نیز  مردم  باقی  و  کنند  دریافت  را  سهام  سود  می توانند 

شهریور ما ه. تعيين تکلیف می شوند.
وی با تاکید براینکه، رسیدگی به محرومان در دولت دوازدهم 
بیش ازگذشته عملیاتی خواهد شد گفت: متاسفانه برخی با 
شایعات می خواهند دل مردم راخلی کنند درحالی که دولت 
به رفع مشکالت و دغدعه مردم و طبقات ضعیف و  مصمم 

نیازمند جامعه
است.

در  اشتغال آن ها  برای  التحصیالن  فارغ  کارورزی  اجرای طرح 
دولت آتی.

فارغ  شغل  تامین  برای  خود  دولت  برنامه  خصوص  در  وی 
کارورزی  طرح  یک  گفت:  جامعه  دانشگاهی  التحصیالن 
التحصیل  فارغ  برای جذب هر  که  است  گرفته شده  نظر  در 
دانشگاهی در کارخانجات بخشی از حقوق را دولت و بخشی 

را صاحب کار پرداخت خواهد کرد.
این نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: 
تی  آی  زیرساخت های  حاضر  حال  در  خوشبختانه همچنین 
فراهم  گذشته  سالهای  سنگین  گذاری های  سرمایه  دنبال  به 

شده که امیدواریم یکی از زمینه های اشتغال در کشور باشد.
صندوق  مشکل  رفع  برای  خود  برنامه  خصوص  در  وی 
همانطور  عزیز  بازنشستگان  به  بنده  گفت:  نیز  بازنشستگی 
را  از تورم حقوق ها  که در سالهای اخیر سعی کرده ایم بیش 
افزایش دهیم، اطمینان می دهیم که به طور حتم این صندوق 

را تقویت خواهیم کرد.
بنگاه ها  سرمایه  تامین  بزرگ  مرکز  به  آینده  در  سرمایه  بازار   

تبدیل خواهد شد.
برای  خود  برنامه  در خصوص  ادامه  در  جهانگیری همچنین 
تقویت بازار سرمایه و حفظ منافع سهامداران گفت: بعد از 
اضافه شدن سهامداران سهام عدالت به بازار سرمایه یک بازار 

سرمایه بزرگی روبه رو خواهیم شد.
که  کنیم  اتخاد  سیاست های  بایستی  کرد:ما  تاکید  وی 
سهامداران خرد آسیب نبیند که روش های مختلفی را مد نظر 
داریم ضمن اینکه بازار سرمایه باید درتامین مالی بنگاه های 

بزرگ نقش مناسبی را ایفا کند.
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  نامزد  این 
ادامه تصریح کرد: بازار سرمایه با اقدامات اساسی پیش رو 
در آینده به یکی از مراکز بزرگ تامین سرمایه بنگاه های بزرگ 

کشور تبدیل خواهد شد.
حمایت جدی دولت دوازدهم از حلقه تولید تا توزیع کاال برای 

کاهش واسطه ها
شکبه  ساماندهی  برای  خود  برنامه  خصوص  در  جهانگیری 
توزیع و کوتاه کردن دست دالالن در بخش کشاورزی گفت: 
اقتصادی کشور  فعالیت های  توسعه  راههای  بهترین  از  یکی 
بخش های  در  وسیعی  مجموعه  یک  که  است  تعاونی ها 

مختلف تولیدی، خدماتی و توزیعی را شامل می شود.
اساسی  قانون   ۴۴ اصل  طبق  دولت  گفت:سیاست  وی 
کشور  اقتصاد  در  تعاونی ها  سهم  بیشتر  هرچه  افزایش 
است و تعاونی های کشاورزی در بخش پشتیبانی در تامین 
آفرین  در عرضه محصوالت می توانندنقش  و هم  نهاده های 

باشند و واسطه ها را به حداقل ها کاهش دهند.
این نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه 
داد: ما در این بخش قادر به حمایت های بیشتری هستیم که 
البته این حلقه بصورت کامل ایجاد نشده است که در دولت 

آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
قائل  ایثارگران  خانواده ای  برای  ویژه ای  ارزش  یازدهم  دولت 

است
وی در ادامه با اشاره به اینکه، در این روز ها شایعات زیادی 
علیه دولت و مسئوالن دولت یازدهم می شود، گفت: برخی 
متاسفانه در اقدامات غیر اخالقی ق. دل دینداران را خالی و 

آن ها را نگران کرده اند.
جهانگیری اظهارکرد: بنده با اطمنیان می گویم که این دولت 
و  جانبازان  و  ایثارگران  شهدا،  معظم  خانواده های  برای 
انسان های متدین کشور جایگاه و ارزش ویژه ای قائل است.

این نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه 
باورهای دینی مردم در تضاد  با  اقدامی که  این دولت  داد: 
با  را  رابطه  بهترین  این دولت  و  داد  انجام نخواهد  را  باشد 

مراجع و آیات عظام داشته است.
سند ۲۰۳۰ در صورت هرگونه منافاتی با ارزش های دینی اجرا 

نخواهد شد
جهانگیری در ادامه، با اشاره به بحث های اخیر مطرح شده 
در ارتباط با سند ۲۰۳۰ سازمان یونسکو که برخی سعی کرده 
اند که اینطور تبلیغ کنند که دولت قصد انجام اقدامات ضد 
دینی داشته است و شب نامه هایی را به دروغ علیه دولت 
توزیع کرده اند گفت: این یک بیانیه است و درجاهایی که 
با قانون، مقررات و ارزش های دینی ما منافات داشته باشد 
اجرا نخواهد شد، همانطور که از سوی وزیر ما به یونسکو نیز 

اعالم شده است.
ایم  کرده  اعالم  یونسکو  سازمان  به  ما  حتی  داد:  ادامه  وی 
توسعه  برنامه های  و  باالدستی  اسناد  با  نباید  سند  این  که 
به  می کنیم  خواهش  مردم  از  و  باشد  تضاد  در  کشورمان 
را ملزم  این شایعات توجه نکنند چراکه ما بطور جدی خود 

می دانیم که از ارزش ها و باورهای دینی مردم مراقبت کنیم.

جهانگیری: دولت آینده ضدفساد خواهد بود و هیچ خط قرمزی در این زمینه نخواهد داشت
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بسمه تعالی
١-با سالم سرکار خانم باقری پور  ضمن خوش آمدگویی خدمت شما و با تشکر از اینکه وقتتان را در 

اختیار ما قرار دادید برای آشنایی بیشتر مخاطبان لطفا خودتان را معرفی کنید.
به نام خدا و عرض سالم خدمت شما و تمام خوانندگان روزنامه نوآوران. مینا باقری پور هستم و 
زمینه آموزش و پرورش،  بازاریابی که در  با گرایش  بازرگانی  ارشد مدیریت  تهران. کارشناس  متولد 
تدریس، مدیریت داخلی و اجرایی سابقه دارم. مدتی در سرای یکی از محله های تهران مدیرداخلی 
انتشارات مشغول هستم. تا به حال طرحی جهت کمک به ایاب و ذهاب  بودم. در حال حاضر در 
سالمندان ارائه به فرمانداری شمیرانات کردم. طرح جدیدی در مورد دیوار سبز جهت زیباسازی و کمک 

به کم شدن آلودگی هوای تهران به یکی از مناطق شهرداری تهران ارائه کرده ام.
٢-پس شما در حوزه شهری، فرهنگی و اجتماعی فعالیت هایی داشته اید، هدف و انگیزه شما از ورود 

به شورای شهر در این دوره چیست؟
همانطور که ظاهر شهر، الودگی، ترافیک تمام مردم تهران را خسته کرده است. با عنایت به موقعیت 
زندگی¬ام مشکالت مردم و شهر را لمس کرده و مانند همشهریانم کمبودها، نیازها، نارسایی های 

اجتماعی و بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی- رفاهی مردم را درک کرده ام. 
نشده  ارائه  هنوز  که  دارم  هایی  طرح  شهر  زیبایی  مورد  در  دارم  که  فعالیتی  و  کاری  تجربه  به  بنا 
است. تهران به عنوان پایتخت ایران باید الگوی مناسبی برای بقیه شهرها باشد یکی از اهداف من 
حفظ محیط زیست است. البته تمام طرحها باید با همکاری مردم انجام پذیرد و این اتفاق در گرو 
رشد فرهنگی جامعه است. یکی از مواردی که باعث رشد فرهنگی می شود مطالعه است. فرهنگ 
کتابخوانی مردم و سرانه مطالعه در ایران بسیار پایین است. باید با استفاده از فضاهای موجود در 

اختیار شهرداری مانند سرای محله ها فرهنگ کتابخوانی را رشد داد. 
٣- از دیدگاه خودتان فضای شهری را از نظر اجتماعی و رفتاری مردم توصیف کنید.

مردم به دلیل همه نوع آلودگی، ترافیک و معضالت شهر ارامش خود و در نتیجه شادی خود را از 
دست داده اند. زیبایی و آرامش در شهر باعث ارامش روانی مردم و شادی در بین مردم می شود. 

تصادف،  همچون  اتفاقاتی  زمان  برخوردهای  ترافیک،  بود.  خواهند  افرین  شادی  فرهنگ،  با  مردم 
حضور فروشندگان چهاراه ها، حضور فروشندگان مترو در زمان خستگی مسافران و ... باعث ناراحتی، 
خستگی روحی و در نتیجه افسردگی می شود. با ارائه مشاوره و آموزش رایگان به مردم باالخص زنان 
خانه دار که در اصل تربیت کننده اصلی فرزندان و خانواده هستند میتوان فرهنگ جامعه را رشد داد. 

با ایجاد فضاهای شاد و سالم باعث آرامش روحی و روانی مردم شد. 
در گرو این فرهنگ سازی و ارامش است که ما میتوانیم با اتحاد به اهداف واالی انقالب اسالمی 

نزدیکتر شویم.
4- به نظر شما نقش سازمانهای دولتی و غیر دولتی در این امر چیست؟

به نظر من تمام سازمان ها باید به یک اتحاد و همفکری برای نجات شهر برسند. برای این منظور 
میتوان کارگروه هایی از نمایندگان متخصص هر ارگان تشکیل داد تا با همفکری و همکاری همدیگر 
به معضالتی از جمله ساختمان سازی های نامتعارف، الودگی شهری از جمله آلودگی توسط زباله ها، 

کمک و سامان دادن به مردم نیازمند و ... فائق آمد.
با استفاده از اتحاد و همکاری متخصصین شهرسازی و محیط زیست، می توان از ساخت برجها در 
مناطق عبور هوا جلوگیری کرد. فضای سبز ایجاد کرد. به برج سازها با دادن امکانات ترغیب کرد که 

در نمای بیرونی ساختمانها از دیوار سبز مناسب و صحیح استفاده کنند. 
کمک به مردم جهت تعمیر و ساخت ساختمانهای فرسوده و تجهیز ساختمانها، قطعا مردم خود نیز 
همکاری الزم را خواهند داشت. میتوان مبلغی از هزینه این تعمیرات را از بودجه برج سازی تامین 
به شهرداری  باید  که  هایی  هزینه  و  عوارض  از  مقداری  جای  به  سازان  برج  که  بدین صورت  کرد. 

بپردازند، بازسازی تعدادی خانه فرسوده را متقبل شوند.
تمام این موارد نشان دهنده اهمیت اتحاد بین سازمانها و مردم را نشان می دهد

٥- آیا راهکاری جهت حل مشکالت حاشیه نشینی شهر تهران دارید؟
دلیل اصلی مهاجرت مردم به سمت تهران و شهرهای بزرگ، معضالت حل نشده شهرهایشان است. 
اگر ائتالفی بین شورای شهر تهران و دیگر شهرها یا حداقل شهرهای اطراف تهران باشد و برای حل 
معضالت آنها همفکری و کمک شود، قطعا نه تنها مهاجرت کم می شود بلکه باعث می شود مهاجران 

فعلی به شهرهایشان برگردند و معضل حاشیه نشینی تا اندازه زیادی حل شود.
٦- چگونه می توان کاری کرد که جوانان، زنان، مهندسین، کارآفرینان و کال اقشار مختلف جامعه، خود 

برای حل معضالت شهری مشارکت بیشتری داشته باشند؟
از موارد قابل توجه برای مردم، شفاف بودن عملکرد شورای شهر است. در شورای شهر طرح¬های 
اجرایی به تصویب می¬رسد که عموم مردم از آن آگاه نمی¬شوند. اگر آگاهی و اطالع رسانی دقیق 
و به موقع صورت پذیرد، خیلی از شرکت¬هایی که توانایی همکاری و اجرای طرح را دارند که عمدتًا 
متخصصین جوانی هستند که وارد عرصه کار و خدمت شده¬اند، شناسایی شده و اجرای طرح ها به 
برخی شرکت های محدود اختصاص نخواهد یافت. رقابت سالم، اجرای صحیح طرح، کم شدن هزینه 
برای شهرداری و بازدهی باالیی را باعث خواهد شد، که در نهایت، اعتماد مردم و همکاری صادقانه 
آنها را در پی خواهد داشت. البته الزم به توضیح است که نظارت صحیح بر اجرای طرح بسیار مهم 

است. باید یه شهرداری شیشه ای داشته باشیم. 
ایجاد یک راه ارتباطی با مردم به صورت مجازی و یا حتی گاهی به صورت برنامه تلویزیونی تا بتوان 
اخبار و تصمیمات اخذ شده را به اطالع مردم رساند. مردم را باید از روش رسیدگی، اجرا و نتیجه 

آگاه کرد.
یکی از مشکالت مردم عدم آگاهی آنان از حق و حقوقشان است. عدم آگاهی از قوانین و حقوق 

شهروندی باعث می شود عده ای سودجو به اهداف خود برسند. 
برای آگاهی مردم از قوانین و حقوق شهروندی میتوان در هر منطقه از شهرداری و یا سرای محله 
را  آنها  را داده و  این آگاهی  قرار داد که به مردم  آنها( مشاورینی  بر عملکرد  )با نظارت صحیح  ها 

راهنمایی کنند.
به بیان دیگر همراه بودن و در میان مردم بودن باعث مشارکت مردم می شود.

سخن اخر:
با تشکر از وقتی که گذاشتید، بجاست در این جا از دوستان و عزیزانی که تا کنون کنار من بوده و مرا 

یاری کرده اند، تشکر کنم. 
الزم به توضیح است که در دین اسالم به خانه و خانواده و اطالع از موقعیت همسایه بسیار سفارش 
شده است که می توانیم از این مطلب به این نکته برسیم که در حوزه بزرگتر به شهر و رسیدگی به شهر 

از اهمیت واالیی در دین اسالم برخوردار است.
اساسًا انسان رابطه ماّدى و معنوى فراوانى با زادگاه خود دارد و تاریِخ زندگیش با آن پیوند ناگسستنى 
پیدا کرده است. همین پیوند، سبب عالقه او به وطن مى شود و همین عالقه، انگیزه حفظ و دفاع 

و عمران و آبادى آن مى گردد.
ُروْا َما ِبَأْنُفِسِهْم ى ُيَغيِّ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّ ِإنَّ اهلَل اَل ُيَغيِّ

خدا حال قومى را تغيير نمى دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند
امیدوارم هر فرد منتخبی که وارد این عرصه می شود بتواند به صورت صحیح به مردم و شهر خدمت 

کند.

عضو   تیم   ملی   کانوپولوی   بعد   از   مشکالتی   که   داشت   به   آلمان   پناهنده   شد . 
   فرشته   حسینی   از   سال   2007   عضو   تیم   ملی   کانوپولوی   بانوان   ایران   بود   که   در   حال   حاضر   در  

 آلمان   به   سر   می برد   و   با   یک   باشگاه   بوندسلیگا   وارد   مذاکره   شده   است . 
وی   درباره   رفتنش   از   ایران   به   فارس   گفت  : من   به   سفری   رفته   بودم   که   وقتی   رئیس   کمیته  
 کانوپولو   متوجه   شد   از   همان   زمان   تصمیم   گرفت   من   در   تیم   ملی   نباشم   این   رئیس   کمیته   که  

 ریاست   هیات   قایقرانی   استان   مرا   نیز   به   عهده   دارد   تصمیم   گرفت   من   نباشم . 
حسینی   افزود  : تعدادی   از   ورزشکاران   حضور   مرا   در   تیم   ملی   برای   خودشان   بد   می دیدند   و  
 همان   ورزشکاران   بودند   که   باعث   بحث   بین   من   و   رئیس   کمیته   شدند  . البته   به   من   گفتند   اگر  
 برگردی   به   تیم   ملی   دعوت   می شوی   ولی   همه   اینها   در   حد   حرف   است   و   می خواهند   مرا   به   تهران  
 بکشانند   تا   مسائلی   مثل   کمیته   انضباطی   یا   محرومیت   را   مطرح   کنند  . مرا   با   این   همه   سابقه  
 قهرمانی   به   راحتی   کنار   گذاشتند   به   همین   دلیل   به   آلمان   آمدم  . اگر   برگردم   چیزی   جز   توهین   در  

 انتظارم   نیست،   به   همین   خاطر   دیگر   به   کشور   بر   نمی گردم . 

بهترین  انتخاب  به  نود  برنامه  نظرسنجی  سوال 
سرمربی فصل اختصاص داشت.

نود  برنامه  گذشته  شب  نظرسنجی  سوال   
شانزدهم  لیگ  سرمربی  بهترین  انتخاب  به 
سیروس  ایوانکوویچ،  برانکو  داشت.  اختصاص 
علیرضا  و  دایی  علی  جاللی،  مجید  پورموسوی، 
منصوریان گزینه های سوال پیامکی بودند که در 
پایان برانکو، سرمربی پرسپولیس، با اختالف در 
پس  منصوریان  علیرضا  گرفت.  قرار  اول  جایگاه 
از او به عنوان دومین سرمربی برتر فصل با نظر 

مردم انتخاب شد.

سیدمصطفی هاشمی طبا نیز در بیانیه ای به تحلیل دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخت. به گزارش »ایرنا« او در این بیانیه گفت: 
اینجانب با توجه به آمارهای موجود و نظرخواهی های به عمل آمده از آن جا که شاید به دلیل عدم سابقه برای گستردگی اطالعات این دیدگاه و 
شاید به دالیل دیگر استقبال از آن را در حد قاطبه ملت شریف ایران نمی بینم و در جهت عدم بازگشت به شرایط دولت نهم و دهم و همچنین 
تداوم حرکت سازنده دولت یازدهم بر آن هستم که رای خود را به جناب آقای دکتر روحانی اختصاص دهم. هاشمی طبا در نشست خبری »ایسنا« 
نیز با تاکید بر اینکه به روحانی در انتخابات رای می دهد، گفت: اگر کسی با من تماس گرفت و نظرخواهی کرد به او می گویم به روحانی رای دهد، 

اما انصراف نمی دهم چون معتقدم انصراف به معنای دست برداشتن از ایده و نظراتم است. 
وی در مورد دلیل انصراف ندادنش در انتخابات تصریح کرد: برخی به من گفته اند که انصراف بده، اما من انصراف نمی دهم چون معتقدم انصراف 
به معنای دست برداشتن از ایده ها و نظرات است. انصراف یعنی اینکه از ایده هایم صرف نظر کرده باشم که اینطور نیست. هاشمی طبا ادامه داد: 
ثبت نام من بدون مشورت با کسی بود و هیچ کس هم از جناح اصالح طلب با من تماسی نداشت که من انصراف بدهم و این دقیقا تصمیم خودم 
بوده است که آرای خود را به آقای دکتر روحانی بدهم. این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: از جناح اصولگرایان فرد بسیار محترمی با من 
تماس گرفت که من به نفع یکی از آنها کنار بروم، ولی من مخالفت کردم. متنی تهیه کرده بود که من به نفع آنها کناره گیری کنم که این متن در 

حال حاضر موجود است و اگر الزم شد قابل ارائه به خود آن نامزد است.

مردم آرامش خود را از دست داده اند

هاشمی  طبا: به روحانی رای میدهم ملی پوش ایرانی به آلمان پناهنده شد

برانکو ایوانکوویچ بهترین سرمربی فصل شد

نرسیدن قالیباف به معاون اولی یک شکست بزرگ در کارنامه قالیباف است. به ویژه اینکه به نظر 
می رسد هیچکدام از جریان های سیاسی دیگر حاضر نیستند او به کرسی شهرداری تهران در خیابان 

بهشت تکیه بزند.
به گزارش نامه نیوز، قالیباف بعد از شکست در دو انتخابات ریاست جمهوری نهم و یازدهم، با آرزوی 
تکیه زدن به کرسی ریاست قوه مجریه وارد صحنه رقابت با حسن روحانی شد. اصول گرایان از او 
را به عنوان نامزد مطلوب خود معرفی کنند.  ابراهیم رییسی  حمایت نکردند و ترجیح دادند سید 

موتلفه ای ها هم میرسلیم را راهی کارزار کردند.
قالیباف یکه و تنها وارد عرصه رقابت شد. او برای شکست روحانی استراتژی حمله را در دستور کار 
خود قرار داد. روشی که احمدی نژاد در سال 88 از آن استفاده کرده بود. قالیباف فکر می کرد با این 
روش می تواند نظر مثبت مردم را به خود جلب کند. مردمی که در دو انتخابات سال 84 و 92 به او 

»نه« گفته بودند.
قبل  که  او  تندروی شد.  به  متهم  تهران  و شهردار  نکرد  استقبال  قالیباف  رفتار  از  اما  ایرانی  جامعه 
از مناظره ها بعد از روحانی قرار داشت. بعد از مناظره با سقوطی آزاد جای خود را به رییسی داد. 
نظرسنجی ها باعث شد تا اصول گرایان از او بخواهند از صحنه کنار برود. به نظر می رسد خود او نیز 
به این نتیجه رسیده بود که به سومین شکست در انتخابات دیگر آینده ای در سپهر سیاست ایران 

نخواهد داشت. 
قالیباف؛ از آرزوی رسیدن به پاستور تا حذف از سپهر سیاست ایران

با شرایط بوجود آمده فرمانده سابق نیروی انتظامی تصمیم گرفت از صحنه انتخابات به نفع ابراهیم 
از همه ى  رییسی کنار بکشد. قالیباف در متن بیانیه خود نوشت: » براى حفظ اين آرمان بزرگ، 
حاميان مردمى خويش در سراسر كشور مى خواهم، كه تمام ظرفيت و حمايت خود را براى موفقيِت 
برادر ارجمندمان حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى و به بار نشستن دولت كار و كرامت 
براي خدمت به مردم قرار دهند و از همه مردمی که در این مدت به تشکیل دولت مردم دل بسته 
بودند و از همه حامیان مردمی و یاران بی ادعاِی خودم، که بی هیچ چشمداشتی و با تمام وجود، 

در جهت تحقق آرمانهای انقالب تالش کرده اند، تشکر و قدردانی می کنم.«
بعد از کنار کشیدن قالیباف از انتخابات این سوال در ذهن ها ایجاد شد که بعد از انصراف قالیباف 

آینده سیاسی او چه خواهد شد؟
بسیاری بر این باور هستند که با توجه به کناره گیری قالیباف به نفع رییسی، شغل آینده قالیباف 
ناظران  تعریف خواهد شد.  ابراهیم رییسی  انتخابات، در دولت سید  در  پیروزی رییسی  درصورت 

سیاسی از معاون اولی او سخن می گویند. مسئله ای که خود رییسی به آن اشاره نکرده است.
از دکتر قالیباف که با زمان  معاون اول سابق قوه قضائیه در واکنش به کنار رفتن قالیباف گفت:» 
شناسی در زمان مناسب اقدام مناسب کردند، تشکر و در دولت کار و کرامت از ظرفیت وی استفاده 

می کنم.« او اعالم نکرده است چگونه از قالیباف استفاده می کند.
از سوی دیگر حضور پایداری ها و نواصول گرایان در حلقه اصلی رییسی،  راه رسیدن قالیباف به معاون 
اولی دولت احتمالی رییسی سخت خواهد شد. آنها در 12 سال گذشته از مخالفین سرسخت شهردار 
نیستند  به خاطر همین معنا حاضر  نمی دانند.  را یک اصول گرای اصیل  قالیباف  آنها  بودند.  تهران 
معاون اولی دولت به او برسد. در تصور آنها شاید قالیباف یک وزیر راه، یا کشور یا حتی وزیر دفاع 

خوبی در دولت آینده خواهد بود.
نرسیدن قالیباف به معاون اولی یک شکست بزرگ در کارنامه قالیباف است. به ویژه اینکه به نظر 
می رسد هیچکدام از جریان های سیاسی دیگر حاضر نیستند او به کرسی شهرداری تهران در خیابان 

بهشت تکیه بزند.
قالیباف روزهای سختی را سپری می کند. او با آرزوی ریاست جمهوری ردای نظامی گری را از تن خارج 
کرد و حاال در آستانه حذف از صحنه سیاسی کشور است. شاید عدم ثبات او در فعالیت های سیاسی 
باعث شد قالیباف امروز تبدیل به یک بازنده بزرگ باشد. کسی که به خاطر عدم اقبال مردم مجبور 

شد به نفع رییسی از صحنه انتخابات کنار بکشد.
قالیباف به نفع رییسی کنار کشید اما مشخص نیست رییسی ها حاضر باشند او را در آینده سیاسی 
خود شریک کنند. قالیباف نه راهی در دل اصول گرایان دارد و نه دیگر مقبولیتی برای نشستن کنار 

اصالح طلبان.

در حسرت پاستور، در 
انتظار حذف از سیاست 
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تقریبا همه ی ما در اولین دیدار با دیگران کمی استرس و نگرانی داریم و می خواهیم که 
مورد احترام و عالقه  قرار بگیریم و جذاب تر جلوه کنیم. من به عنوان مؤسس و مدیرعامل 
یک شرکت، تقریبا هر روز با افراد جدیدی دیدار می کنم و این را می دانم که نخستین دیدار 
ممکن است دلسردکننده باشد،  حتی در تماس های غیرحضوری مانند تماس ویدئویی از 
طریق اینترنت نیز می تواند اینگونه باشد. اگر نخستین دیدار با افراد برای تان چالش برانگیز 
است،  با ما همراه باشید تا به شما بگوییم چطور در اولین دیدارتان بهتر به نظر برسید. 
را به دست آورید. ما به شما می گوییم که  این زمینه مهارت الزم  با تمرین در  می توانید 
افراد دارای اعتماد به نفس در موقعیت های اجتماعی مختلف،  چطور عمل می کنند. آنها از 
دیدار با افراد جدید اجتناب نمی کنند، بلکه از آن استقبال می کنند. این استقبال از دیدار با 
دیگران، مواجهه با موقعیت های جدید را برای شان آسان تر می کند. همچنین آنها اگر در 
موقعیتی باشند که در موردش چیزی نمی دانند باز هم کنار نمی کشند و سعی می کنند از آن 
درس بگیرند و پیش بروند. در ادامه شیوه هایی را بیان می کنیم که این افراد در نخستین 

دیدارشان بکار می برند.
۱. آمادگی داشته باشید

که  می شود  باعث  کنید،  کسب  اطالعاتی  پیش  از  دارید  قرار  او  با  که  کسی  مورد  در  اگر 
احساس راحتی بیشتری داشته باشید و راحت تر بتوانید جلسه را پیش ببرید. این همیشه 
امکان پذیر نیست اما اغلب اوقات در موقعیت های کاری می توانید بفهمید که با چه کسی 
قرار است صحبت کنید. در مورد آن شخص و شرکِت او کمی اطالعات به دست بیاورید تا 

نقاط مشترکی برای صحبت کردن داشته باشید.
۲. وقت شناس باشید

دیر رسیدن سِر قرار نه تنها اثری منفی در نخستین دیدار خواهد داشت، بلکه ضررهایی 
هم برای شما در پی خواهد داشت. اگر طوری برنامه ریزی کنید که کمی زودتر برسید،  آن 
وقت می توانید هم جاِی پارِک مناسبی پیدا کنید و هم افکارتان را متمرکز کنید. اگر در یک 
جلسه ی مجازی شرکت می کنید، عوامل مزاحم را برطرف کنید و به موقع قبل از شروع جلسه 

رایانه را روشن کنید و خود را آماده کنید.
۳. سالم و احوال  پرسی گرمی داشته باشید

شاید از اهمیت نحوه ی سالم کردن مطلع نباشید، اما تحقیقات در زمینه ی جذابیت های 
کالمی نشان می دهد که یک سالم و احوال پرسی گرم می تواند سریعا در ذهنیت افراد اثر 

بگذارد. پس سعی کنید در لحظه ی ورود برخوردی گرم و صمیمانه داشته باشید.
۴. ارتباط چشمِی مناسب داشته باشید

نگاه کردن و ارتباط چشمی مناسب با طرف مقابل یکی از مواردی است که تاثیر زیادی در 
شکل گیری اعتماد فرد مقابل نسبت به شما دارد. اگر احساس می کنید که نگاه کردن طوالنی 
به چشمان فرد مقابل برای شما دشوار شده است می توانید به رنگ چشمان فرد فکر کنید 
و سعی کنید رنگ دقیق آن را تشخیص دهید. تماس چشمی حتی در جلسات آنالین نیز 

ضروری است، پس در صفحه ی مانیتور نیز مستقیم نگاه کنید.
۵.پیش از بحث اصلی گپ و گفتی کوتاه داشته باشید

شاید فکر کنید یک گفتگوی کوتاه پیش از بحث اصلی اتالف وقت است اما در واقع اینطور 
نیست و یک گپ و گفت کوتاه پیش از بحث در واقع نشان دهنده ی هنر مذاکره ی شماست. 
دقایقی کوتاه پیش از جلسه می توانید درباره ی آب و هوا یا چیزهای دیگر صحبت کنید تا 
بتوانید به راحتی وارد بحث شوید. این گفتگوی کوتاه باعث می شود طرف مقابل احساس 

راحتی بیشتری داشته باشد و شما نیز دوست داشتنی تر به نظر می رسید.
۶. سوال بپرسید

نشان دهنده ی  این  و  شوید  اصلی  بحث  وارد  مستقیما  باید  جلسات  در  کنید  فکر  شاید 
توانمندی شما خواهد بود. ولی طرح یک سوال در ابتدای بحث به طرف مقابل شما کمک 
می کند تا زمینه ی بحث را بفهمد و آن را درک کند. در این فرآیند، اطالعات جدیدی درباره ی 

طرف مقابل کسب خواهید کرد و رابطه ای میان شما ایجاد خواهد شد.
۷. صبر داشته باشید و برای حرف بعدیتان عجله نکنید

برخی افراد زمانی که دستپاچه می شوند برای پر کردن هر سکوتی که حین مالقات پیش 
می آید شتاب می کنند و به پرحرفی می افتند. اگر عادت دارید پرحرفی کنید، باید بدانید که 
بحث ریتمی بده بستانی دارد. نوبت را رعایت کنید و زمانی که کسی حرف می زند به او 

کامال گوش کنید، به جای اینکه بخواهید به حرف بعدی خودتان فکر کنید.
۸. از زبان بدن به درستی استفاده کنید

تا  شود  خم  جلو  به  کمی  نگیرد.  قرار  تنگنا  در  تا  بدهید  کافی  فضای  مقابل تان  طرف  به 
اگر  یا بی حوصله نگاه نکنید.  نشان دهید که به بحث عالقه مند هستید، دست به سینه 
ویدئوکنفرانس دارید به خاطر داشته باشید که زبان بدن تان باز هم مهم است. مثالمی توانید 
با سر اشاره کنید یا حرکاتی را نشان دهید که بیانگر درک و حضور ذهن شما در بحث است.

۹. مثبت باشید
حتی اگر از قبل حال خوبی ندارید سعی کنید از این حالت در بیایید و خوب به نظر برسید. 
گفتن چیزهای خوب در مورد سایرین باعث می شود آنها نیز رفتاری مشابه نسبت به شما 
بروز دهند )پدیده ی انتقال خودبه خود(. حتی کمی چاپلوسی هم می تواند در باقی گذاشتن 

اثری مثبت بر فرد مقابل موثر باشد.
۱۰. لبخند بزنید

اگر دستپاچه باشید،  لبخند را فراموش می کنید. اما حتی یک لبخند کوچک بر لبان شما 
دیدن  با  شما  مقابل  طرف  نشود.  فراموش  لبخند  پس  باشد،  تاثیرگذار  بسیار  می تواند 
لبخندتان ناخودآگاه می فهمد که شما قابل اعتماد هستید یا نه. بنابراین خودتان باشید و 

لبخند حقیقی بزنید، چه بهتر که این تبسم را با صدای خنده ی خود نیز همراه کنید.
شاید اولین برخورد کمی مشکل به نظر برسد، اما هربار که این فرصت را به خود بدهید 
که با آدمی جدید آشنا شوید اعتماد به نفس  بیشتری پیدا خواهید کرد. با تکرار این چنین 
بدون  آنوقت است که  و  بروید  فراتر  از خود  بود  قادر خواهید  زمان  به مرور  دیدارهایی، 
کنید، چون  باال فکر  به مراحل  افراد جدید مالقات می کنید و دیگر الزم نیست  با  نگرانی 

بخشی از شما شده اند.

سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ـ این خبر را اعالم کرد و افزود: این سرود 
با شماره ۱۳۹۵ در فهرست آثار ملی کشور 

ثبت شد. 
ماه  شهریور  در  پرگهر«  مرز  ای  ایران  »ای 
نیروهای  حضور  با  همزمان   ۱۳۲۳ سال 
گل  »حسین  سوی  از  متفقین  و  انگلیسی 
خالقی«  »روح اهلل  و  شد  سروده  گالب« 
موسیقی آن را در آواز دشتی خلق کرده و 
»غالمحسین بنان« نیز آن را خوانده است. 
که  است  آن  سرود،  این  ویژگی های  از 
تک تک واژه های به کار رفته در آن، فارسی 
ابیات آن، کلمه ای  از  است و در هیچ یک 

معرب یا غیر فارسی وجود ندارد. 
»ای  انقالب،  از  پس  نخست  سال های  در 
ملی«  »سرود  کوتاهی  مدت  برای  ایران« 
پخش  تلویزیون  و  رادیو  از  که  بود  ایران 
مناسبت ها  در  اخیر  سال های  در  می شد. 
خوانده  سیاسی  و  تاریخی  رویدادهای  و 

می شود.

۱. رای دادن است که در حال حاضر تغيير 
به وجود می آورد. رای ندادن پیام دارد، اما 

تغييری همراه خود نخواهد آورد.
۲. رای دادن ایجاد فضایی متفاوت در یک 

نظام تمامیت خواه است.
۳. رای ندادن پیام واضحی صادر می کند، 
مخالف  و  منتقد  جناح  به  دادن  رای  اما 
تندروی پیام بزرگ تری از سوی مردم است.
ویرانه می شود  تندروها  با وجود  ۴. کشور 
مثل دوران احمدی نژاد. بر ویرانه نمی شود 
آبادی ساخت. ویرانه را هم نمی شود سریع 

ساخت.
۵. حقوق بشر به طور کلی شاید دغدغه ی 
هم  این  نباشد،اما  گروه ها  از  کدام  هیج 
فضای  تندروها،  وجود  بی  که  هست 
وجود  مطالبات  درخواست  برای  بیش تری 

دارد.

چطور در اولین دیدار جذاب تر باشیم؟
سرود »ای 
ایران« ثبت 

ملی شد

چرا رای 
میدهیم؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایط امروز 
با توجه به توافق برجام، تحوالت منطقه و روی کارآمدن هیات رییسه 
جدید آمریکا مصلحت حکم می کند که دولت روحانی ادامه پیدا کند 

چرا که اگرغیر این باشد حقوق مردم ایران آسیب می بیند.
به گزار گروه سیاسی ارمغان به نقل از ایرنا علی مطهری عصردوشنبه 
در همایش بزرگ اصولگرایان معتدل که در سالن حجاب برگزار شد 
نام اصولگرایان معتدل  به  این که جریان سیاسی جدیدی  از  افزود: 
متولد شده خوشحال هستم و حسن انتخاب این نام را به متولیان 

این جریان تبریک می گویم.
اخیر در جریان اصولگرایی  ادامه داد: تحوالتی که در چند سال  وی 
اتفاق افتاد دوستان ما را مجبور کرد که راه دیگری را انتخاب کنند و 

در کنار نام اصولگرایی، معتدل را نیز اضافه کنند. 
نماینده مردم تهران گفت: اگر بخواهیم عوامل این قضیه را برشماریم 
نخست باید به سکوت در مقابل قانون شکنی دولت قبل اشاره کنیم. 
در طول 8 سال دولت قبل متاسفانه نگاه غلطی به اصل والیت فقیه 

داشتند که ضربه زیاد وارد شد.
وی ادامه داد: آنان برداشت غلط از حفظ نظام داشتند یعنی اینکه 

فکر می کردند برای حفظ نظام مجاز به انجام هر کاری هستند. 
برداشت  دیگر  از  را  مردم  اساسی  حقوق  گرفتن  نادیده  مطهری 
که  شد  باعث  عوامل  این  گفت:  و  کرد  اعالم  قبل  دولت  غلط  های 
اصولگرایان نگاهی جدید داشته باشند؛ در همین راستا اصولگرایان 

معتدل را تاسیس کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: سال ها بیان کردم فرقی 
بین اصولگرایان معتدل عاقل و اصالح طلبان وجود ندارد و مرزی بین 
آنان نیست. مطهری با تاکید بر این که مسئله انتخابات مهم است، 
گفت: دخالت در سرنوشت و پیوند دین و سیاست مسائلی است که 

باعث سرعت در پیروزی انقالب ما شد.
وی با بیان اینکه امام )ره( فرمود دخالت دین در سیاست یک وظیفه 
شرعی است که مردم با شنیدن این سخنان وارد صحنه شدند ، افزود: 
باید پیوند دین و سیاست را به منصه ظهور بگذاریم. انتخابات حافظ 

نظام ، والیت فقیه و کشور است. 
مطهری ادامه داد: کسانی که می گویند راه اصالح بسته است و کاری 
نمی شود کرد در اشتباه هستند. به چند سال اخیرکه نگاه کنیم می 
توانیم پی ببریم که با انتخاب درست می توان به راه اصالح بازگشت.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مشارکت باال در انتخابات تاثیر 
زیادی در آینده اقتصادی، سیاسی و تجاری ما دارد. مشارکت باال در 

امنیت کشور نقش بسزایی دارد.
مطهری در ادامه گفت: با بررسی که کردم در میان نامزدهای موجود 

جناب آقای روحانی را نامزد اصلح می دانم آن هم به چند دلیل.
نماینده مردم تهران افزود: اول این که نامزد باید شخصیت ریاست 
دارای  که  کردند  عمل  ای  گونه  به  برخی  باشند،  داشته  را  جمهوری 

شخصیت ریاست جمهوری نیستند.
وی ادامه داد: نگاه کنید دولت فعلی چه دولتی را و در چه شرایطی 
تحویل گرفت . دولت یازدهم بعد از یک نابسامانی اقتصادی بزرگ 

توانست ثبات اقتصادی و انضباط مالی را به وجود آورد.
مطهری در بخشی از سخنانش گفت: با وجود حضور هیات حاکمه 
جدید آمریکا با افکار متفاوت، مصلحت کشور ما این است که دولت 

روحانی ادامه پیدا کند. 
نماینده مردم تهران در ادامه به تجربه اداره کشور اشاره کرد و گفت: 
مساله تجربه اجرایی خیلی مهم است. آقای روحانی بعد از چهار سال 
بنابراین صالح نیست  پیدا کرده است؛  اداره کشور  تجربه خوبی در 
را به کسانی بسپاریم که یک روز تجربه اجرایی  که سرنوشت کشور 
در اداره کشور ندارند؛ ضمن آنکه در دولت بعد ، مخالفان مزاحمت 
کمتری ایجاد خواهند کرد زیرا تمام آنها سعی داشتند که این دولت 

به دور دوم کشیده نشود.
وی تاکید کرد: دولت یازدهم مسایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 
این  اگر  که  است  رسانده  و جایگاه خوبی  نقطه  به  را  دنیا  با  روابط 
حرکت ها در نیمه راه متوقف شود آسیبی است که به حکومت می 
رسد. مطهری در ادامه گفت: باید دید نامزدهای انتخاباتی کدام یک 
برای رسیدن به هدف خود از وسایل مشروع و مقدس یا از وسایل 

غیرمقدس و نامشروع استفاده کرده اند. 
وی افزود: یکی از اصول سیره پیامبر )ص( و ائمه معصومین )ع( این 
بود که برای رسیدن به هدف خود و تبلیغ دین از وسایل نامشروع 
استفاده نمی کردند.  نماینده مردم تهران گفت: متاسفانه ما در این 
انتخابات دیدیم که برخی نامزدها شعارهای غیر واقعی مطرح کردند 
از نشانه های اصلح نبودن  که قابلیت اجرا ندارد که این خود یکی 
آنها است. مطهری گفت: در روز 29 اردیبهشت ماه همه با هم پای 
صندوق های رای خواهیم رفت و روحانی پیروز انتخابات خواهد بود.

در همایش بزرگ اصولگرایان معتدل:

مطهری: در صورت روی کار 
آمدن دولتی غیر از دولت روحانی 

حقوق مردم آسیب می بیند
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پوکی  به  ابتال  خطر  یا  بریزند  بهم  را  شما  های  هورمون  اینکه  چه 
استخوان را افزایش دهند، این ها غذاهای اصلی هستند که زنان به 

هر قیمتی باید پرهیز کنند.
در میانه  ندارد.  “بد” وجود  یا  به عنوان غذای “خوب”  عموما چیزی 
روی هر چیز جای خود را دارد. اما بعضی غذاها نسبت به بقیه برای 
سالمتی شما بدتر هستند و در صورت امکان باید پرهیز شوند. برای 
به دنبال متعادل  باردار شدن هستند،  برای  زنانی که در حال تالش 
کردن هورمون هایشان هستند یا می خواهند از یک بیماری مزمن 
نجات پیدا کنند، عوارض سالمتی بیشتری وجود دارد که باید در نظر 
گرفته شود. برخی از این غذاها به عنوان اخاللگران هورمونی شناخته 
می شوند، در حالی که بقیه ممکن است احتمال ایجاد یک بیماری 
مزمن را افزایش دهند. و اگر در حال تالش برای باردار شدن یا در 
لیست وجود  در  ای  عمده  ممنوعیت های  دوران شیردهی هستید، 
دارد. این غذاها به دلیل ایجاد اخالل در باروری یا قرار دادن در معرض 
خطر اضافه وزن و بیماری های قلبی ناسالم ترین گزینه ها هستند و 

هرگز نباید در بشقاب شما دیده شوند.

اگر در تالش برای باردار شدن هستید
اگر در دوران بارداری هستید پیشهاد میکنیم مقاله غذاهای مهم در 
اما اگر در حال برنامه ریزی برای بچه دار  را بخوانید  دوران بارداری 
شدن در ۵ ماه یا ۵ سال هستید، برای دور ماندن از این خوردنی ها 

اطمینان حاصل کنید.

الکل
اما لذت  بارداری ممنوع است.  الکل در طول  دانید که نوشیدن  می 
بردن از یک )یا چند( نوشیدنی زمانی که در تالش برای باردار شدن 
هستید ممکن است مانع عدم مصرف شود. مطابق با تحقیق منتشر 
نوشیدنی  یک  کم  دست  که  زنانی  شناسی،  گیر  همه  مجله  در  شده 
الکلی در روز مصرف می کنند نسبت به زنانی که نوشیدنی نمی نوشند، 
۵۰% بیشتر در معرض خطر ناباروری هستند. کوکتل مورد عالقه خود 
را با آب و میوه تازه جانشین کنید، حداقل تا زمانی که شیردهی شما 

به اتمام رسیده باشد.

اره ماهی
شده  منع  ماهی  عنوان  به  را  ماهی  اره  آمریکا  دارو  و  غذا  سازمان 
بخصوص برای زنان باردار، زنانی که در تالش برای باردار شدن هستند 
یا در حال شیردهی اند اعالم کرده است. مسئله در مقادیر جیوه می 
باشد، که ممکن است تا ۰.۹۹ قسمت در میلیون برسد. این ماهی پس 
از کاشی ماهی دومین ماهی مسموم شده با جیوه محسوب می شود. 
حتی اگر به باردار شدن فکر می کنید ارزش آن را ندارد. خوردن جیوه 
در حین بارداری می تواند به مغز و سیستم عصبی کودک در حال رشد 
شما آسیب برساند. ماهی های بی خطر تر مانند گربه ماهی، فالندر، 

قزل آال و تیالپیا را انتخاب کنید و ۳-۲ بار در هفته از آن لذت ببرید.

اگر می خواهید وزن کم کنید
اختالالت  با  داشتن  کار  و  سر  و  ها  هورمون  کردن  متعادل  دلیل  به 

متابولیک ویژه زنان، وزن کم کردن دشوار است. در اینجا غذاهایی که 
در زمان کاهش وزن باید ممانعت شوند آورده شده است.

نان سفید
از مثال یک  بهتری است  گزینه  نان سفید  کنید که  ممکن است فکر 
اینها کربوهیدرات تصفیه شده هستند  دونات، ولی درواقع هر دوی 
و بدن شما کربوهیدرات تصفیه شده را مانند شکر فرآوری می کند. 
کربوهیدرات های تصفیه شده تقریبا از تمامی فیبرهای خود محروم 
سطوح  افزایش  و  خون  قند  شدن  بیشتر  باعث  یعنی  که  هستند 
انسولین در بدن شما می شوند. این مسئله بخصوص در ۵ میلیون 

زنی که سندروم تخمدان پلی کیستیک دارند مشکل زا ست.
دارند،  انسولین  مقاومت  کیستیک  پلی  تخمدان  سندروم  با  زنان 
تا  شود  می  تولید  انسولین  که  زمانی  ها  آن  بدن  که  معنی  این  به 
گلوکوز، مانند آن چه از کربوهیدرات های تصفیه شده دریافت شده، 
را بسوزاندپاسخ نمی دهد. این منجر به قند خون باال و افزایش وزن 
بخصوص در محدوده شکم می شود. بر طبق تحقیقات گروه سالمت 
عمومی هاروارد، اتفاق بد دیگر برای زنان این است که افزایش قند 
با سندروم تخمدان پلی  زنان  را میگیرد.  خون جلوی تخمک گذاری 
کیستیک و مقاومت انسولین باید مصرف کربوهیدارت های تصفیه 
شده را محدود کنند، ولی اگر مجبور به استفاده از نان هستید، از تمام 
انواع غالت استفاده کنید و آن را با یک پروتئین مصرف کنید. فیبر 
ترکیب شده با پروتئین به پایدار سازی قند خون و سطوح انسولین 

کمک می کند.

آب میوه
مردم تصور می کنند که تمام آب میوه های طبیعی باید سالم باشند 
چون از میوه گرفته می شوند. و مطمئنا آب پرتقال یا گریپ فرود تازه 
با ویتامین ها و مواد معدنی مهمی مانند ویتامین C همراه هستند 
قاتل  قلبی  بیماری  آنجا که  از  باشند.  از شکر می  ولی همزمان مملو 
شماره یک زنان است، یک نفر از چهار زن هر سال از مشکالت مرتبط 

فوت می کند، این نوع از بمب های قند باید پرهیز شود. آداماسپالور، 
متخصص قلب و عروق بالینی و بنیان گذار “همکاران سالمتی نانو” 
که حاوی  قند هستم. هر چیزی  با  در جنگ  »من  که  کند  می  بیان 
گلوکوز ، فروکتوز یا هر نوع قند باشد به دلیل افزایش التهاب برای قلب 
شما مضر است زیرا التهاب بیماری های قلبی عروقی ایجاد می کند.«

دکتر اسپالور بیان می کند که قند مایع حتی برای بدن بدتر است.قند 
مایع قند خون را سریع تر باال می برد و افزایش انسولین را ترغیب 
می کند که باعث افزایش وزن می شود. خود میوه را مصرف کنید، که 

حاوی فیبر بوده و به تنظیم قند خون کمک می کند.

برای سالمتی بیشتر قلب
بیماری قلبی قاتل شماره یک زنان است. با پرهیز از غذاهایی که به 
مطمئن  قلب خود  داشتن  نگه  سالم  از  می شوند  تحمیل  قلب شما 

شوید.

بیسکوئیت کنسرو شده
از آنجا که بیماری قلبی قاتل شماره یک زنان است ) در سال ۲۰۱۳، 
باید توجه ویژه  زنان  اثر بیماری قلبی فوت کردند(،  ۲۸۹۷۵۸ زن در 
ای به سالمت قلب خود داشته باشند. تنها مقصر اصلی در افزایش 
بیماری قلبی قند نیست، بلکه روغن های ترانس هم هستند. روغن 
های ترانس سطوح کلسترول را افزایش داده و حافظه را در بزرگساالن 
زیر ۴۵ سال کاهش می دهند- خیلی ترسناک است! اگرچه سازمان 
غذا و دارو آمریکا روغن های ترانس را در غذاهای فرآوری شده ممنوع 
کرده و برای تولید کننده های مواد غذایی تا سال ۲۰۱۸ ضرب االجلیبه 
منظور حذف آن ها تعيين کرده، روغن های ترانس همچنان به طور 

پنهانی در غذاهای بسته بندی شده استفاده می شوند.
یکی از متخلفان بزرگ بیسکوئیت های کره ای پیلزبریگرند هستند. 
را نشان می  از روغن ترانس  هرچند برچسب تغذیه ای “صفر گرم” 
که  روغن سویاهیدروژنه درست می شوند،  با  این محصوالت  دهد، 
نشان می دهد مقدار اندکی از این روغن خطرناک در این بیسکوئیت 

توانید  نمی  هرگز  دیگر  که  نیست  معنی  بدین  این  دارد.  وجود  ها 
بیسکوئیت بخورید، اما سعی کنید برای درمان گاه به گاه آماده شوید. 

در غیر اینصورت بهتر است محصوالت نان را مصرف کنید.

خامه قهوه
منبع خاموش دیگر روغن ترانس،خامه قهوه غیرلبنی است که اغلب 
اجزاء  مثال  برای  ترانس ساخته می شوند.  روغن های هیدروژنه  با 
کتان  بذر  یا  و  سویا  جامد،  ذرت  میتشامل: شربت  کافی  اصلی  مزه 
هیدروژنه شده ی جزیی می باشد. حتی مقادیر اندک این روغن های 
ترانس فرآوری شده می تواند برای قلب مضر باشد. برای شما بهتر 
غیرلبنی  فرآورده  دنبال  کنید.  مصرف  کامل  شیر  عوض  در  که  است 
هستید؟ خامه ساخته شده از شیر بادام و شیر نارگیل را امتحان کنید. 
این محصوالت بدون شیرین کننده ها یا طعم دهنده های مصنوعی 

ساخته شده اند و عطر و طعم خامه ای به قهوه شما می افزاید.

برای سالمتی عمومی بهتر
از پوکی استخوان تا باروری این کاالهای اساسی در رژیم غذایی می 
اطمینان  باشد.  داشته  زنان  سالمت  در  بخصوص  منفی  تاثیر  تواند 

حاصل کنید که از این غذاهای مضر پرهیز می کنید.

قهوه فوق العاده بزرگ
عموما قهوه سالم است، مطالعات نشان داده که می تواند به زندگی 
طوالنی تر کمک کند، نگرانی را کاهش دهد و برای قلب مفید است، 
است  ممکن  اما  دارد.  دیگری  زیاد  سالمتی  مزایای  اینکه  اضافه  به 
مایک،  ماما  دکتر  کنیم.  استفاده  از یک خوردنی خوب  زیادی  مقدار 
مانت  پزشکی  دانشگاه  در  باروری  علوم  و  زایمان  و  زنان  استادیار 
سینای می گوید :» یک فرد بالغ می تواند روزی ۴۰۰ میلی گرم کافئین 
مصرف کند، که معادل ۴ فنجان ۸ اونسی قهوه می باشد. اما نوشیدن 
از آن می تواند موجب استخراج کلسیم شده که در  مقدار بیشتری 
طول زمان پوکی استخوان را به همراه دارد«. زنان در معرض ریسک 
باالتر پوکی استخوان هستند، از ۱۰ میلیون آمریکایی مبتال به پوکی 
استخوان، ۸۰% آن ها زن هستند. از نوشیدن قهوه لذت ببرید، ولی 

تنها یک یا دو فنجان بنوشید.

شیر بدون چربی
، ویتامین ضروری که بیشتر آمریکایی ها   D با ویتامین  اغلب  شیر 
از کمبود آن رنج می برند، غنی شده است.ویتامین D می تواند به 
کاهش وزن کمک کند، با افسردگی مبارزه کند و جلوی پوکی استخوان 
را بگیرد. اما ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است، به این 
معنی که برای جذب شدن به چربی نیاز دارد. از آنجا که تمام چربی 
های شیر خامه گرفته و رقیق شده حذف شده است، بهتر است شیر 
 D ۲% یا کامل را بنوشید تا از مزایای محافظت از استخوان ویتامین
بهره ببرید. همچنین شیر خامه گرفته و رقیق شده با ناباروری مرتبط 
است. بنابراین اگر در تالش برای بارور شدن هستید بهتر است شیری 

مصرف کنید که مقدار کمی یا همه چربی را دارد. 
منبع: مجله سالمت

فلزات   سنگین   از   بدن   دفع   نمی شوند،   بلکه   در   بافت های   چربی،  
 عضالت،   استخوان ها   و   مفاصل   رسوب   کرده   و   باعث   بروز   بیماری ها   و  
 عوارضی   چون   اختالالت   عصبی،   انواع   سرطان،   سقط   جنین،   اختالالت  
 تنفسی،   آسیب   به   کبد،   کلیه   و   مغز،   التهاب   مفاصل،   ریزش   مو   و   پوکی  

 استخوان   می شوند . 
مریم   مظهری   ــ   کارشناس   آزمایشگاه   کنترل   غذا   و   دارو   اظهار   داشت:  
 هرساله   کارخانجات   و   واحدهای   صنعتی   و   مراکز   شهری   با   ورود  
 فاضالب ها   و   پسابهای   خود   به   محیط های   آبی   و   وارد   شدن   آنها   به  
 زمین های   کشاورزی   و   همچنین   استفاده   از   سموم   و   کودهای   شیمیایی  
 به منظور   باروری   خاک   که   حاوی   فلزات   سنگین   هستند،   باعث   آلودگی  

 زمین های   کشاورزی   می شوند . 
وی   افزود  : از   آنجایی   که   رابطه   معنی داری   بین   فلزات   سنگین   خاک  
 و   میزان   تجمع   آنها   در   گیاه   وجود   دارد   این   فلزات   سنگین   پس   از  
 تجمع   در   گیاهان   و   حیوانات،   عالوه   بر   آسیبهای   جدی   بر   سالمت  
 این   موجودات،   مصرف   فرآورده   آنها   را   برای   مصرف کننده   نهایی   یعنی  
 انسان،   مخاطره آمیز   می کند،   در   نتیجه،   یکی   از   دالیل   اصلی   مواجهه  
  )  Soil-Crop-انسان   با   فلزات   سنگین،   مسیر   خاک   ــ   دانه   ــ   غذا 
  ( Foodاست  . از   میان   فلزات   سنگین،   فلزاتی   مانند   سرب   و   کادمیم  
 و   آرسنیک،   زئوبیوتیک   هستند   به   این   مفهوم   که   این   عناصر   برای  
 متابولیسم   بدن،   مورد   نیاز   نیستند   و   حتی   مقادیر   کم   آنها   نیز   برای  

 بدن،   مضر   است . 
مظهری   گفت  : فلزات   سنگین   پس   از   ورود   به   بدن،   دیگر   از   بدن   دفع  
 نشده،   بلکه   در   بافت هایی   مانند   چربی،   عضالت،   استخوان ها   و   مفاصل  
 رسوب   کرده   و   انباشته   می شوند   و   باعث   بروز   بیماری ها   و   عوارض  
 متعددی   مانند   اختالالت   عصبی،   انواع   سرطان،   سقط   جنین،   اختالالت  
 تنفسی،   آسیب   به   کبد   و   کلیه   و   مغز،   التهاب   مفاصل،   ریزش   مو   و  
 پوکی   استخوان   در   بدن   انسان   می شوند،   با   توجه   به   این   مسئله   و   نیز  
 ماهیت   بین   المللی   اهمیت   روزافزون   غذا   در   سالهای   اخیر،   توجه   عموم  
 مردم   و   ارگانهای   نظارتی   در   بخش   غذا،   به خصوص   سازمان   تجارت  
 جهانی،   به صورت   جدی   به   ایمنی   غذا   و   تخمین   کیفیت   آن   معطوف  

 گشته   است . 
وی   با   اشاره   به   اینکه   زنجیره   ایمنی   غذا   در   کشور   باید   از   مرحله   مزرعه  
 تا   سفره   خانواده   تعيين   شود،   عنوان   کرد  : از   اثرات   مخرب   فلز   سرب،  
 می توان   به   آسیب   جدی   به   سیستم   عصبی   مرکزی   و   محیطی   اشاره  
 نمود  . از   آنجایی   که   بیشتر   مصرف   کنندگان   ایرانی   بر   شست وشوی  
 برنج   و   خیساندن   آن   قبل   از   پخت   عادت   دارند،   هدف   از   این   مطالعه،  
 اندازه گیری   میزان   سرب   در   برنج   خام   و   سپس   در   برنج   شسته شده   و  
 خیسانده شده،   در   برنجهای   وارداتی   و   داخلی   با   برند   معروف،   در   سطح  
 عرضه   کرمانشاه   می باشد   که   پس   از   جمع آوری   و   نمونه برداری   با   روش  
 استانداردهای   موجود   آسیاب   شده   و   پس   از   هضم   اسیدی   به وسیله  

 دستگاه   جذب   اتمی   واریان   اندازه گیری   می شود . 
مظهری   به   روش   به کاررفته   برای   این   تحقیق   اشاره   کرد   و   افزود  : در   این  
 روش   که   به روش   توصیفی   مقطعی   انجام   شد   21   نمونه   از   برندهای  
 معروف،   از   فروشگاههای   زنجیره ای   شهر   کرمانشاه،   از   برنج   بسته بندی  
 و   بازار   فروشگاههای   سطح   شهر،   خریداری   شد   که   14   نمونه   برنج  

 وارداتی   و   7   نمونه   برنج   داخلی   بودند . 
کارشناس   آزمایشگاه   کنترل   غذا   و   داروی   کرمانشاه   گفت  : در   این  
 مطالعه   با   بررسی   میزان   سرب،   در   برنج های   ایرانی   و   هندی   موجود  
 در   بازار   کرمانشاه   4 / 33   درصد   کل   نمونه ها،   سربی   بیش   از   مقدار  
 تعيين شده   استاندارد   ملی   ایران   داشتند  . به دلیل   خاصیت   تجمعی  
 فلزات   سنگین   بر   بافت های   بدن   و   اثرات   سوءِ   آن   بر   بدن   و   همچنین  
 افزایش   آلودگی های   محیطی   و   منابع   غذایی   به   این   فلز   بهتر   است   در  
 مصرف   محصوالت   حاوی   این   فلز   دقت   بیشتری   کرد   و   از   محصوالت  

 پاک   با   درجه   اطمینان   باالیی   استفاده   کرد . 
وی   خاطرنشان   کرد  : در   مطالعه   ما   به   این   نتیجه   رسیدیم   که   به طور  
 متوسط   3   بار   شستن   و   3   ساعت   خیساندن،   به میزان   15   درصد   فلز  
 سرب   را   در   برنج   کاهش   می دهد،   پس   شستن   و   خیساندن   که   در   اکثر  
 فرهنگ ها   وجود   دارد   به   کاهش   این   فلز   سنگین   کمک   می کند   ولی   باید  
 مطمئن   شد   آبی   که   برای   شست وشو   و   خیساندن   استفاده   می شود  

 خود   دارای   سرب   باالیی   نباشد . 

وقتی به کف حمام نگاه می کنید، آن زمان است که متوجه می شوید 
قسمتی از موهای سرتان ریخته و کف سرتان خالی شده است.

به گزارش گروه سالمت ارمغان به نقل از بهداشت نیوز، وقتی به 
کف حمام نگاه می کنید، آن زمان است که متوجه می شوید قسمتی 
از موهای سرتان ریخته و کف سرتان خالی شده است. احتماال با 
این وضعیت وحشت زده می شوید و دنبال قرص و دارو می گردید. 
حتی ممکن است برای چند لحظه سرتان را با چند تارموی نازک 

در ذهن تجسم کنید.

ریزش زیاد مو باعث هراس و نگرانی است
دارند.  وجود  آن  برای  هم  مختلفی  درمان های  خوشبختانه  اما   
در اینباره با دکتر پروانه ساکت، متخصص پوست و مو به گفتگو 
پرداخته که در ادامه می خوانید.وی در ابتدا گفت : همه انسان ها 
دچار ریزش مو هستند. به طور طبیعى هر روز ۵0 الی 100 عدد تار 
مو را از دست مى دهیم و بیشتر از این میزان در روز با توجه به 
توان  کلى مى  به طور  و  آید  به حساب مى  “ریزش”  موها  حجم 
ریزش مو را ناگهانى و در کوتاه مدت و گسترده و یا آن را آهسته 

و در طول سال ها مشاهده نمود.
دکتر ساکت ادامه داد: ریزش مو انواع مختلفی دارد که در نوعی 
از ریزش مو ممکن است به طور سکه اى و یا از بین رفتن مو در 
یک منطقه بر اثر کشیدن زیاد و یا بیمارى قارچى در بچه ها دیده 
شود. برخی از بیماری هایی التهابى مو هم مى تواند در جاهایی به 
صورت طاسی خود را نمایان کند. نوع دیگر و شایع ریزش مو نازک 
شدن و کاهش رشد مو و کوتاه شدن طول عمر موها می باشد که 
در مردان به صورت طاسی و در خانم ها هم کم مویی در قسمت 

جلوى سر خود را نمایان می کند.
این متخصص پوست و مو با بیان اینکه” معموال بیماران از ریزش 
مو در خانه و حمام شاکى هستند، دالیل آن را اینگونه عنوان کرد: 
ریزش مو در خانه و حمام دارای دالیل مختلفی است که عبارتند از: 
بیماری هاى عمومى مانند اختالالت تیروئید، کم خونى و بسیارى از 

بیماری هاى حاد و مزمن مى توانند باعث ریزش مو گردند.
جراحى  باال،عمل هاى  تب  مانند  بیماری ها  از  برخی  درضمن 
بزرگ،عفونت هاى قسمت هاى مختلف بدن و حتى سرماخوردگى 
شدید نیز موجب ریزش مو در فرد می شود. شیمى درمانى و اشعه 
گردد.  ریزش موى حاد  باعث  تواند  نیز مى  در سرطان ها  درمانى 
برخی از افراد مرتب موهاى خود را مى کنند و دچار خالى شدن 

موها مى شوند که حتى ممکن است شامل ابرو و مژه هم بشود.
دکتر ساکت در پاسخ به این سوال که آیا ریزش مو در بچه ها هم 
وجود دارد، عنوان کرد : در بچه ها هم قارچ کچلى مى تواند باعث 
ریزش مو گردد که با درمان بهبود مى یابد و البته در موارد خاصى 
هم تاخیر درمان، باعث ریزش دایمى مو مى گردد.وی خاطرنشان 
کرد : در زنان برخی عوامل زمینه ساز ریزش مو هستند که عبارتند 

از تغييرات هورمونى؛
ریزش موى پس از زایمان نیز تا چند ماه پس از زایمان ادامه یافته 
ولى بهبود مى یابد و درطول دوران یائسگى نیز ریزش مو وجود 
دارد ولى تدریجا موها مجدد رشد مى کنند.دکتر ساکت در پاسخ 
به این سوال که آیا استرس موجب ریزش مومی شود، بیان کرد: 
یکى از علل مهم ریزش مو، استرس هاى شدید و یا مزمن بخصوص 

در از دست دادن عزیزان مى باشد.
مو  ریزش  بر  تغذیه  تاثیر  مورد  در  مو  و  پوست  متخصص  این 
عنوان کرد : در رژیم هاى شدید الغرى شخص پس از 3الی۶ ماه 
ممکن است دچار ریزش مو می شود . مصرف ویتامین A زیاد و یا 
داروهاى شبیه به ویتامین A، کمبود پروتيين در رژیم هاى غذایی، 
کمبود آهن در خوراک روزانه و اختالالت عصبى مانند بى اشتهایی 

عصبى از علل دیگر ریزش موى حاد است.
وی ادامه داد: داروهاى قلبی، درمان فشار خون، داروهاى کنترل 
بیشتر  و  تیروئید  داروهاى  و  بدنسازى  هورمون هاى  حاملگى، 
پوست  این متخصص  گردند.  مو  ریزش  باعث  توانند  داروها مى 
ومو در مورد تاثیر مواد آرایشی بر روی موها اظهار کرد : محصوالت 
باعث  مو  زیاد،ژل ها،اسپرى هاى  رنگ  و  مش  مو؛  از  مراقبت 
شکنندگى ساقه مو مى شوند. کاربرد زیاد سشوار و اتوى مو براى 
صاف و یا فر کردن مو، آب ساقه مو را کشیده و باعث خشکى و 
شکنندگى مو مى گردد. بهتر است پس از خشک شدن موها از این 

ابزار استفاده نمود.
روش هایی مانند دم اسبى کردن محکم و یا بافت های سفت باعث 
ریزش موى کششى مى شود  نام  به  کم مو شدن موها  از  نوعى 
با حوله  زیاد  زیاد،ماساژ  باشد. برس کردن  دایمى  و ممکن است 
نیز باعث شکنندگى آن مى گردد. زمانى که موها خیس هستند 
توجه داشته باشید که شکنندگى موها در ساقه مو صورت گرفته 
و باعث شکسته شدن موهاست و البته موها از ریشه نمى ریزند. 
دکتر ساکت در پایان در مورد ریزش موى آهسته و در طول زمان 

که همان نوع طاسی ارثى مى باشد، عنوان کرد :
ریزش مو که همواره آهسته و در طول زمان صورت می گیرد یکی 
مردان  در  و بخصوص  دو جنس  در هر  نوع طاسی  ترین  ازشایع 
مى باشد و شروع آن در مردان و زنان پس از سن بلوغ مى باشد، 
بدین گونه که نازکى و کاهش رشد مو از شقیقه ها شروع شده و به 
تدریج خط موى جلوى سر عقب مى رود و با افزایش سن پیشرفت 
مى کند. در زنان کاهش مو گسترده و به صورت کاهش تراکم مو 
و پهن شدن فرق مى باشد. این نوع کاهش مو در خانم ها ممکن 
است با وجود کیست هاى متعدد در تخمدان، اکنه و موهاى زاید 

مشاهده شود

غذاهای مضر برای بانوان

چطور سرب برنج را بگیریم چگونه از ریزش مو جلوگیری کنیم
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ملت شریف و بزرگوار ایران
میهن عزیز ما در آستانه ورود به دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستاست . توجه به مسائل 
ملی و فرصت ها و چالش های جهانی، درک اهمیت و حساسیت ویژه این انتخابات و ضرورت حضور و مشارکت فعال در آن 
را اجتناب ناپذیر می سازد .  انتخابات پیش رو را باید فرازی دیگر برای پیشبرد مردم ساالری و توسعه همه جانبه و پایدار کشور 
بدانیم . در امتداد راهی که تا به امروز برای اصالح رویکردها و سیاست های نادرست و بازگشت نظام اجرایی به عقالنیت و 

اعتدال پیموده ایم،  ضروری است گامی بلندتر برای حل تنگناهای جامعه و مشکالت مردم برداریم.
 این ضرورت مرا واداشت که با صالحدید بزرگان اصالحات و رایزنی با جناب آقای دکتر روحانی در آخرین لحظه های ثبت نام، 
نامزد ریاست جمهوری شوم و همانگونه که در آن زمان اعالم کردم برای تبيين وضعیت کشور در آغاز راه و مسیری که طی 

کردیم و راهی که پیمودیم و ارایه چشم انداز پیش رو ، وارد عرصه رقابت ها شدم.
اکنون که دوره تبلیغات رو به پایان است و بحمداهلل جناب آقای دکتر روحانی با عبور از میان همه بداخالقی ها و بی انصافی ها 
توانسته است در معرض اقبال چشمگیر ملت قرار گیرد.  من بار این مسئولیت را از خود برداشته می دانم و با اعالم کناره گیری 

از کاندیداتوری، تمام توان خود را در خدمت حمایت از دکتر روحانی و پیشبرد برنامه های آینده ایشان قرار می دهم .
و  اعتدال گرایان  و  بزرگان، دلسوزان و شخصیت های کشور، همه اصالح طلبان  از حسن ظن و بذل عنایت همه  با سپاس 
اصول گرایان که حضور این بنده کوچک خداوند را در انتخابات متضمن نفعی برای ملت و نظام می دانستند و با تقدیر از 
حمایت و لطف همه جوانان و زنان و مردان عزیز ایرانی که در دور و نزدیک کشور حماسه و شور مشارکت در انتخابات آفریدند 
،  می گویم خود را موظف و مکلف به خدمت در راه اصالحات و اعتدال و پیشبرد سیاست تدبیر غلبه کشور بر همه مشکالت 

پیچیده و مزمن می دانم.
 اعتقاد راسخ دارم که مجموعه ظرفیت های فراوان این کشور، آرمان ما برای دستیابی به توسعه همه جانبه کشور را دست 
یافتنی تر از همیشه کرده است و هر جا نیاز به تجربه ،  توان و حیثیت من باشد ،  بی دریغ در خدمت اسالم ، ایران ، ملت 
و نظام بوده و خواهم بود. من دراین مقطع، حمایت از دکتر روحانی و رای قاطع به ایشان را حمایت از ملت توانمند ایران 
می دانم که حق دارد امید به فردایی بهتر داشته باشد. من حمایت از دولت را که توانسته است با سنجیدگی و ایستادگی ، 
 زمینه ها را برای جبران سوء تدبیرهای گذشته فراهم کند ،  حمایت از نظام جمهوری اسالمی می دانم. من یقین دارم که دولت 
آینده که انشاءاهلل با رأی باالی مردم آگاه ما به دکتر روحانی انتخاب شود، قادر خواهد بود با پشتیبانی رهبری معظم انقالب 
و استفاده از همه ظرفیت های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور راهی روشن تر برای  گفت و گو ،  تفاهم و مشارکت ملی و 
برآوردن همه خواسته های ملت بگشاید . مردم ساالری ،  آزادی ،  دغدغه معیشت مردم و پیشرفت کشور ، آموختن از تجارب 

گذشته و باور به »همه برای ایران » راه غلبه بر همه مشکالت است 
 از شما می خواهم که با مشارکت و حضور مؤثر خود در انتخابات به کمک رییس جمهور و دولتی بیائید که می خواهد کارهای 

بزرگی را با قوت و قدرت بیشتر به پیش برد.
 از خداوند بزرگ در این راه برای همه ملت ایران توفیق روز افزون مسئلت دارم.

رییس جمهور گفت: به روستاها نروید و به مردم دروغ بگویید. 
با اتوبوس مردم را جمع نکنید. در پادگان به آنها نهار ندهید. 

ایران همین سه چهار روز نیست
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جمع هزاران نفر 
از هواداران خود در مجموعه ورزشی انقالب گفت: مردم عزیز 
سرزمین  حسینی!  شعور  و  شور  پایتخت  زنجان!  غیور  استان 
غواصان دریا دل! سرزمین شهریاری ها! زنجان شجاع و غیور 
و تصمیم ساز برای ۲۹ اردیبهشت! درود و سالمم بر جوانان و 
زنان و مردان و کارگران و کشاورزان و فرهنگیان و هنرمندان و 

ورزشکاران زنجان عزیز.
به گزارش نامه نیوز، او با بیان اینکه زنان و جوانان ما برای یک 
تصمیم بزرگ ملی در این هفته آماده شده ایم، اظهار داشت: 
در روز جمعه باید میان دو راه، یکی را انتخاب کنیم. یا به سمت 
قله برویم و پرچم ایران را به اهتزار درآوریم یا خدای ناکرده به 
سمت دره برویم و عزت خود را از دست بدهیم. کدام را انتخاب 
اینکه  بیان  با  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این  می کنید؟ 
مردم زنجان و مردم ایران راه قله را انتخاب خواهند کرد، تصریح 
کرد: به جوانان باید اعتماد کنیم. به روستاها نروید و به مردم 
دروغ بگویید. با اتوبوس مردم را جمع نکنید. در پادگان به آنها 
نهار ندهید. ایران همین سه چهار روز نیست. اخالق و صداقت 
کجا رفت؟ مگر رهبر انقالب نفرمود مر قانون. قانون کجا رفت. 
رفت؟  کجا  الناس  حق  الناس.  حق  نفرمود  انقالب  رهبر  مگر 
روحانی ادامه داد: صداوسیمایی که کارمندان زحمتکشی دارد 
گرفتار یک باند سیاسی شده است. من نمی خواهم از شورای 
نظارت  شما  جوانان  کند.  نظارت  که  کنم  درخواست  نگهبان 
کنید. او با بیان اینکه اگر می خواهید به روحانی توهین کنید 
شما چهار سال توهین کنید بازهم اشکالی ندارد، خاطرنشان 
می گوید  دروغ  به  می کنید. شما  توهین  معلمان  به  چرا  کرد: 
ضد عفت و حجاب به بچه ها درس می دهند. شرم و خجالت 
کجا رفت؟ چرا در روستاها به روستاییان شریف ما می گویید 
به روحانی رای ندهید چون یارانه شما قطع می شود. چرا دروغ 
روحانی  اینکه  بیان  با  امید  و  تدبیر  دولت  رییس  می گویید. 
می گوید به جای اینکه پول گندم را به فرد دیگری بدهیم آن 
می گوید  روحانی  داشت:  ابراز  بدهید،  زنجانی  کشاورز  به  را 
کشاورز  به  ناموت  میلیارد   ۶۰۰  ،۹۵ سال  میلیارد   ۱۵۰ بجای 
که  گرفتیم  تصمیم  پیمانی  و  عهد  بر  سال  چهار  ما  بدهید. 
سال  چهار  ما  کنیم.  معرفی  جهانیان  به  را  ایران  واقعی  چهره 
ایران، مردم  قبل تصمیم گرفتیم که به جهانیان بگوییم مردم 
ایران  مردم  اینکه  بیان  با  روحانی  نیستند.  افراط  و  خشونت 
مردم صلح و همزیستی مسالمت آمیز هستند، عنوان کرد: ما 
چهار سال قبل تصمیم گرفتیم درهای کشور را نبندیم و درها را 
باز کنیم و گردشکران بیایند و افتخارات معماری ما مانند گنبد 
سلطانیه و شور و شوق حسینی را در زنجان ببینند. او با اینکه 
کنیم،  اداره  صدقه  و  نذر  با  را  عظیم  کشور  یک  نمی توانیم  ما 
یادآور شد: با این همه تجربه به چهارسال قبل بازنمی گردیم. 

ما به عقب برنمی گردیم. ما تصمیم گرفتیم مسیر پیشرفت و 
ما  ایران تحریم شود.  ما نمی خواهیم  ادامه بدهیم.  را  تعالی 
باز کنیم. ما  را  را ببندیم و در صرافی  نمی خواهیم در بانک ها 
دیگر نمی خواهیم کشتی های بزرگ به بنادر ایران نیایند بلکه 
را ۷۰۰ دالر  ایران بروند و کانتینرها  به بنادر کشورهای جنوب 
گران تر و با لنج به ایران بیاوریم. ما نمی خواهیم باالی کشتی 
ایران پرچم کشور کوچکی باشد بلکه می خواهیم پرچم ایران 
باشد.  این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه 
ما نمی خواهیم کاالیی تولید کنیم و در انبار باقی بماند و اجازه 
صادرکننده  می خواهیم  ما  کرد:  بیان  باشد،  نداشته  صادرات 
باشد. ما نمی خواهیم پتروشیمی زنجان از سال ۸۵ نیمه تمام 
بماند بلکه منابع مالی این طرح را تامین کردیم. ما کشاورزی 
مدرن را در زنجان ادامه خواهیم داد. ما ۱۰ هزار هکتار آبیاری 
همه  به  می خواهیم  ما  داشتیم.  دیگر  هکتار  هزار   ۱۱ و  مدرن 

روستاهای ایران گاز و برق و آب و اینترنت و جاده برسانیم. 
تخریب  را  یازدهم  دولت  روز  هر  شما  اینکه  بیان  با  روحانی 
بهتر نشده  مردم  درمان  و  بهداشت  آیا وضع  می کنید، گفت: 
قرار  درمانی  بیمه  پوشش  زیر  ایران  مردم  همه  آیا  است؟ 
و  اسالمی  کشورمان  که  است  این  ما  افتخار  نگرفته اند؟ 
حسینی است. به خاطر انتخابات حاضر شدید دین و اخالق را 
بفروشید؟ به خاطر انتخابات حاضر شدید ایران را سیاه نمایی 
جامعه  فقرای  و  محرومان  می خواهید  رای  خاطر  به  کنید؟ 
و  ملت  و  کشور  برای  را  رای  ما  افزود:  او  کنید.   تحقیر  را  ما 
اسالم می خواهیم. شما ظاهرا دین و کشور و مردم را برای رای 

می خواهید. دوران خرافت پایان یافته است.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه می گویند می خواهیم 
برای جوانان اشتغال درست کنیم، اظهار داشت: هشت سال 
شما  ستاد  در  زمان  آن  مدیران  و  بود  شما  دست  در  کشور 
هستند. چقدر شغل ایجاد کردید. در آن هشت سال اشتغال 
خالص  اشتغال  هزار  صد  و  بردید  بین  از  را  زنان  هزار   ۸۵۰
نداشتید. ما به دنبال اشتغال هستیم. برجام را برای اشتغال و 
سرمایه گذاری و فضای آرام و محیط زیست رفتیم.  او با اشاره 
به اقدامات دولت یازدهم در خصوص دریاچه ارومیه بیان کرد: 
نکرده  اقدامی  ارومیه  دریاچه  خصوص  در  یازدهم  دولت  اگر 
بود این دریاچه خشک شده بود و مردم با بحران طوفان نمک 
دولت   از  نیستی  حاضر  که  صداوسیمایی  آقای  بودند.  روبرو 
سخن بگویید حداقل از دریاچه ارومیه سخن بگو. این نامزد 
برای  یازدهم  دولت  اینکه  بیان  با  ریاست جمهوری  انتخابات 
انجام داده  را  توسعه زیرساخت ها و پهباندها تالش بسیاری 
ادامه  بیشتر  در دولت دوازده  این خدمات  یادآور شد:  است، 

می یابد تا هرکدام از شما یک صداوسیما باشید.
روحانی افزود: می گویند شبکه های ارتباطی بسته شود. چرا؟ 
آنها می گویند اتوبان ها را ببندید چون مردم تصادف می کنند، 
نفر  یک  تخلف  برای  نباید  کنید  درست  را  ماشین ها  شما 

خیابان ها را بست.

ایران هستند، بیان  این کشور ملت  اینکه صاحبان  با بیان  او 
کرد: با رای مردم  ایران، تمام مسئوالن کشور مشروعیت پیدا 
به جوانان  که  آن است  بگویم  باید  که  نکته دیگری  می کنند. 
و دختران ما اعتماد کنید. روحانی ادامه داد: آنها بهتر از شما 
آنها بی دین  تریبون ها نگویید  را قبول دارند دائم پشت  دین 
هستند. همه جوانان ما به خدا اعتقاد دارند. اگر باور ندارید 
اینکه  بیان  با  یازدهم  دولت  بیایید. رییس  زنجان  به  تاسوعا 
چرا به جوانان و دختران ما توهین می کنید، گفت: شما پاسدار 

عفت در کشور شده اید؟ پاسدار عفت ما زنان ما هستند.
روحانی با بیان اینکه راه چاره و گشایش برای رسیدن به قول، 
رفتن به پای صندوق های آرا است، تصریح کرد: رای اولی ها از 
شما می خواهم به پای صندوق های رای بیایید، رای دومی ها 
رای  پای صندوق های  به  دادید  رای   ۹۲ در سال  که  آنهایی  با 
بیایید. او تاکید کرد: روحانی خود را آماده کرده است تا آبرو و 

روح و جان و جسمش را فدای شما کند. 
رییس دولت یازدهم با اشاره به برخی از شعار شرکت کنندگان 
چه  شما  می دانم  من  کرد:  خاطرنشان  همایش  این  در 
باز  را  درها  از  بعضی  کلیدت  چرا  می گویید  شما  می گویید؟ 

نکرد؟ با رای تان به روحانی قدرت بازو بدهید.
روحانی اضافه کرد: من قبول دارم قدرت ما از اقتصاد، سیاسی 
این  به  متعلق  واقعی  قدرت  اما  است  ما  مسلح  نیروهای  و 
جوانان عزیز است. اگر دشمنان ایران می ترسند از این جوانان 
می ترسند. او خطاب به برخی از مخالفان دولت یازدهم ابراز 
مسجد  وبری ها،  دور  که  می خواهم  بعضی ها  از  من  داشت: 
دعا  و  احیا  اهل  هم  جوانان  نبینند،  را  خود  احیای  و  شهر  و 
برای  انقالب  این  انقالبی می دانید  را  فقط خود  چرا  هستند. 
همه جوانان است. چرا فقط نظام را متعلق به خود می دانید، 

این نظام متعلق به همه جوانان است. 
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه ما پای صندوق های رای 
می رویم تا حصر را بشکنیم، ابراز داشت: آنهایی که می خواهند 
قدرت در انحصار یگ گروه خاص باشد به آنها می گوییم قدرت 
را  در کشور  قدرت  ما حصر  است.  ایران  به همه  متعلق  ایران 
نمی پذیریم، ما حصر ایران را نمی پذیریم، ما تحریم ایران را 
بر  کرد:  اعالم  شرکت کنندگان  به  خطاب  روحانی  نمی پذیریم. 
آزادی سالم! بر اعتدال سالم! به اصالحات سالم! بر اصولگرایی 
سالم!  پیشرفت  به  سالم!  ایران  ملت  امید  بر  سالم!  معتدل 
ایران  برای اهتراز همیشگی پرچم  به رسیدن به قله ها سالم! 

سالم! 
او با بیان اینکه به بعضی چیزها هم نه می گوییم، یادآور شد: 
به بداخالقی نه! به دروغ نه! به تخریب نه! به تبعیض میان 
اقوام نه! به تبعیض میان مرد و زن نه! به جدا کردن جوانان نه! 
به شکست وحدت ملی نه! دوباره ایران، دوباره اسالم، دوباره 

اعتدال، دوباره امید.

علی نصیریان - بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما - در دومین همایش 
»ایران فرهنگی در جهان امروز« که عصر دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه 
در تاالر وحدت تهران برگزار شد، درباره وزیر امور خارجه گفت: من 
مجاهدت، تالش و جانفشانی های »ظریف« و تیم اش را درک کردم. 
متاسفانه بسیاری از اتفاقات این مملکت، یا نادیده گرفته می شود 

یا برای نادیده گرفتن آن تالش می شود.
او با اشاره به مذاکرات با ۱+۵ ادامه داد: در میدان سیاسی با پنج - 
شش کشور درجه یک دنیا مواجه شدند و توفیق هایی را که مقدور 
گذشته های  از  ایران زمین  آوردند.  به دست  ایران  ملت  برای  بود، 
دور، در فراز و نشیب های مختلف، فرزندانی داشته که برای ملت 

جانفشانی کردند. آن ها در عصر امروز نیز حضور دارند.
عباس  و  فرهادی  اصغر  نیست،  تنها  ظریف،  کرد:   اظهار  نصیریان 
کیارستمی هستند که این مملکت را به دنیا معرفی کردند. فرهنگ 
فقط آثار باستانی نیست، بلکه سینما، تئاتر و موسیقی اصیل ما، 
جایگاه رفیعی دارد و قابل عرضه و رقابت با دیگر نقاط دنیاست، اما 

آن طور که باید و شاید از آن ها استفاده نمی شود.

ندارد،  نیاز  مالی  پشتیبانی  فقط  هنر  و  فرهنگ  این که  بیان  با  او 
گفت: این نوع مقوله ها، پشتیبانی معنوی نیز می خواهد.

امروز«  برگزاری همایش »ایران فرهنگی در جهان  با اشاره به  وی 
دولتی  مهم  شخصیت های  حضور  با  جلساتی  برگزاری  کرد:  اظهار 
و  فرهنگی  اجتماعی،  نظر  از  فرهنگ  اهالی  با  آن ها  گفت وگوی  و 

سیاسی اقدام بسیار درستی است.
و  فرهنگ  دنیا،  بهترین سفیران  از  یکی  گفت:  نصیریان همچنین 
ایرانی،  اصیل  موسیقی  مانند  هیچ چیز  و  است  مملکت  این  هنر 
چهره  همچنین  و  ترور  و  پلیدی  از  دور  نمای  ما،  تئاتر  و  سینما 
نمی دهد. یک  نشان  را  دنیا  نقاط  دیگر  با  ایران  دوستی  خواستار 
نوازنده با کمانچه در دنیا می چرخد و ببینید چه کار می کند. او با 
بهترین موزیسین های دنیا کار می کند، اما متاسفانه دست کم گرفته 

می شود. ما سرمایه های بسیاری داریم.
او در پایان صحبت هایش از محمدجواد ظریف - وزیر امور خارجه 
- خواست تا در زمینه اعزام گروه های هنری به خارج از کشور لطف 

و محبت کند.

جهانگیری 
از انتخابات 

ریاست 
جمهوری 

انصراف داد

روحانی: با اتوبوس مردم را جمع نکنید و در پادگان به آنها نهار ندهید
صداوسیما گرفتار یک باند سیاسی شده است

جانفشانی های »ظریف« و تیم اش را درک کردم، من همیشه 
بعد از برجام دنبال فرصتی بودم تا محمدجواد ظریف - وزیر 
امور خارجه - را زیارت و به عنوان یک ایرانی، از او تشکر کنم.
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همه ربای اریان خواهیم آمد

به گزارش پایگاه خربی جامران ، از 

این رو بسیاری از اصالح طلبانی 

که برای انتخابات شورای اسالمی 

شهر ثبت نام کرده بودند از جمله 

ولی الله شجاع پوریان، غالمرضا 

انصاری و علی صابری به نفع این 

لیست از ادامه حضور در این 

انتخابات کناره گیری کردند.

گفتنی است رئیس دولت اصالحات 

نیز در پیامی گفت: »ضمن احرتام 

به کسانی که در فهرست نهایی 

شورای عالی سیاستگذاری اصالح 

طلبان قرار نگرفته و به هر دلیل 

بیرون از لیست شورا قرار دارند، 

برای جلوگیری از شکسنت آراء باید 

یک لیست را انتخاب کرد. انتظار 

دارم که همه عزیزان در رسارس 

کشور ، به خصوص در تهران، 

همراه با رأی به جناب آقای دکرت 

روحانی، به فهرست »امید« شورای 

عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 

رأی بدهند.«

بنابر اعالم پایگاه اینرتنتی شورای 

عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 

، اسامی نهایی شده 21 نامزد مورد 

تایید این تشکل برای انتخابات 

شورای شهر تهران به رسلیستی 

محسن هاشمی به رشح زیر است:
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۱۳. محمد علیخانی

۱۴. الهام فخاری

۱۵. مجید فراهانی

۱۶. احمد مسجد جامعی

۱۷. سید محمود میرلوحی

۱۸. آرش میالنی
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