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سید حسن خمینی: امام متعلق به کل 
مردم ایران هست،نباید مصادره شود

خطری که 400 میلیون کارت بانکی را تهدید میکند

دفاع آخوندی از 
برنامه های خود در 

خانه ملت

وزیران کابینه دوازدهم را بیشتر بشناسیم

۳

۵

۷

۲

در حالی تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی صادر شده که به طور حتم 
امنیت استفاده از آنها در اولویت قرار دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان این 
کارت ها از امنیت باالیی برخوردار نبوده و احتمال هک شدن آنها وجود دارد.

این روز های محسن هاشمی رفسنجانی...! 
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رئیس  الریجانی«،  »علی  به  نامه ای  طی  جمهور  رئیس  روحانی«،  »حسن 
مجلس شورای اسالمی، اسامی وزیران پیشنهادی خود برای دولت دوازدهم 
را به قوه مقننه معرفی کرد. برای تصدی هجده وزارتخانه دولت دوازدهم نام 
هفده وزیر تا امروز به مجلس معرفی شده و البته هنوز رئیس جمهور گزینه ای 

را برای کرسی وزارت علوم معرفی نکرده است.
پس از گذشت کمتر از ۷۲ ساعت از مراسم تحلیف،  ۱۷ مردادماه، لیست وزرای 
از مجلس شورای اسالمی  اعتماد  رأی  برای گرفتن  پیشنهادی حسن روحانی 
معرفی شد. لیستی از مدیران که شامل وزرای سابق و افراد جدید هستند. در 

ادامه زندگی نامه و سوابق هر یک از آن ها را مرور می کنیم.

۱ - وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: سیدمحمد بطحائی
 سیدمحمد بطحایی متولد ۱۳۴۲ در تهران، وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت 
آموزش و پرورش در دولت دوازدهم است. او دارای مدرک کارشناسی برنامه 
ریزی آموزشی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی است و 
در سوابق خود ریاست مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور 
و سرپرستی سابق وزارت آموزش و پرورش را دارد. پس از برکناری فانی در مهر 
۹۵، حسن روحانی او را به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش نصب کرده بود.

و  مدیریت  توسعه  معاون  و  وزیر  مقام  قائم  این  از  پیش  بطحایی همچنین 
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بوده است.

نهاد  مهم ترین  پرورش،  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل  معاون  سال ها  او 
قانون گذاری در وزارتخانه بوده و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت در 
از کشور، مدیریت  دفتر ستادی، مسئول آموزش در سرپرستی مدارس خارج 

واحدهای آموزشی، معلمی، دبیری و امور تربیتی را نیز در کارنامه خود دارد.
عضویت در کمیته های تخصصی در حوزه های برنامه ریزی درسی برنامه های 
توسعه پژوهش های آموزشی و مشارکت در ده ها طرح پژوهشی و مطالعاتی 

در حوزه ی آموزش و پرورش از دیگر سوابق وی است.
بطحایی 238 رای از نمایندگان مجلس کسب کرد تا به وزارت آموزش و پرروش 

برود.

 ۲ - وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطالعات: محمد جواد آذری جهرمی
و  ارتباطات  وزارت  برای  روحانی  پیشنهادی  وزیر  جهرمی  آذری  جواد  محمد 
وزیر  جوان ترین  و  بوده  جهرم  در شهر   ۱۳۶۰ در  سال  متولد  اطالعات  فناوری 
برق  مهندسی  رشته  التحصیل  فارغ  او  است.  دوازدهم  کابینه  پیشنهادی 

دانشگاه صنعت آب و برق است.
آذری جهرمی اردیبهشت سال گذشته باحکم واعظی وزیر ارتباطات به عنوان 
زیرساخت  ارتباطات  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس  وزیر،  معاون 

معرفی شد.
تنظیم  سازمان  ارتباطی  سیستم های  امنیت  مدیرکل   ۹۳ تا   ۸۸ سال  از  وی 

مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده داشت.
غیرموظف  مدیره  هیأت  عضو  سال  دو  مدت  به   ۹۵ تا   ۹۳ سال  از  همچنین 
شرکت خدمات ارتباطی رایتل و عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 
نیز بود. در سال ۱۳۹۵ نیز با تودیع خسروی، آذری جهرمی به عنوان معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 

معرفی و هم اینک نیز در این سمت مشغول به فعالیت است.
ارتباطات  از دیگر مسئولیت هایی که آذری جهرمی در طول فعالیت در حوزه 
بر عهده داشته می توان به عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی 
فضای مجازی، عضو کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای 
در  عضویت  رادیویی  ارتباطات  مقررات  تنظیم  کمیسیون  ناظر  عضو  مجازی، 
صیانتی  وظایف  اجرای  طرح  مجری  کشور،  بحران  ستاد  ارتباطات  کمیته 
مسئول  ارتباطات،  فناوری  و  ارتباطات  خصوص  در  فرهنگی  و  اجتماعی  و 
کمیسیون مشترک ICT ایران و عراق، مسئول کمیسیون مشترک ICT ایران 
کمیته  رئیس   ،APT اجالس  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نماینده  روسیه،  و 
ارتباطات اربعین در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، دبیر برگزاری جشنواره 
ملی کیفیت فاوا و دبیر همایش بین المللی کانکت ۲۰۱۶ اشاره کرد. از آذری 
جهرمی به عنوان جوانترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور 

یاد می شود.
آذری جهرمی 152 رای نمایندگان را برای وزارت ارتباطات کسب کرد.

 ۳ - وزیر پیشنهادی اطالعات: سید محمود علوی
سید محمود علوی متولد سال ۱۳۳۳ در شهر المرد در استان فارس است. او 
دارای مدرک تحصیلی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی از دانشگاه فردوسی 
مشهداست. علوی که در دولت یازدهم هم وزیر اطالعات جمهوری اسالمی بود 
عضو مجلس خبرگان رهبری از استان تهران نیز است. او پیش از این نماینده 
دوره های اول، دوم، چهارم و پنجم شهرستان المرد در مجلس شورای اسالمی 
و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸ بوده است. 

از دیگر فعالیت های پس از انقالب علوی می توان به موارد زیر اشاره کرد؛
نماینده ستاد مرکزی انقالب اسالمی در جنوب فارس در سال ۱۳۵۸ - ۱۳۵۷ 

نماینده دفتر امام خمینی )ره( در المرد در سال ۱۳۵۹ - ۱۳۵۸ 
نماینده دوره های اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شورای اسالمی

وظیفه  خاص  کمسیون  داخلی،  امور  و  شورا ها  کمسیون  سخنگوی  و  مخبر 
عمومی، کمسیون خاص وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در دوره های اول 

و دوم مجلس شورای اسالمی
معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی 

سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در سال های ۶۸ تا ۷۰ 
سال  اسالمی،  جمهوری  رهبر  حکم  با  ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  رئیس 

۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸ 
علوی معتقد است: وزارت اطالعات در خدمت مردم و نظام است و به دنبال 
کارهایی، چون باالبردن یا پایین آوردن جناح های سیاسی نیست. او همچنین 
در جایی دیگر درباره وظیفه وزارت اطالعات می گوید: »این وزارتخانه به هیچ 
جریان و جناح سیاسی وابستگی ندارد بلکه متعلق به کل نظام و مردم است.

سید محمود علوی 252 رای را برای وزارت اطالعات به دست آورد.

 ۴ - وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی: کرباسیان
مسعود کرباسیان دکتری مدیریت و برنامه ریزی است. بیش از دوازده کتاب 
از وی چاپ شده که مشهورترین آن ها دو مجموعه کتاب در خصوص جهانی 
شدن است که کرباسیان از استیگلیتز و بهاگواتی از مشهورترین اقتصاددانان 

این حوزه در جهان ترجمه کرده است.
وی یک مدیر تکنوکرات در ساختار جمهوری اسالمی بوده که سال های سال 
در حوزه های مختلف مدیریت کرده است. او معاون وزیر صنعت، معاون وزیر 

نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد بوده است. 
آخرین سمت کرباسیان، معاونت علی طیب نیا و ریاست گمرک کل کشور بود 
که توانست تحولی مهم در گمرک را رقم بزند. در متن برنامه ای که کرباسیان 
اقتصادی دولت دوازدهم،  ارائه داده، آمده است رویکرد  اقتصاد  برای وزارت 
عدالت  دولت  باور  به  است.  مردم محور  و  اجتماعی  اقتصاد  به  متوازن  نگاه 
اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می شود. باید در 
نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای نفتی و اقتصاد 
وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم تر عقالنی و منطقی نیست. بلکه رشد 
مستمر از راه التقای بهره وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، 
بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان حاصل می شود.

مهم ترین مسئولیت های کرباسیان در گذشته شامل موارد زیر است؛
- مشاور عالی شهردار تهران، مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان 

سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۸۹ 
- معاون خدمات شهری شهرداری تهران از سال ۸۴ تا سال ۸۸ 

- رئیس کل گمرک وزارت اموراقتصادی و دارائی از سال ۸۰ تا سال ۸۴ 
- معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از سال ۷۷ تا سال ۸۰ 

- معاون بازرگانی وزارت نفت از سال ۷۶ تا سال ۷۷ 
- معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی از سال ۷۱ تا سال ۷۶ 

- معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی از سال ۶۸ تا سال ۷۱ 
- معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین از سال ۶۱ تا سال ۶۸، 

مسعود كرباسيان با 240راي، به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی انتخاب شد.

 ۵ - وزیر پیشنهادی امور خارجه: محمد جواد ظریف
دبستان  آموخته  دانش  تهران  شهر  در   ۱۳۳۸ متولد  ظریف  جواد  محمد 
مجمع  حقوقی  کمیته  رئیس   ۷۱ سال  وی  است.  تهران  علوی  دبیرستان  و 
عمومی چهل و هفتم سازمان ملل متحد در نیویورک بود و سال ۷۲ ریاست 
در  داشت.  عهده  بر  بانکوک  در  را  بشر  آسیایی حقوق  اجالس  نگارش  کمیته 
الملل ملل متحد در نیویورک رئیس بود.  اجالس افتتاحیه کنگره حقوق بین 
کمیته حقوقی  مانند  متعددی  و نشست های  اجالس ها  ریاست  او هم چنین 
مشورتی آسیایی - آافریقایی، کمیته سیاسی هشتمین اجالس سران کنفرانس 
کنفرانس  سران  اجالس  هشتمین  ارشد  کارشناسان  نشست  تهران،  اسالمی 
دوازدهمین  سیاسی  کمیته  اعتمادسازی،  کارشناسان  کمیته  تهران،  اسالمی 
اجالس سران غیرمتعهد ها در دوربان، سمپوزیوم اسالمی گفت وگوی تمدن ها، 
تبعیض  و  نژادپرستی  آسیایی  کنفرانس  متحد،  ملل  سالح  خلع  کمیسیون 
فرهنگی  کمیسیون  جده،  در  تمدن ها  گفت وگوی  متخصصان  کمیته  نژادی، 

یونسکو در نیویورک را برعهده داشته است.
وی از ۸۲ تا ۸۴ معاون مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. ظریف سخنگویی 
هشتمین اجالس سران کنفرانس اسالمی تهران در تهران را نیز برعهده داشت.

مقاطع  در  و  است  بوده  تهران  دانشگاه  عمومی  گروه  علمی  هیأت  عضو  او 
دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه های دیپلماسی در سازمان های بین المللی، 
سازمان های بین المللی و موضوعات جهانی، حل و فصل اختالفات در سازمان 
و  بشر  بشر، حقوق  مبانی حقوق  بین المللی،  و  امنیت منطقه یی  ملل متحد، 
است.  کرده  تدریس  جهانی  سیاست  و  بشر  حقوق  بین المللی،  سازمان های 

ظریف از جمله مشهورترین دیپلمات های برجسته ایران به شمار می آید.
وی تألیفات متعددی در حوزه سیاست خارجی، حقوق و روابط بین الملل به 

زبان های فارسی و انگلیسی دارد.
محمد جواد ظریف مرداد سال ۱۳۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی 
وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسالمی معرفی شد و با کسب اکثریت 
از  رأی(   ۱۳ ممتنع:  رأی؛   ۳۶ مخالف:  رای؛   ۲۳۲ موافق:   /  ۲۸۱ )اخذ شده  آرا 
فعالیت  به  مشغول  خارجه  امور  وزیر  عنوان  به  و  گرفت  اعتماد  رأی  مجلس 
شد. او دوباره برای تصدی وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم به مجلس 

معرفی شده است.
محمدجواد ظریف با 236 رای همچنان در وزارت خارجه باقی ماند.

زاده  قاضی  حسن  پزشکی:  آموزش  و  درمان  بهداشت،  پیشنهادی  وزیر   -  ۶  
هاشمی

سید حسن قاضی زاده هاشمی، متولد فروردین ماه ۱۳۳۸ در فریمان است. او 
پس از پایان دوره ابتدایی، دوره متوسطه را در دبیرستان فردوسی مشهد ادامه 

داد و در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد شد.
وی فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
علوم  دانشگاه  تمام  استاد  اکنون  هم  و  کرد  ـ. طی  نژاد  لبافی  بیمارستان  ـ. 
پزشکی تهران است. ده کتاب تألیفی و بیش از دویست مقاله جهانی ایشان، 
یکی از مراجع معتبر تحقیقات علمی در رشته چشم پزشکی محسوب می شود.

بیمارستان  رئیس  قرنیه،  جراحی  تخصص  فوق  و  متخصص چشم پزشکی  او 
رئیس  فارابی،  بیمارستان  قرنیه  بخش  رئیس  نور،  چشم پزشکی  تخصصی 
دانشکده پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی در کابینه یازدهم است.
هاشمی که مدعی است گرایش سیاسی خاصی ندارد در دوره قبل توانست 
رکورددار جلب آرای موافق نمایندگان مجلس در حمایت از یک وزیر پیشنهادی 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ نظام جمهوری اسالمی باشد.
در کارنامه وزارت او اجرای طرح تحول سالمت قرار دارد. وی با اجرای طرح 
تحول نظام سالمت موفق به کاهش شدید قیمت تجهیزات پزشکی شد. طی 
این طرح هزینٔه عمل های جراحی به طور متوسط ۳ تا ۴ برابر کاهش یافت. 
برای نمونه عمل قلب باز از یک میلیون و ۸۶۷ هزار ناموت به ۸۵۷ هزار ناموت 
و عمل سزارین از ۹۰۰ هزار ناموت به ۱۳۰ هزار ناموت پس از اجرای طرح تحول 

سالمت کاهش یافت.
دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی 253 رای را برای وزارت بهداشت و درمان 

کسب کرد.

 ۷ - وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علی ربیعی
علی ربیعی در سال ۱۳۳۴ در جنوب شهر تهران به دنیا آمده و پیش از انقالب 
انقالب  اول  سال های  در  است.  بوده  موتورز«  »جنرال  کارخانه  تکنیسین 
کارگری  شاخه  مسوول  ربیعی  بود.  کار  شورای عالی  عضو  و  کارگران  نماینده 
حزب جمهوری اسالمی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو 

تأسیس تا امروز است.
وی پس از انقالب تحصیالت خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه 
کرد و  دریافت  را  لیسانس مدیریت دولتی خود  تهران  دانشگاه  از  ابتدا  داد. 
پس از آن فوق لیسانس مدیریت فرهنگی )علوم اجتماعی( را از دانشگاه عالمه 

طباطبایی اخذ کرد.
استراتژیک  مدیریت   PHD تخصصی  دکترای  مدرک  دارای  همچنین  ربیعی 
است. وی مدرس دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، محقق 
اجتماعی  مشاور  و  مدیریت  و  سیاسی  شناسی  جامعه  حوزه  در  نویسنده  و 
سید  اجتماعی  مشاور  وی  است.   ۱۳۸۴ تا   ۱۳۷۶ سالهای  طی  جمهور  رئیس 

محمد خاتمی در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری وی بوده  است.
ربیعی مرداد سال ۱۳۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه 
کار و امور اجتماعی به مجلس شورای اسالمی معرفی شد و با کسب اکثریت 
آرا )اخذ شده ۲۸۴ رای/ موافق: ۱۶۳ رای؛ مخالف: ۱۰۰ رأی؛ ممتنع: ۲۱ رأی( از 

مجلس رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر کار مشغول به فعالیت شد.
مجلس حضور  در  نمایندگان  سؤاالت  به  پاسخ  برای  ربیعی   ،۱۳۹۳ آذر   ۴ در 
یافت، اما با کسب ۹۸ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع 
۲۱۹ رأی مأخوذه نتوانست آنان را قانع کند و هفتمین کارت زرد دولت یازدهم 
نهم  از مجلس  نیز  را  زرد خود  کارت  بعد، دومین  او یک سال  کرد.  را کسب 

دریافت نمود.
علی ربیعی با 191 رای مجددا بهعنوان وزیر کار رای اعتماد نمایندگان را کسب 

کرد.

 ۸ - وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی: محمود حجتی
محمود حجتی نجف آبادی متولد نجف آباد اصفهان و از اعضای اصالح طلب 
کابینه اول روحانی محسوب می شود. او عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت 

ایران اسالمی و وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران است. 
صنعتی  دانشگاه  با  انقالب  از  پس  که  کار  دانشگاه  وارد   ۱۳۵۴ سال  در  او   
اصفهان ادغام شد، گردید و در در رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شدند. 
با پیروزی انقالب اسالمی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به 
عملیات  شروع  با  کرد.  خدمت  انجام  بلوچستان  و  سیستان  استاندار  عنوان 
اجرایی عظیم سد کرخه به عنوان مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره برداری 
ارائه خدمت نمود و در دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به عنوان 
رأی  از مجلس  وزیر جهاد کشاورزی  عنوان  به  و دوره دوم  ترابری  و  راه  وزیر 

اعتماد گرفت و تا پایان دولت در این سمت باقی  ماند.
اجرا  به  و  کرد  تدوین  را  تولید  افزایش  وزارتش طرح کالن  در دوران  حجتی 
قیمت خرید تضمینی  تولید، دولت  افزایش  اجرای طرح  راستای  در  گذاشت 
گندم را افزایش داد تا کشاورزان به تولید گندم تشویق شوند. با اجرای این 

طرح، تولید گندم با ۷۳ درصد رشد از ۸ میلیون تن به ۱۴ میلیون تن رسید و 
واردات بیش از ۶ ٫ ۴ میلیون تن گندم در سال به صفر رسید و خودکفایی در 
تولید این محصول اساسی حاصل شد؛ لذا جشن خودکفایی گندم در کشور 

برگزار شد.
وی در دوره قبل در نهایت توانست با کسب ۱۷۷ رأی از ۲۸۴ رأی ماخوذه از 

مجلس تصدی وزارت جهاد کشاورزی را برای چهار سال به دست بیاورد.
محمود حجتی 164 رای را به دست آورد تا کارش را در وزارت کشاورزی ادامه 

دهد.

 ۹ - وزیر پیشنهادی دادگستری: سید علیرضا آوایی
دولت  دادگستری  وزارت  پیشنهادی  وزیر  عنوان  به  امروز  که  آوایی  علیرضا 
اعتماد به مجلس معرفی شد پیشتر رئیس دفتر  رأی  برای جلب  دوازدهم و 

بازرسی ویژه رئیس جمهور دولت یازدهم بوده است.
حقوق  انجمن  امنای  هیئت  رئیس  و  مؤسس  عضو  رتبه  عالی  قاضی  این   
شناسی است که اولین نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوق ایران است. 
وی برادر احمد آوایی )نماینده سابق مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی و 

معاون پارلمانی سابق وزارت صنایع( است.
از شاخص ترین قضات  به استخدام دادگستری درآمد و  از سال ۱۳۵۷  آوایی 

ایران )پایه ۱۱( در دستگاه قضایی بوده است.
 وی، دادستان عمومی و انقالب دزفول، دادستان عمومی و انقالب اهواز، رئیس 
کل دادگستری استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، رئیس کل 
دادگستری استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان تهران، قاضی دیوان 
عالی کشور، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ایران و رئیس دفتر 
بازرسی ویژه رئیس جمهور ازسال ۱۳۹۵ تا کنون را در کارنامه کاری خود دارد. 
آوایی پیش از این به عنوان مستشار دادگاه انتظامی عالی قضات و رئیس کل 

دادگستری استان های تهران، اصفهان، مرکزی و لرستان مشغول بوده است.
آوایی با 244 رای به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شد.

 ۱۰ - وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: امیر حاتمی
همزمان  وی  است.  زنجان  استان   ۱۳۴۵ سال  متولد  حاتمی«  »امیر  سرتیپ 
ارتش  و  به عضویت فعال بسیج  ایران  انقالب اسالمی  پیروزی شکوهمند  با 
جمهوری اسالمی ایران درآمد و با حضور در جبهه های دفاع مقدس توانست در 
عملیات مختلف »جنگ تحمیلی« به ویژه عملیات غرورآفرین »مرصاد« حضور 
فعال داشته باشد. او دانش آموخته دانشگاه افسری امام علی )ع( ارتش است 
او همچنین  است.  کرده  را کسب  دفاعی  علوم  مدیریت  کارشناسی  مدرک  و 
دانش آموخته دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش )دافوس( در مقطع کارشناسی 

ارشد نیز است.
در کارنامه سرتیپ »حاتمی« در ارتش جمهوری اسالمی ایران حضوری فعال 
و موثری در مبارزه با گروهک های ضدانقالب و منافقین و تیم های نفوذی در 
مناطق عملیاتی شمال غرب و غرب کشور دیده می شود که در همین راستا به 
جهت نقش آفرینی چشمگیر در تأمین امنیت کشور موفق به اخذ تقدیرنامه 
از سوی فرمانده معظم کل قوا حضرت »امام خامنه ای« )مدظله العالی( شده 

است.
همچنین در سوابق خدمتی وی فرماندهی یگان های مستقر در مناطق عملیاتی 
شمال غرب و غرب کشور موجود است. وی در سال ۱۳۷۷ به دلیل خدمات، 
ارتقاء دو درجه ارشدیت با تصویب  از  شایستگی های خدمتی و لیاقت پس 
فرمانده معظم کل قوا به ترفیع درجه سرتیپ دومی نائل و به سمت معاون 

اطالعات فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب شد.
از مسئولیت های مهم امیر حاتمی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرمانده یگان های ارتش در مناطق عملیاتی شمال غرب و غرب کشور به مدت 
حدود ۷۰ ماه 

معاون اطالعات ارتش جمهوری اسالمی ایران به مدت حدود ۷ سال
رئیس دفتر روا بط بین ا لملل و رئیس گروه مشاورین عالی فرماندهی کل ارتش 

ج. ا. ا 
معاون نیروی انسانی ستاد کل نیرو های مسلح به مدت حدود ۵ سال

جانشین سردار سرلشکر پاسدار محمدباقری رئیس وقت ارکان و امور مشترک 
نیرو های مسلح به مدت حدود ۲. ۵ سال

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیرو های مسلح سردار سرلشکر دکتر فیروز آبادی 
ص.  خاتم االنبیاء  مرکزی  قرارگاه  در  مسلح  نیرو های  کل  ستاد  وقت  رئیس 

)جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در دولت یازدهم(
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در دولت یازدهم

امیرحاتمی 261 رای را برای وزارت دفاع کسب کرد.
ادامه صفحه بعد ...

وزیران کابینه دوازدهم را بیشتر بشناسیم...
مروری بر زندگی و سوابق هفده وزیر پیشنهادی؛



به گزارش خبرنگار ارمغان در کنگره مجمع ایثارگران، حجت االسالم 
سید حسن خمینی  در این کنگره  ضمن  گرامیداشت نام  و یاد امام 
پرسش  یک  با طرح  ایثارگران   و  و شهدا  مرحوم هاشمی   ، راحل  
گفت: کدامین امتیاز و وجهه مثبت انسانی در دوران دفاع مقدس 

وجود دارد که ما می توانیم از آن امروزه هم استفاده کنیم
تولیت آستان امام خمینی افزود در ادامه افزود: کدامین امتیاز وجود 
دارد که امور را از همه متمایز می کند. چه وجهه مثبتی را سراغ داریم 

که به روزگار امروز منتقل کنیم؟
حجت االسالم خمینی با بیان اینکه همه دوستانی داشتیم که در آن 
دوران شهید شدند و دلبستگی هایی داریم، گفت: آیا وجهه مثبت 
آن زمان قابل تسری به زمان حاضر هست و امکانش هست و اگر 

امکان دارد باید اقتضایات و موانعش بررسی شود.
داشته  ایدیولوژیک  که جنگ  نبودیم  تنهاکشوری  اینکه  بیان  با  وی 
و تاریخ بشر پر از جنگهایی است که یا برای اعتالی فرد و کشور و 
قومیت یا برای اعتالی خدا بوده، گفت: اگر تاریخ جنگها را از تاریخ 
فاتحان  هم  تاریخ  و  شود  می  حذف  تاریخ  اکثر  کنیم  حذف  جهان 

نوشتند.
 نوه امام راحل در ادامه بیانات خود افزود: جنگ و دفاع ما یک دفاع 
ایدیولوژیک و برای خدا بود اما بزرگترین جنگ تاریخ از نظر مقیاس 
جغرافیایی نبود. فرضا در نبرد استالینگراد 200 هزارنفر از گرسنگی در 
یک هفته مردند که تقریبا رقم شهدای ما در جنگ است. این را از 
این جهت می گویم که جنگها بسیار بود اما عنصری در جنگ وجود 

دارد که ما به آن می بالیم.
انسان خصمانه  نگاه  در جنگ  اینکه  بیان  با  االسالم خمینی  حجت 
می شود و غیر از این نگاه نمی توان با وی جنگید، گفت: ویژگی هر 
این ویژگی  و  قلمداد کردن طرف مقابل است  ستیزه جویی دشمن 
باید در پایان هر جنگ تمام شود. برای مثال روابط امروز ما با عراق 
فرزندان  زحمات  حاصل  عراق  امروز  ملی  وحدت  و  نیست  دشمنانه 
همین کشور است که یک روز با آنها می جنگیدند. پس خصومت آن 

ویژگی نیست که منتقل به امروز شود.
نوه امام راحل با بیان اینکه در شرایط بحران اقتضایاتی وجود دارد 
و زمان جنگ شرایط اطاعت است و نهادهای مدنی و فرایند تصمیم 
گیری باید محدود شود و امری عقالیی است، اظهار داشت: این هم 

ویژگی ای نیست که بتوان به دوران حاضر منتقل کرد.
آن  از  و  است  مقدس  دفاع  دوران  مثبت  وجهه  آنچه  افزود:  وی 
ایثارگری هم بیرون می آید، کم رنگ شدن فردیت است. در دوران 
تیم  یک  معروف  قول  به  و  جمع  و  واحد  یک  فردها  همه  جنگ 

می شوند.
ایشان با بیان اینکه  دوران جنگ همه ناخودآگاه شهادت طلب می 
شوند، خاطرنشان کرد: رزمنده در صف مقدم و مادر وی و همسرش 

باید احساس قهرمانی کند و همه با هم بجوشند. بزرگترین سرمایه 
ما در دفاع مقدس بازگشت از فردگرایی است. بازگشت به یک نیروی 
ملی است و وقتی در کنار این نیرو، چیزی به عنوان خدا قرار می گیرد 

طوفان به پا می کند.
نوه امام راحل با اشاره به اینکه وقتی انقالبی به پا می شود، نهادهای 
سیاسی از بین می روند اما قدرت ملی باال می رود، گفت: علتش این 

است که همه ملت بسیج و ارتش و اطالعات می شوند.
وی با بیان اینکه آنچه از دفاع مقدس برای امروز احتیاج داریم نفی 
که  است  این  یکی  فردگرایی  این  بازگشت  موانع  و  است  فردگرایی 
افراد طلبکار هم هستند، گفت: قبل انتخابات همه فراخوان می شوند 
و راحت می نشینند اما بعد از انتخابات صندلی ها مارک می خورند و 
جاها تقسیم می شود. در زمان جنگ کسی به راحتی وزیر و فرمانده 

نمی شد.
نوه امام راحل خاطرنشان کرد: مانع دوم مصادره است. برخی چیزها 
بین نسلی است و نباید بگذاریم کسی مصادره کند. امام، شهید و 
نباید  و  اند  آفرین  ملی  وحدت  و  ایران  ملت  کل  به  متعلق  ایثارگر 

مصادره شوند.
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 ۱۱ - وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی: عباس آخوندی
عباس احمد آخوندی متولد ۱۳۳۶ در نجف است. او در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده 
فنی دانشگاه تهران شد. وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان 
خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و در کالج 
و  پرداخت  تحصیل  ادامه  به  سیاسی  اقتصاد  رشته  در  لندن،  هالووی  رویال 
موفق شد مدرک دکترای خود را دریافت کند. وی هم اکنون در دانشگاه تهران 

عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان و استاد گروه بریتانیاست.
از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ در زمان وزارت علی اکبر ناطق نوری،  از این  آخوندی پیش 
معاون سیاسی وزارت کشور، و بین ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ در کابینه دوم دولت اکبر 

هاشمی رفسنجانی وزیر مسکن و شهرسازی بوده است.
بازسازی  مسئول  و  مسکن  بنیاد  رئیس  مشاور  بعنوان   ۱۳۶۵ بهمن  در  وی 
مناطق سیل زده و در بهمن ۱۳۶۶ به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
منصوب شد. در سال ۱۳۷۲ در دولت دوم هاشمی رفسنجانی موفق به کسب 
رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسالمی شد و به عنوان وزیر مسکن و 
شهرسازی منصوب شد. در این دوره برنامه های راهبردی در این وزارتخانه از 
جمله نظام پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی تحت عنوان طرح پاک که یک 
مدل توسعه پایدار در بخش مسکن است اجرا می شود. هم چنین وی طرح 
آمایش سرزمین و طرح های منطقه ای و ناحیه ای را که موجب توزیع خدمات و 

جمعیت در سرزمین به صورت متوازن است را به تصویب می رساند.
عباس احمد آخوندی برای ورود به کابینه یازدهم در سمت وزیر راه و شهرسازی 
توانست با کسب ۱۵۹ رأی از ۲۸۴ رأی ماخوذه از مجلس شورای اسالمی تصدی 
وزارت مزبور را بدست بیاورد. وی در مراسم معارفه اش عنوان کرد که با ادامه 
مسکن مهر به شکل فعلی انتقاد دارد، ولی این مخالفت به معنی متوقف کردن 
این پروژه نیست. چون این طرح با زندگی ۱۰ میلیون ایرانی گره خورده است.

در سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴، جلسه استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی 
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد و نهایتًا استیضاح وزیر راه و شهرسازی با 
۷۲ رأی موافق، ۱۷۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ رأی مأخوذه، 
رأی نیاورده و عباس آخوندی بعنوان وزیر راه و شهرسازی ابقاء گردید. بار دیگر 
در ۱ اسفند ۱۳۹۵ و یک سال بعد از روی کار آمدن مجلس دهم آخوندی مجددًا 
استیضاح و به مجلس فراخوانده شد، اما مجددًا استیضاح با ۷۴ رأی موافق، 
۱۷۶ رأی مخالف و ۵ ممتنع استیضاح از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در مجلس 

رأی نیاورده و آخوندی در وزارت راه و شهرسازی ماندنی شد.
آخوندی با 188 رای اعتماد نمایندگان را برای وزارت راه و شهرسازی کسب کرد.

 ۱۲ - وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور ایران، جانشین رئیس جمهور 
و  استاندارد  شورای  و  فضایی  عالی  شورای  ایرانیان،  عالی  شورای  در  ایران 
تحقیقات صنعتی است. او در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، بیست 
روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم سید محمد خاتمی 
وزیر بازرگانی بوده است. جمهوری اسالمی ایران و وی عضو جمعیت دفاع از 
ارزش های انقالب اسالمی و از حامیان محمدی ری شهری در انتخابات دوم 

خرداد ۱۳۷۶ بود.
او از سال ۱۳۸۵ تا کنون به حکم رهبر معظم انقالب ایران عضو شورای راهبردی 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  روابط 

شوراست. 
فرمان  اجرایی  ستاد  امناء  هیأت  در  عضویت  سال   ۳ از  پس   ۱۳۷۳ سال  از 
امام با نظر رهبری در سمت ریاست ستاد اجرایی فرمان امام نیز مشغول به 

خدمت بود.
ازسال ۱۳۷۰ تاکنون عضویت در هیأت امناء آستان شاه عبدالعظیم و عضویت 
و دبیری هیئت امناء مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث در قم را نیز تحت 

اشراف محمدی ری شهری بر عهده دارد.
در  با خدمت  رفسنجانی، همزمان  اکبر هاشمی  اول  دولت  در  از سال ۱۳۶۸ 
سمت معاون نظارت و حسابرسی دفتر، بعنوان قائم مقام وزیر بازرگانی انجام 

وظیفه کرد.
نزد طرفین دعاوی  که  به مقبولیتی  توجه  با  تا ۱۳۸۴ وی  در سال های ۱۳۷۶ 
سیاسی وقت در کشور داشته است، در جریان انتخابات مجلس هفتم، وقوع 
برخورد  در  قوه  سه  سران  شورای  تشکیل  با  نیز  و  مجلس ششم  در  تحّصن 
و  عناصر سیاسی  برخی  در جریان دستگیری  و همچنین  اقتصادی  با مفاسد 
اقتصادی در آن دوران، به عنوان نماینده ویژه دولت و رئیس جمهور در حل و 
عقد مسائل موجود بین دولت، مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان و قوه 

قضائیه ایفای نقش کرده است.
شریعتمداری با 241 رای به وزارت صنعت و معدن راه پیدا کرد.

۱۳ - وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی: سید عباس صالحی
و  فرهنگی  فعال  صالحی  عباس  سید  به  معروف  شریعتی  صالح  عباس  سید 
حوزوی ایرانی زاده ۱۳۴۲ در مشهد بوده و هم اکنون دارای تحصیالت دکترای 
و سرپرستی  فرهنگی  معاونت  منصب  در  واسطه حضور  به  او  است.  فلسفه 

چند روزه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وارد عرصه سیاست و رسانه شد.
دروس  و  شد  مشهد  علمیه  حوزه  وارد   ۱۳۵۱ سال  از  صالحی  عباس  سید   
از سال  گذراند؛  علمیه مشهد  در حوزه  را  عالی  و  مقدماتی، سطوح مقدماتی 
۶۰ به حوزه علمیه قم عزیمت کرد و دروس خارج را تا سال ۶۸ در آن حوزه 
گذرانیده و مجددا به مشهد عزیمت داشته و در دروس خارج اساتید مشهد 
ادامه تحصیل داد، در سال ۷۶ مجددا به حوزه علمیه قم مراجعت تحصیلی 

و علمی داشت.
در سال ۶۷ ـ. ۶۵ سردبیر مجله حوزه و در سال ۷۶ ـ. ۷۳ مسئول دفتر تبلیغات 
هیأت  عضو  متوالی  دوره  سه  در  تاکنون   ۷۶ سال  از  بود،  خراسان  اسالمی 
مدیریه دفتر تبلیغات اسالمی )و سپس عضو هیأت امنای آن( بود. از سال ۷۶ 
مدیر مسئول نشریه پژوهش های قرآنی و از همان سال عضو هیأت تحریریه 

نشریات فقه اهل بیت و کاوش فقه در فقه اهل بیت بود.
از سال ۶۱ در مجله حوزه به عنوان یکی از نویسندگان آن مشغول به فعالیت 
بود، همچنین از همکاران تفسیر راهنما از ابتدای فعالیت تا مراحل پایانی آن 
آن نقش  در  که  کرد  اشاره  راهنما«  به، » تفسیر  تالیفات وی می توان  از  بود. 
دیگر  از  دانشجو«  و  » دانشگاه  روحانیت«،  و  »حوزه  کتاب  داشت،  را   محقق 
تالیفات اوست، البته ۲۲ مقاله هم نوشته که از آن جمله می توان به،  ابوذر امام، 

اسوه امام،  امام و سلوک تفسیری و... اشاره کرد.
 وزیر پیشنهادی از سوی دولت برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۵۴ 
سال و دارای دکترای فلسفه است و دارای سوابقی از جمله معاونت فرهنگی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سرپرست وزارت ارشاد است.
عباس صالحی با 242 رای، به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد انتخاب شد.

 ۱۴ - وزیر پیشنهادی کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی
عبدالرضا رحمانی فضلی در سال ۱۳۳۸ در شیروان متولد شده است. وی دارای 
از  سیاسی  جغرافیای  ارشد  کارشناس  و  برنامه ریزی  گرایش  جغرافیا  دکترای 
دانشگاه تربیت مدرس است. رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور، 
نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسالمی و قائم مقام شورای عالی امنیت 

ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه ای در دوره علی الریجانی بوده است.
از پست های دیگر رحمانی فضلی می توان به ریاست دوره ای اجالس سازمان 
همکاری های اقتصادی منطقه ای )اکو( ECO و رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو 

و تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU اشاره کرد.
 وی دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد 
از  از دانشگاه تربیت مدرس می باشد. وی  و دکترای جغرافیا گرایش انسانی 
سال ۱۳۸۲ تا کنون استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران 

است.
کل  فرمانده  جانشین  ایران،  اسالمی  جمهوری  کشور  وزیر  فضلی،  رحمانی   
با  مبارزه  دبیر کل ستاد  امنیت کشور،  رئیس شورای  انتظامی،  نیروی  در  قوا 

ایران  اسالمی  جمهوری  احمر  هالل  جمعیت  عالی  شورای  عضو  مخدر،  مواد 
و نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران است. او از مدیران اصولگرای باسابقه در ایران است که سابقه 
فعالیت های مدیریتی و اجرایی متعددی را به همراه دارد. از مهمترین سوابق 
نماینده دوره چهارم  ریاست دیوان محاسبات کشور،  به  اجرایی وی می توان 
عالی  شورای  دبیر  قائم مقام  و  شیروان  شهرستان  از  اسالمی  شورای  مجلس 
ریاست  دوره  در  رسانه ای  فرهنگی  اجتماعی،  معاون  و همچنین  ملی  امنیت 
دوره  از  بازه ای  در  وی  کرد.  اشاره  سیما،  و  صدا  سازمان  در  الریجانی  علی 
ریاستش که همزمان با دولت های نهم و دهم همزمان شد، همواره در مقابل 
تخلفات محمود احمدی نژاد اقدام به اعتراض می گشود و خواستار پاسخگویی 

دستگاه های دولتی نسبت به تخلفات مالی رخ داده در دولت بود.
از نمایندگان مجلس کسب کرد تا همچنان در وزارت  رحمانی فضلی 250 رای 

کشور باقی بماند.

 ۱۵ - وزیر پیشنهادی نفت: بیژن نامدار زنگنه
دانش آموخته  وی  است.  کرمانشاه  در   ۱۳۳۱ تیر   ۱ متولد  زنگنه  نامدار  بیژن 
سیاسی  فعالیت  و  است  تهران  دانشگاه  از  عمران  مهندسی  ارشد  کارشناسی 
از سال ۱۳۵۹ در کابینه محمدعلی رجایی، در جایگاه معاون فرهنگی  را  خود 
به  چهارم  و  سوم  دولت های  در  نمود.  آغاز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
سال  یک  و  سازندگی  جهاد  وزیر  سال   ۵ موسوی؛  میرحسین  نخست وزیری 
نیز وزیر نیرو بود. در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی؛ ۸ سال بعنوان وزیر نیرو 
فعالیت کرد و در دولت های هفتم و هشتم به ریاست محمد خاتمی؛ نیز ۸ 
سال عهده دار وزارت نفت بود. وی هم اکنون در دولت یازدهم عهده دار وزارت 

نفت می باشد.
زنگنه به جهت سابقه طوالنی در مدیریت کالن اجرایی و حضور در وزارتخانه های 
یازدهم( به »شیخ  ایران )۲۲ سال بدون احتساب دولت  دولت های مختلف 
و جذب  توسعه  در  ایران  نفت  وزیر  موفق ترین  را  است. وی  الوزراء« مشهور 

سرمایه های خارجی در صنایع نفت و گاز ایران می دانند.
سابقه  دارای  و  بوده  اصالح طلبی  گرایش  دارای  سیاسی  نظر  از  زنگنه  بیژن 
عضویت در حزب کارگزاران سازندگی و بنیاد باران می باشد. بیژن نامدار زنگنه 
ابتدا در فاصله سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد، 
پا به دولت نهاد. در آبان ۱۳۶۱ بنا به دعوت مدیران وقت جهاد سازندگی به 
عضویت شورای مرکزی این نهاد درآمد. در پی تشکیل وزارت جهاد سازندگی 
در دولت سوم جمهوری اسالمی به ریاست سید علی خامنه ای، از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷ 
فعالیت  آخرین سال  در  نمود.  فعالیت  وزیر جهاد سازندگی  بعنوان نخستین 
دولت چهارم، در فاصله سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ عهده دار وزارت نیرو بود. وی در 
کابینه اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ برای دو دوره متوالی 
نیز وزارت نیرو جمهوری اسالمی ایران را برعهده داشت. در دولت اصالحات 
به ریاست سید محمد خاتمی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ نیز برای دو دوره متوالی وزیر 

نفت ایران بود.
 در جلسه رأی اعتماد وزیران در کابینه یازدهم بیژن نامدار زنگنه با ۱۶۶ رأی 
موافق، ۱۳ ممتنع و ۱۰۴ مخالف، موفق به کسب اعتماد نمایندگان مجلس نهم 

شد و برای سومین بار به عنوان وزیر نفت در دولت های ایران انتخاب شد.
را کسب  نمایندگان  اعتماد  رای  با 230  وزیر پیشنهادی نفت  زنگنه  نامدار  بیژن 

کرد.

 ۱۶ -وزیر پیشنهادی نیرو: حبیب اهلل بیطرف
ایرانی  اجرایی  ارشد  مدیر  و  دانشگاه  مدرس  سیاستمدار،  بیطرف  حبیب اهلل 
است، که هم اکنون بعنوان معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت 

ایران و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران فعالیت می کند.
وی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه 
تهران می باشد. بیطرف از اعضای کمیتٔه مرکزی دانشجویان مسلمان پیرو خط 
امام بود، که در آبان ۱۳۵۸ سفارت ایاالت متحده در تهران را اشغال کردند و 

بحران گروگان گیری در سفارت آمریکا را رقم زدند.

جهاد  راه اندازی  در  مشارکت  با   ۱۳۵۸ سال  از  را  اجرایی  فعالیت  بی طرف 
سازندگی آغاز نمود. در طول جنگ ایران و عراق به عنوان عضو رسمی سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی به فعالیت ادامه داد.
ابتدای سال ۱۳۶۹  از  وی در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ استاندار یزد بود. 
تا پایان سال ۱۳۷۳ به مدت پنج سال، در سمت معاون آموزشی وزارت نیرو 
فعالیت داشت. بیطرف در دولت های هفتم و هشتم، در کابینه اول و دوم سید 

محمد خاتمی، بعنوان وزیر نیرو فعالیت می نمود.
با مشارکت در  از سال ۱۳۵۸  را  انقالب فعالیت اجرایی خود  از  بی طرف پس 
راه اندازی جهاد سازندگی ادامه داد. وی در طول جنگ ایران و عراق به عنوان 
عضو رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی فعالیت می نمود. او از سال ۱۳۶۵ تا 
سال ۱۳۶۸ در کابینه آیت اهلل خامنه ای به نخست وزیری میرحسین موسوی، 

استاندار یزد بود.
بی طرف از ابتدای سال ۱۳۶۹ تا پایان سال ۱۳۷۳ به مدت پنج سال در سمت 
داشت  فعالیت  زنگنه(  نامدار  بیژن  وزارت  )به  نیرو  وزارت  آموزشی  معاونت 
نیز  عالی  آموزش  مراکز  در  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  عنوان  به  همزمان  و 
تدریس می نمود. وی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ به عنوان مجری طرح های سد و 
نیروگاه کارون ۳ و کارون ۴، در وزارت نیرو مشغول به کار بود. حبیب اهلل بیطرف 
در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در کابینه اول و دوم سید محمد خاتمی برای 

مدت ۸ سال، عهده دار وزارت نیروی ایران بود.
بیطرف سابقه مدیریتی چهار ساله در سمت استانداری یزد، پنج سال در سمت 
معاونت وزیر نیرو و هشت سال نیز وزیر نیرو در دولت های هفتم و هشتم را 
در کارنامه خود دارد. در حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی نیز می توان 
به تدریس و عضویت در هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، عضویت 
در هیئت امنا دانشگاه یزد، عضویت در کمیته برنامه ریزی آموزش های علمی-

کاربردیوزارت مسکن و شهرسازی و هشت سال مشاور پژوهشگاه نیرو اشاره 
نمود.

به  رسیدن  از  و  بیاورد  دست  به  را  رای  نتوانست   133 با  بی طرف  اهلل  حبیب 
وزارت نیرو باز ماند.

 ۱۷ - وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان: مسعود سلطانی فر
مسعود سلطانی فر )متولد ۱۳۳۸ در تهران(، سیاست مدار اصالح طلب، معاون 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس 
عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، عضو سابق فراکسیون 
حزب  اعضای  از  و  تهران  شهر  اسالمی  شورای  دوره  چهارمین  طلبان  اصالح 
اعتماد ملی است. وی معاون اسبق سازمان تربیت بدنی، قائم مقام مصطفی 
هاشمی طبا در زمان ریاست وی بر سازمان تربیت بدنی به مدت دو سال )در 
سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵( و همزمان معاونت اداری و مالی این سازمان، عضو 
هیأت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده 

است.
سلطانی فر دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است. وی عضو هیأت 
علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و سابقه 
همکاری با حسن روحانی را داراست و به عنوان مسئول کمیته ورزش روحانی 
فعالیت کرده است. سلطانی فر به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر 

نیز انتخاب شده است.
وی در دوره ای که تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۱۹۹۸ راه یافت و هنگامی 
که دولت اصالحات تازه روی کار آمده بود، قائم مقام مصطفی هاشمی طبا شد.

بود  توانسته  تهران  شهر  شورای  دوره  چهارمین  انتخابات  در  که  سلطانی فر 
جایگاه ۳۲ را کسب کند، به عنوان اولین عضو علی البدل شورای شهر انتخاب 
یافتن وی به مجلس  راه  با حذف محمد مهدی مفتحبه دلیل  نهایتًا  شد که 
شورای اسالمی در انتخابات میان دوره ای، به شورای اسالمی شهر تهران راه 

یافت.
سلطانی فر یکی از سه وزیر پیشنهادی کابینه حسن روحانی بود که موفق به 
از مجلس نهم نشد. وی که به عنوان وزیر ورزش و جوانان  اعتماد  اخذ رأی 
معرفی شده بود با ۱۱۷ رأی موافق، ۱۴۸ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع موفق به 

کسب رأی اعتماد از مجلس نهم نشد.
پس از استعفای محمود گودرزی از وزارت ورزش و جوانان، سلطانی فر مجددا 
از سوی رئیس جمهور به عنوان نامزد وزارت ورزش به مجلس معرفی شد. در 
جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسالمی در ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۹۵ سلطانی فر 
توانست با ۱۹۳ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به سمت وزارت 

ورزش و جوانان برگزیده شود.
و جوانان  ورزش  وزیر  عنوان  به  تا همچنان  آورد  به دست  را  سلطانی 225رای 

باقی بماند.

وزیران کابینه دوازدهم را بیشتر بشناسیم...
مروری بر زندگی و سوابق هفده وزیر پیشنهادی؛

سید حسن خمینی: امام متعلق به کل مردم 
ایران هست،نباید مصادره شود
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برخی  فقها با توجه به وجود تورم  و کاهش  ارزش  پول  مسئله  »جبران  
کاهش  ارزش  پول« را مطرح کرده اند و گرفتن سود به اندازه تورم را ربا 

نمی دانند.
 برخی  از فقها با توجه به وجود تورم  و کاهش  ارزش  پول  مسئله  »جبران  
کاهش  ارزش  پول را مطرح کرده اندو پرداخت قرض به میزان بیشتر با 
در نظر گرفتن مسئله تورم و تطبیق با آن را ربا نداسته اند و معتقدند  
این   نداده اند،  پول   ارزش   کاهش   جبران   به   دستور  معصومین )ع(  اگر 
اتفاق  نمی افتاده و  امر بدان  علت  است  که  در صدر اسالم  تورم  شدید 
پول  وجود  ارزش   لزوم  جبران  کاهش   برای   که   عللی   به   اال معصوم )ع( 
دارد، به  جبران  کاهش  ارزش  پول  حکم  می نمودند. برخی  دیگر با ارائه  
عدم  حکم   از  تشریع،  عصر  در  پول   ارزش   کاهش   و  تورم   وجود  نظریه  
که   می کنند  استفاده   پول  ارزش   کاهش   جبران   لزوم   به   معصومین )ع( 

جبران  کاهش  ارزش  پول  جایز نیست.
رد  را  ارزش پول  به آن جهت جبران مسئله کاهش  از فقها  این دسته 
قاعده مشهور  اساس  بر  بنابراین  است.  کاالی»مثلى«   پول  که  می کنند 
پذیرفته شده در فقه که مى گوید: »ضمان مثلى به مثل است«، همان 

ارزش اسمى را مدیون بدهکار است.
فقهی  شورای  عضو  موسویان،  سیدعباس  والمسلمین  االسالم  حجت 
گفت وگو  در  پول  ارزش  کاهش  مسئله  و  ربا  رابطه   در   مرکزی،  بانک 
با تسنیم با اشاره به اینکه این یک مسئله ساده ای در فقه نیست که 
بتوان در یک مصاحبه آن را تأیید یا رد کرد گفت: فقها در این رابطه 

اختالف نظر دارند.
وی با بیان اینکه در این مورد کتابی از احمد علی یوسفی به نام »ربا 
و کاهش ارزش پول« وجود دارد گفت: در این مورد حدود 15 نظریه ی 
که  دارد  را  خود  خاص  طرفداران  ای  نطریه  هر  که  دارد  وجود  فقهی 

استدالل های هر کدام احتیاج به ساعتها بحث و بررسی دارد.
گفتنی است احمد علی یوسفی معتقد است  که  با توجه به رقم تورم 
باالی کشور، کاهش ارزش پول باید جبران شود و این نه تنها  ربا  نیست 
بلکه  واجب هست که براساس نرخ تورمی  که ساالنه بانک مرکزی  و 

مرکز آمار اعالم می کنند، کاهش ارزش پول جبران شود.
موسویان در رابطه با امکان جبران کاهش ارزش پول و متحقق بودن 
یا نبودن ربا در این زمینه گفت:  بازگشت این مسئله به ماهیت پول و 
قراردادها  است که باید در این رابطه تحلیل های دقیقی وجود داشته 
باشد تا بتوان در این رابطه قضاوت کرد که با توجه به پولهای امروزی و 

در فالن قرداد شرط جبران ارزش پول ربا محسوب می شود یا خیر
توضیح اینکه ماهیت پول در گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است 
یعنی از طال و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر 
کاالها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از 
فاقد چنین  کاغذی  پول های  اما  است،  بوده  برخوردار  ویژه ای  جایگاه 
ارزشی هستند و به همین جهت ارزش پول در زمان های پیغمبر عظیم 
الشأن اسالم )ص( و امامان معصوم )ع( از نوسانات چندانی برخوردار 
نبوده است و در قراداد قرض گرفتن مقدار بیشتر که ربا اعالم شده است 
و از طرف خداوند ممنوع اعالم شده است اما اکنون  که تورم اقتصادی 
موجب کاهش ارزش پول می گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن 
مادی، می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و اال قرض بر مبنای 
تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه ریزی شده و هدف از آن توجه به 

مسائل معنوی و آخرتی است.
موسویان با اشاره به اینکه تعریف ربا مشخص و ثابت است گفت:  فقط 
باید تطبیق دقیق متناسب با شرایط امروز جامعه صورت گیرد. تعریف از 
ربا در دست ما نیست، بلکه در دست شریعت است و ما تنها می توانیم 
زمانی  بازه  در  می داند،  ربا  شریعت  را  آنچه  شمول  شریعت،  بحث  در 

فعلی بررسی کنیم.

در حالی تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی صادر شده که به 
طور حتم امنیت استفاده از آنها در اولویت قرار دارد. به اعتقاد برخی 
احتمال  و  نبوده  برخوردار  باالیی  امنیت  از  کارت ها  این  کارشناسان 

هک شدن آنها وجود دارد.
امنیت شبکه بانکی به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک موضوعی 
است که اغلب مورد بحث میان دستگاه های ذیربط و یا کارشناسان 
قرار می گیرد. گاهی این انتقاد وجود دارد که با وجود پیشرفت های 
اما  داده  رخ  ایران  الکترونیک  بانکداری  حوزه  در  که  توجهی  قابل 
و  نداشته  کامل وجود  به طور  امنیت  از مسائل  پاره ای  در  همچنان 

ورود هکرها به شبکه اطالعاتی بانکی می تواند یک تهدید باشد.
در حوزه  امنیت  که  دارند  تاکید  بانکی  مقامات  البته  دیگر  در سوی 
را  این موضوع  نتایج،  باالیی بوده و  الکترونیک در سطح  بانکداری 
تایید می کند. اغلب کارشناسان نیز بر این عقیده اند که گرچه در حال 
حاضر شبکه بانکداری الکترونیکی ایران در قیاس با سایر بانک های 
جهان در سطح مورد قبولی قرار دارد ولی نمی توان با صراحت گفت 
که ورود هکرها به طور کامل حذف شده است چرا که این موضوع 
داشته  وجود  جهان  از  نقطه  هر  در  الکترونیک  حوزه  برای  می تواند 

باشد و اجتناب ناپذیر نیست.
اما یکی از مسائلی که می تواند خود عاملی برای تهدید منافع مردم 
دارد،  قرار  آنها  دست  در  که  بانکی  کارت های  به  باشد  بانک ها  در 
معتقدند  و  داشته  تاکید  آن  بر  کارشناسان  که  موضوعی  برمی گردد 

اکنون زمان آن فرا رسیده تاصدور کارت های بانکی تغییر کند.

ابتدای  تا  که  می دهد  نشان  مرکزی  بانک  آمارهای  حاضر  حال  در 
انواع مختلف صادر  در  بانکی  کارت  میلیون   ۴۱۴ جاری حدود  سال 
شده است، بر این اساس نزدیک به ۲۷۱ میلیون کارت برداشت، یک 
هدیه  کارت  میلیون   ۱۴۰ حدود  اعتباری،  کارت  هزار   ۴۷۰ و  میلیون 
الکترونیک صادر  و خرید و همچنین یک میلیون و ۹۷۰ هزار کارت 
تعداد  وجود  است.  بوده  گردش  حال  در  مردم  دست  در  و  شده 
باالی کارت های بانکی بر این تاکید دارد که به مرور زمان با توسعه 
این کارت ها نیز جایگزین پول های  از  الکترونیک استفاده  بانکداری 
و  نقل  بجای  بانکی  های  کارت  از  که  می دهند  ترجیح  و  شده  نقد 

انتقال فیزیکی پول استفاده کنند.
گرچه این کارت ها نیز با رعایت اصول ایمنی برای متقاضیان صادر 
می شود و به منظور دسترسی سریع و ایمن در تبادل و نقل و انتقال 
در اختیار مشتریان قرار می گیرد اما به هر صورت وجود امنیت کامل 

در مورد آنها اکنون جای بحث دارد.
خرید  تا  پول  برداشت  از  مختلفی  کاربردهای  که  بانکی  کارت های 
دارای  و  داده  انجام  مشتریان  برای  را  انتقال  و  نقل  و  جابجایی  و 
مشخصه های امنیتی از جمله نام صاحب کارت و یا نوار مغناطیسی 
هستند که اطالعات مهمی مانند اطالعات هویتی دارنده کارت در آن 
درج می شود. این همان موضوعی است که اکنون مورد توجه قرار 
دارد. کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک معتقدند با اینکه سیستم 
بانکداری الکترونیک در ایران مطمئن است اما جزو معدود خالءهای 

امنیتی آن را می توان وجود همین کارت های مغناطیسی اعالم کرد.
قابلیت  فعلی  مغناطیسی  کارت های  کارشناسان  این  اعتقاد  به 
نصب  مثل  طرقی  از  را  آن  می توان  راحتی  به  و  داشته  شدن  هک 
کرد  هک  و  کپی  کارت خوان  دستگاه های  به  کوچک  دستگاه های 
موردی که بارها شاهد بوده ایم و گزارش های مختلفی از سوی مردم 

در رابطه با آن ا عالم شده است.
البته کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی و دستگاه های مربوطه 
و  کرده  مغناطیسی  کارت های  جایگزین  را  تراشه دار  کارت های  باید 
دستور تعویض کارت های فعلی صادر شود تا بانک ها در این رابطه 
کارتهای  در  کپی  قابل  مغناطیسی  نوار  وجود  که  چرا  کنند.  اقدام 
مغناطیسی فعلی به عنوان خطری برای سرمایه مردم در شبکه بانکی 
محسوب می شود. با این حال با وجود مسایلی که در رابطه با امنیت 
کارت های بانکی مطرح می شود تا کنون بانک مرکزی موضع صریحی 

نسبت به این انتقادات اعالم نکرده است.

آیا گرفتن سود پول به اندازه تورم، ربا است؟

خطری که ۴۰۰ میلیون کارت بانکی را تهدید می کند

ثبات نسبی در بازار تلفن همراه

کاهش قیمت در هفته های پیش رو
طی هشت ماهی که از سال 2017 پشت سر گذاشتیم، پرچمداران بسیار 
قدرتمندی وارد بازار شده اند: سامسونگ گلکسی اس 8 و اس 8 پالس، 
ال جی جی 6، اچ تی سی U11، سونی اکسپریا اکس زی پریمیوم، هوآوی 
پی 10، موتوروال Moto Z2 فورس، وان پالس 5 و مانند اینها، اما هنوز چند 

رویداد خبری مهم دیگر را پیش رو داریم.
همان طور که می دانید از ابتدای ماه آینده میالدی یعنی سپتامبر )دهم 
شهریور( نمایشگاه بین المللی IFA به مدت یک هفته در برلین آلمان برگزار 
می شود و همچون همیشه، شرکت های مختلف موبایل های پرچمدار 

جدیدی را معرفی خواهند کرد.
باز  باشید،  نداشته  ای  آینده عالقه  انتظار  به موبایل های مورد  اگر  حتی 
هم صبر کردن ضرری ندارد. با معرفی موبایل های جدید، محصوالت گران 
یا  موقتی  های  تخفیف  با   2017 نخست  نیمه  یا   2016 دوم  نیمه  قیمت 
ای صبر  اگر چند هفته  بنابراین  و  روبرو می شوند  دائمی  قیمت  کاهش 

کنید، می توانید موبایل مورد عالقه تان را با قیمت کمتری بخرید.
از طرفی اگر به موبایل های دست دوم عالقه مند باشید، باز هم روزهای 
بهتری در انتظار جیب شماست. طی هفته های آتی افراد زیادی به خرید 
پرچمداران تازه ی بازار اقدام می کنند و موبایل های قبلی آنها )که معمواًل 

چندان قدیمی نیستند( با قیمت بسیار مناسب در دسترس خواهند بود.
از هر جهت به نفع  انتظار برای خرید موبایل جدید،  بنابراین چند هفته 

شماست.
ورود پرچمداران قدرتمند به صحنه

که  است  این  حاضر،  حال  در  پرچمدار  موبایل  نخریدن  برای  دیگر  دلیل 
افرادی  جزو  اگر  داریم.  رو  پیش  را  ارزشمندی  و  قوی  واقعًا  محصوالت 
هستید که همیشه باید جدیدترین و بهترین محصوالت بازار توی جیبتان 

باشد، گزینه های بسیار خوبی انتظارتان را می کشد.
باید به محصول جدید نوکیا یعنی »نوکیا 8« اشاره کرد که  از همه،  اول 
امروز به صورت رسمی معرفی شد. سخت افزار قدرتمند، کیفیت ساخت 
و  زایس،  آلمانی  لنزهای ساخت کمپانی  با  در پشت  باال، دوربین دوگانه 
 HMD دوربین جلوی با کیفیت، تنها بخشی از ویژگی های پرچمدار کمپانی

به شمار می روند. این دستگاه از ماه آینده به بازار می آید.
اگر طراحی نوکیا 8 به دلتان نمی نشیند، شش روز دیگر سامسونگ فبلت 
مورد  از  یکی  که  کرد  را معرفی خواهد   8 نوت  گلکسی  یعنی  پرچمدارش 
انتظار ترین موبایل های سال 2017 به شمار می رود. این موبایل هم به 
سخت افزار فوق العاده قوی مجهز شده، ضمن اینکه طراحی بسیار زیبایی 
دارد. دوربین دوگانه با قابلیت های پیشرفته و قلم کاربردی S Pen را هم 

می توان به فهرست مزایای این فبلت کره ای اضافه کرد.
در  امسال   IFA نمایشگاه  در  تا  رسد  می  جی  ال  به  نوبت  آن  از  پس 
برلین، موبایل قدرتمند سال 2017 خود یعنی V30 را معرفی کند. رندرها و 
مشخصات فاش شده نشان می دهد که با دستگاهی زیبا و سخت افزاری 
به روز مواجه هستیم، ضمن اینکه برای نخستین بار در دنیای موبایل، لنز 
دوربین اصلی V30 به گشودگی دیافراگم f/1٫6 مجهز شده که توان عکاسی 

فوق العاده ای را نوید می دهد.
»اندی رابین« خالق اندروید و موبایل »اسنشال فون« را هم نباید فراموش 

کنیم، هرچند احتمال اینکه این دستگاه وارد بازار کشورمان بشود بسیار 
کم است. پس از کش و قوس فراوان، ارسال این موبایل خاص از هفته 
آینده آغاز خواهد شد و باید منتظر نقد و بررسی های تخصصی آن باشیم.

سونی هم با چند موبایل مختلف به نمایشگاه IFA قدم خواهد گذاشت 
که حداقل یک پرچمدار به نام »اکسپریا XZ1« در میان آنها دیده می شود. 
چیپست اسنپدراگون 835، نمایشگر HDR و دوربین اصلی 19 مگاپیکسلی 
از  تنها بخشی  بر ثانیه،  با قابلیت ضبط ویدیوهای اسلوموشن 960 فریم 
ویژگی های برجسته پرچمدار سونی هستند که در تاریخ 9 شهریور در برلین 

معرفی خواهند شد.
شرکت هایی نظیر موتوروال و شیائومی هم قطعًا نمایشگاه معتبر IFA را از 
دست نخواهند داد و هرکدام با محصوالت جالبی وارد برلین خواهند شد.

IFA پس از
هیجان دنیای تکنولوژی و موبایل با نمایشگاه IFA به پایان نمی رسد. دو 
بازیگر اصلی این حوزه یعنی گوگل و اپل رویدادهای اختصاصی خود را در 
ماه های سپتامبر و اکتبر برگزار کرده و موبایل های جدیدشان را معرفی 

خواهند نمود.
یکی از مورد انتظار ترین موبایل های امسال، آیفون 8 است که می خواهد 
را به رویدادی ماندگار بدل  اپل  جشن ده سالگی محبوب ترین محصول 
کند. اهالی کوپرتینو طراحی و امکانات ویژه ای را برای آیفون 8 در نظر 
گرفته اند، اما در مقابل باید منتظر قیمت بسیار زیاد این محصول باشیم، 
به خصوص در هفته های اولیه پس از معرفی و در بازارهای بی حساب 

و کتاب.
 7s و  7s آیفون  معمول  مدل های  امسال،  پریمیوم  موبایل  کنار  در  اپل 
پالس را نیز معرفی می کند. معمواًل رویداد خبری این کمپانی در اواسط 
بازار می  به  زمانی کم  با فاصله  برگزار می شود و محصوالت  شهریور ماه 

آیند.
اوایل مهر ماه، گوگل دوباره نگاه ها را خودش معطوف می سازد تا نسل 
جدید موبایل های پیکسل را معرفی کند. امسال هم مانند سال گذشته 
با دو دستگاه روبرو هستیم، یکی پیکسل 2 که توسط کمپانی اچ تی سی 
 U11 ساخته می شود و ویژگی هایی شبیه پرچمدار اخیر این کمپانی یعنی
دارد، و دیگری پیکسل 2 اکس ال که مسئولیت ساخت آن بر عهده شرکت 

کره ای ال جی قرار گرفته و طراحی متمایز و زیبایی دارد.
هوآوی هم برنامه ویژه ای را برای هفته پایانی مهر ماه تدارک دیده تا نسل 
جدید موبایل محبوبش یعنی »میت 10« را معرفی کند، دستگاهی که به 

زعم مدیر عامل این شرکت، حتی از آیفون 8 اپل هم قوی تر خواهد بود.
جمع بندی

همان طور که می بینید، روزهای بسیار هیجان انگیزی را در دنیای موبایل 
پیش رو داریم و محصوالت قدرتمند، زیبا و نوآورانه ای را شاهد خواهیم 
بود. معرفی هرکدام از این تلفن های هوشمند، ثبات نسبی کنونی در بازار 
جهانی را به هم زده و قیمت ها را کاهش می دهد، که تأثیر آن در بازار 

کشورمان نیز حس خواهد شد.
بنابراین چه تصمیم به خرید پرچمداران جدید گرفته اید، و چه قصد تهیه 

پیشگامان کنونی بازار را دارید، بهتر است چند هفته ای صبر کنید.

گر از موبایل قبلی تان خسته شدید و قصد تهیه یک پرچمدار را دارید، شاید بخواهید از این ثبات نسبی در بازار استفاده کنید، اما تجربه نشان داده که 
مرداد ماه، زمان خوبی برای این کار به شمار نمی رود. در ادامه دالیل این موضوع را بررسی می کنیم.

امام  حرم  دحواالرض  شب  برنامه  ویژه  در  مکارم شیرازی  آیت اهلل 
رضا)ع( اظهار داشت: خداوند متعال در سوره مریم به کسانی که به 
او و معاد ایمان آورده و عمل صالح انجام  دهند وعده داده که محبت 

آنها را دل ها قرار دهد بدون آنکه تبلیغاتی کرده باشند.
این استاد حوزه علمیه قم افزود: یکی از بهترین سرمایه ها برای انسان 
محبوبیت و اعتبار مردمی است، انسان اگر دستش هم خالی باشد 
را  بزرگترین سرمایه  باشد،  اعتبار داشته  و  بین مردم محبوبیت  ولی 

خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه خدای متعال در سوره مریم راه کسب اعتبار و 
محبوبیت مردمی را بیان کرده است، گفت: ایمان به خدا اولین چیزی 
که برای کسب محبوبیت به آن تاکید شده، انسان مومن باید بر این 
اعتقاد باشد که خداوند متعال از رگ گردن و قلب به او نزدیک تر بوده 
تاثیرات  انسان  در  ایمان  از  این درجه  و همه عالم محضر خداست. 
و  از ظلم، رشوه خواری، سرقت  باعث دوری وی  و  فراوانی می گذارد 

آزار مردم می شود.
باید  توحید  بر  افزون  مومنان  کرد:  تصریح  مکارم شیرازی  آیت اهلل 
ایمان به معاد هم داشته باشند، در روز قیامت تمام اعضای بدن علیه 
ما گواهی و شهادت می دهند مومن واقعی باید بر این اعتقاد باشد 
که در روز قیامت کوچکترین عملش هم مورد بررسی و قضاوت قرار 

می گیرد و در آن روز هرگز نمی تواند به اعمال نیکش بیفزاید.
وی با تاکید بر اینکه اگر ما با تمام وجود به خداوند و معاد ایمان 
بیاوریم در بین مردم محبوب خواهیم شد، اظهار کرد: دومین توصیه 
سوره مریم، عمل صالح است، اگر کسی از ایمان دم بزند ولی عمل 
صالح انجام ندهد اهل ایمان نخواهد بود، زیرا میوه درخت ایمان، 

عمل صالح است.
که  هرکاری  دارد،  وسیعی  بسیار  معنای  صالح  عمل  داد:  ادامه  وی 
برای افراد جامعه مفید و الهی باشد، در تعریف عمل صالح گنجانده 
می شود. پیامبر)ص( در روایتی می فرمایند که ایمان بیش از 70 درب 
دارد، از همه مهم تر توحید و از همه ساده تر برداشتن موانع از سر راه 

مردم است.
برای  کار  ایجاد  دختران،  برای  جهیزیه  آوری  جمع  تقلید  مرجع  این 
آزادی  به  کمک  بیمار،  و  مستضعف  مردم  هزینه  تامین  جوانان، 
اگر  کرد:  عنوان  و  معرفی  صالح  اعمال  از  برخی  را  غیره  و  زندانی ها 
اطراف  در  کنیم خواهیم دید که عمل صالح  ما یک تفحص کوچک 

ما زیاد است.
کرد  معرفی  ارزشمند  عمل صالح  را یک  بیکاران  برای  کار  ایجاد  وی 
برای  است،  بیکاری  به خاطر  فسادها  و  انحرافات  از  خیلی  گفت:  و 
درمان بیکاری سه رکن الزم است که اولین آن »همت خوِد جوانان« 
است، امام علی)ع( در طول زندگی خویش با کسب درآمد از طریق 
کشاوری، خیلی از غالمان و کنیزان را آزاد کرد، برخی از جوانان خیلی 
بیت)ع(  اهل  که  حالی  در  نمی دانند،  خویش  شأن  در   را  کارها  از 

کشاورزی و چوپانی می کردند، لذا کار عار نیست.
بیکاری  بردن  بین  از  دوم  رکن  داد:  ادامه  مکارم شیرازی  اهلل  آیت 
»عدم سرمایه گذاری در خارج از کشور« است، برخی از سرمایه داران 
همه سرمایه خویش را در بانک های خارجی گذاشته اند تا از سودش 
بهرمند شوند، قرآن در آیات متعدد این کار را مذمت کرده و آنها را به 

عذاب عظیم و آتش سنگین جهنم وعده داده است.
رکن حل معضل  را سومین  کریم »دولت«  قرآن  استاد و مفسر  این 
بیکاری معرفی کرد و گفت: دولت برای حل بیکاری باید هزینه زیاد 
خودش را کم کند و در گام بعدی یارانه های مردم ثروتمند را قطع کند. 
بنده بارها به مسئوالن گفته ام، مشکل این یارانه را حل کنید، بیش 
یارانه ها عزم،  ندارند. قطع  یارانه  به  از مردم احتیاج واقعی  از نیمی 
جزم و اراده سنگین می خواهد البته هزینه هم دارد ولی باید پرداخت 

شود، زیرا قطع یارانه ها سبب رونق اقتصاد کشور می شود.
وی ادامه داد: دولت باید جلوی بانک های افسار گسیخته را بگیرد، 
روزی نیست که از سوی مردم برای من نامه نیاید و از سود بانک ها 
شکایت نداشته باشند. خیلی از کارخانه ها را این بانک ها ورشکسته 
یا دو درصد است و  بانکی یک  از کشور سود  کرده است. در خارج 
همین امر چرخ صنعت را در آنجا می چرخاند، اگر تورم 7 درصد است 
سود بانکی هم باید زیر 10 درصد باشد، تا ورشکستگی در کشور زیاد 

نشود.
جلوگیری  باید  دولت  بعدی  گام  کرد:  تصریح  کریم  قرآن  مفسر  این 
از قاچاق باشد، وقتی تعداد زیادی کامیون کاالی قاچاق وارد کشور 
می کند یقینا دستگاه  تولیدی ما خواهد خوابید. رفع معضل بیکاری 
یک عمل صالح است که جوانان، سرمایه داران و دولت باید آن را در 
کشور حل کنند، جوان ما تا وقتی کار نداشته باشد کسی به او دختر 

برای ازدواج نخواهند داد.
اعمال  از دیگر  را  ایجاد دوستی بین دیگران  وی اصالح اختالفات و 
زوج های  اختالفات  این  کنند  بزرگترها سعی  گفت:  و  برشمرد  صالح 
جوان را با گفتار خودشان از بین ببرند و بین آنها مودت و دوستی 
خویش  اصحاب  به  حدیثی  در  اسالم  گرامی  رسول  کنند.  بیشتر  را 
فرمودند ثواب و ارزش اصالح بین افراد از نماز و روزه باالتر است، زیرا 

اختالفات باعث نابودی جامعه می شود.
دیگر  از  را  فسادهای فضای مجازی  با  مبارزه  مکارم شیرازی  آیت اهلل 
بزرگ  معضل  مجازی  فضای  فساد  گفت:  و  کرد  اعالم  صالح  اعمال 
جامعه است، خیلی از طالق ها، دزدی ها و انحرافات جامعه به خاطر 
عدم استفاده صحیح از فضای مجازی است. راه اصالح فضای مجازی 
فیلتر کردن نیست، گاهی اوقات سرنوشت یک جوان با موبایل تغییر 

می کند. خدمات فضای مجازی باید براساس سن افراد ارائه شود.
و  معرفی  خیر  کارهای  دیگر  از  را  زلزله زده  مناطق  به  رسیدگی  وی 
عنوان کرد: نباید رسیدگی به زلزله زدگان فقط خالصه به روزهای اول 
نباید آنها فراموش شوند، دولت و خیرین باید کمک کنند تا  باشد، 
دیگر  و  زلزله زدگان  مشکالت  حل  برای  شود.  برطرف  آنها  مشکالت 
با هم  باید  بلکه مردم  کار فردی جواب نمی دهد  اقشار آسیب دیده، 
متحد شوند و گروه هایی را تشکیل دهند و مشکالت را برطرف کنند.

آیت اهلل مکارم شیرازی ادامه داد: زیارت امام رضا)ع( یکی از کارهای 
خیر و اعمال صالح است، زائران باید کاری کنند تا با دست پر برگردند، 
برای حل مشکالت خویش و جامعه در این آستان از خدای متعال 
بخواهید و دعا کنید، زائران پس از زیارت باید به قلبشان نگاه کنند 
اگر تغییری در خود دیدند یعنی زیارت مورد مقبولی داشته اند و اگر 
نداشته  تاثیری  آنها  روی  زیارت  متاسفانه  نکردند  حس  را  تغییری 

است.

انتقاد شدید آیت اهلل مکارم به سودهای بانکی



و  ایران  شب  چهارشنبه  دیدار  در 
ابتدای  در  لبنانی  تماشاگران  لبنان 
بازی و در هنگام پخش سرود ملی 
کرده  سروصدا  اسالمی  جمهوری 
دادند  ایران  ضد  بر  شعارهایی  و 

شدید  ناراحتی  موضوع  این  که 
بازیکنان و مربیان ایرانی را در پی 

داشت.
محمود مشحون، رییس فدراسیون 
بی  این  به  واکنش  در  بسکتبال 
گذشته  شب  گفت:»من  احترامی 
ملی  تیم  اعضای  از  را  مساله  این 
شنیدم و قرار شد بالفاصله از طریق 
را  هنجارشکنی  این  ایران  سفارت 
پیگیری کنیم و پاسخ بی احترامی 

لبنانی ها را بدهیم.«
او این را گفت و ادامه داد:»متاسفم 
چنین  ورزشی  محیط  یک  در  که 
لبنانی ها  و  اتفاقاتی رخ می دهد 
جمهوری  توجه  مورد  اینقدر  که 
می  رفتار  اینطور  هستند  اسالمی 

کنند.«
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مو  و  پوست  برای  که  مغذیه  مواد  از  سرشار  برنج  آب 
مفیداند، و البته بهترین راز زیبایی آسیاست. شما می توانید 
از آن به عنوان یک تونر، شستشو دهنده صورت، ماسک مو 

یا درمانی برای آکنه استفاده کنید.
تونر پوست

یه تکه پنبه رو در آب برنج خیس کرده و از اون برای پاک 
ناخالصی  هرگونه  برنج  آب  کنید.  استفاده  پوست  کردن 
سبوم اضافی را از روی پوست شما پاک میکند و باعث می 

شود پوست شاداب و نرم شود.
ماسک صورت

روش دیگر برای استفاده از آب برنج این است که ماسک 
صورتتان  اندازه  به  پارچه  تکه  یک  کنیم.  درست  صورت 
برداشته و قسمت چشم، دهان و سوراخ های بینی را روی 

پارچه ببرید.
این پارچه ها رو داخل آب برنج برای ده دقیقه خیس کنید. 
بعد این ماسک را برداشته تا آب اضافی آن خارج بشود و 
بعد به دقت آن را روی صورت قرار بدهید. ۱۵ دقیقه صبر 
کرده و بعد ماسک را بردارید. این ماسک به شما احساس 

شادابی می دهد .
شستشوی صورت

و  دارید  نگه  و  ریخته  بطری  یک  در  را  برنج  اضافی  آب 
وقتی می خواهید صورتتان را بشورید از آن استفاده کنید 
دیگر  کار  این  با  باشید.  داشته  درخشان  و  زیبا  پوستی  تا 
نیازی به محصوالت زیبایی ندارید و پوست سالمی خواهید 

داشت، آب برنج راه حل نهایی است!
بستن منافذ

یک تکه پنبه را در آب برنج فرو کرده و روی پوست بذارید. 
آنها  شود  می  باعث  و  بسته  را  پوست  منافذ  برنج  آب 

کوچیکتر به نظر بیایند.
درمان آکنه

مقداری آب برنج روی جوش ها بزنید تا به طور طبیعی و 
به سرعت درمان بشوند.

ماسک مو
آب برنج را روی پوست سر ریخته و برای ۲۰ دقیقه بماند. 
شستشو  کننده  نرم  و  مالیم  شامپوی  یک  با  را  آن  بعد 
بخرید  گرانقیمت  محصوالت  اینکه  بدون  شما  بدهید. 

موهای درخشان و براقی خواهید داشت.
 و تاثیر بینظیر آن برای سالمت پوست و بدن

خواص آب برنج تنها برای زیبایی پوست و مو نیست بلکه 
به دلیل دارابودن ویتامین ها و امالح معدنی آب برنج برای 

تامین انرژی و تقویت دستگاه گوارشی توصیه می شود.
ترین  ساده  ها،  ناخوشی  از  برخی  درمان  بهترین  گاهی 
دور  متأسفانه  استفاده،  جای  به  اتفاقا  که  است  چیزهایی 
از  از همین مواد درمانی که خیلی  ریخته می شوند. یکی 

ما قدرش را نمی دانیم آبی است که برنج در آن جوشیده 
است و آن را آبکش کرده، دور می ریزیم. باید بدانید که این 
آب برخالف تصور ما خوش طعم بوده بلکه خواص آن رفع 
استبرای  گوارشی  مشکالت  جمله  از  مشکالت  برخی  کننده 

رفع مشکالت گوارشی مفید است.
آب برنج سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی

 آبی که برنج در آن جوشیده و پخته است را دور نریزید. 
همین آب حاوی ویتامین ها و مواد معدنی فوق العاده ای 
است و استفاده از آن یکی از روش های درمانی ساده و کم 
هزینه برای مقابله با برخی از مشکالت روزمره است. فقط 
کافی ست این آب را در ظرف شیشه ای ریخته و مقداری 
نوشیدنی  یک  این صورت  در  کنید.  اضافه  آن  به  دارچین 

خوش طعم خواهید داشت.

جلوگیری از پیری پوست صورت با آب برنج
 باید بگوییم که آب برنج حاوی میزان زیادی »اینوزیتول« 
خواص  و  است   B ویتامین  خانواده  از  اینوزیتول  است. 
کمک  ها  سلول  رشد  به  مغذی  عنصر  این  دارد.  متعددی 
می کند. در نتیجه پیری را از وجودتان دور می سازد. عالوه 
بر این اینوزیتول باعث افزایش جریان خون در رگ ها می 
پوست  برنج  آب  مصرف  با  که  باشید  داشته  توجه  شود. 
صورتتان باطراوت تر و محکم تر شده و خاصیت ارتجاعی 

آن بیشتر می شود.
آب برنج منبع خوب انرژی

 آب برنج بسیار انرژی زا است. این نوشیدنی برای بازیافتن 
از  را  یا اشتهای خود  بیمار هستید و  انرژی در مواقعی که 
دست داده اید بسیار موثر است. برای این منظور الزم است 
که روزانه دو لیوان از این نوشیدنی را بنوشید تا مواد مغذی 
زیادی دریافت کنید و کم کم انرژی از دست رفته را بازیابید.

این نوشیدنی بخصوص برای سالمندان و کودکان  مصرف 
توصیه می شود. توجه داشته باشید که پزشکان آب برنج 
را برای خانم های شیرده نیز توصیه می کنند چون باعث 
برای کسب  این آب  از  تحریک ترشح شیر مادر می شود. 
انرژی بعد از بیماری، هضم راحت غذا و بهبودی وضعیت 

تان استفاده کنید
تقویت دستگاه گوارش با آب برنج

که  ترتیب  این  به  کند.  غذا کمک می  به هضم  برنج  آب   
به عملکرد خوب روده ها کمک کرده، از فلور آن محافظت 
برای  نوشیدنی همچنین  این  کند.  نفخ جلوگیری می  از  و 
مقابله با اسهال و تامین دوباره آب بدن موثر است. نتایج 
پژوهشی که در سال ۱۹۹۵ در مجله علمی The Lancet به 
چاپ رسیده است نشان می دهد که برنج و بویژه آب برنج 

برای درمان اسهال موثر است.
برای این کار الزم است که ۳۰ گرم برنج را به مدت حدود 
و  کرده  آبکش  را  آن  سپس  بجوشانید.  آب  در  دقیقه   ۳۰
میل کنید. در صورت برطرف نشدن مشکل حتما به پزشک 

مراجعه کنید.
فواید آب برنج برای پوست

 آب برنج حاوی »اسید پاراآمینوبنزوئیک« است و این عنصر 
نور  بهداشتی محافظتی  آرایشی  تمام محصوالت  در  مفید 
خورشید وجود دارد. این اسید آنتی اکسیدانی قوی است 
التهاب دور می  از  را  و پوست  دارد  که خواص ضدالتهابی 
آن  از  برنج  آب  نوشیدن  بر  عالوه  کنیم  می  توصیه  سازد. 
این   . کنید.  استفاده  نیز  پوستتان  روی  ماسک  عنوان  به 

نوشیدنی در طراوت و زیبایی پوست بسیار مفید است.
خواص دیگر آب برنج

 تنظیم کننده دمای بدن
 تاثیر آن در مقابله با سرطان

 درمان و پیشگیری از یبوست
 پیشگیری از ورم معده

 برای داشتن موهای سالم و درخشان
 تقویت کننده بدن

 برای تنگ کردن منافذ باز پوست
طرز تهیه آب برنج مفید:به احتمال زیاد شما برنج را از قبل 
آب  دارد  امکان  نتیجه  در  کنید.  می  خیس  زیاد  نمک  با 
ناشی از جوشیدن این برنج شور باشد. در این صورت بهتر 
است دست به کار شده و خودتان آب برنج مخصوص تهیه 
کنید. ۳۰ گرم برنج را در به مدت نیم ساعت در یک لیتر آب 
بجوشانید. در ظرف را بگذارید تا آب آن بخار نشود. برنج را 

آبکش کنید و آب آن را نگه دارید.
می توانید کمی عسل و دارچین به این آب اضافه کرده و 
میل کنید.آب برنج برای تمام اعضای خانواده مفید است. 

شما می توانید این نوشیدنی را بعد از ظهر میل کنید.

هر آنچه که درباره آب برنج باید بدانید

یک متخصص گوارش و کبد با بیان اینکه»بیشترین 
چیزی که باعث افزایش گاز معده و نفخ می شود 
نوع غذا و نحوه غذا خوردن فرد است« گفت:»افراد 
نیستند  هضم  قابل  که  غذاهایی  از  نباید  مبتال 

استفاده کنند.«
شکمشان  می کنند  احساس  افراد  از  برخی  گاهی 
گرسنه  که  حالی  در  می کند  قور  و  قار  حد  از  بیش 
نیستند، این افراد دچار نفخ و احساس وجود گاز 
زیاد در روده ها و شکم خود می کنند و بسیاری از 
آنها  معده  شاید  دارند  را  مشکل  این  که  بیمارانی 
اینکه  دلیل  به  اما  کند  گاز  تولید  عادی  افراد  مثل 
معده این افراد حساسیت زیادی دارد تصور می کنند 

که بیشتر از افراد معمولی دچار نفخ می شوند.
بیشترین چیزی که باعث افزایش گاز معده و نفخ 
می شود نوع غذا و نحوه غذا خوردن فرد است چرا 

که برخی از افراد عادات غذایی بدی دارند و غذای 
خود را آهسته نمی خورند بلکه غذا را با عجله و به 
همراه مایعات زیاد و مخصوصا مایعات گازدار مثل 
نوشابه های گازدار می خورند و یا عادت دارند غذا 
و یا نوشیدنی های خود را هنگامی که خیلی داغ 
جویدن های  آدامس  به  عادت  یا  کنند  میل  است 
زیاد دارند که تمام این موارد می تواند بر این مشکل 

فرد نقش داشته باشد.
کرد:»  تصریح  کبد  و  گوارش  تخصص  فوق  این 
افراد مبتال نباید از غذاهایی که قابل هضم نیستند 
استفاده کنند به عنوان مثال مصرف انواع حبوبات 
که  شوند  می  باعث  کلم  مثل  سبزیجات  برخی  و 
باکتری های دستگاه گوارش شکسته شده و ایجاد 

اسیدهای چرب و در نهایت تولید گاز نماید.«
حال  شرح  بایستی  ابتدا  مبتال  افراد  درمان  برای 

کاملی از بیمار گرفته شود و معاینه دقیقی صورت 
یا  و  ارگانیک  بیماری های  به  مبتال  بیمار  تا  گیرد 
این  به  ابتال  صورت  در  که  نباشد  روده ای  انسداد 
بیماری مواد در داخل روده ها تجمع پیدا کرده و 

خوب دفع نمی شود.«
پس از برطرف کردن این مشکالت باید روش غذا 
داشته  پرخوری  نباید  و  شود  اصالح  بیمار  خوردن 
دهان  با  کند،  کم  خود  غذاهای  حجم  از  باشد، 
مایعات خصوصا  زیاد  از مصرف  بخورد،  غذا  بسته 
زیاد سبوس  کند، مصرف  گازدار خودداری  مایعات 
ها، حبوبات، غذاهای فیبردار، برخی سبزیجات مثل 
کلم، پیاز، ترب، کلم بروکلی در افراد ایجاد حساسیت 
کرده و افراد دچار نفخ می شوند لذا باید از مصرف 
آنها خودداری کنند و می توان گفت تنها چیزی که 

کمتر باعث نفخ می شود برنج است.

ممکن است ابروهایتان را به دالیل متعددی از 
اندازه  از  بیش  دلیل  به  مثال  داده  باشید  دست 
با موچین کندن یا پیری یا حتی شیمی درمانی 
یا... اما نگران نباشید، در این مطلب با ما همراه 

باشید.
چطور ابروها را ترمیم کنیم؟

چه موچینی بهتر است؟
برای برداشتن موهای اضافه از موچین های سر 
نشان  پر  برای  را  ابروانتان  کنید.  استفاده  کج 
دادن به سمت باال و برای نازک نشان دادن به 
اینکه  برای  بکشید.  برس  راست  و  چپ  سمت 
ابرویتان حالتش را حفظ کند از ژل ابرو استفاده 
کنید. بهترین موچین ها، موچین های نوک کجی 
هستند که قسمت انتهایی زبری دارند و گرفتن 
مو با آنها آسان تر است. برای کشیدن مو نباید 
زور زد. برای کنترل بهتر این عمل از موچین هایی 
که حالت قیچی دارند استفاده کنید. هر 2 یا 3 
سال، وقتی نوک موچین شل شد، باید موچین 
را  خود  موچین  همیشه  کنید.  تعویض  را  خود 
به کمک یک گوش  را  کار  این  دارید.  نگه  تمیز 
الکل  یا  عفونی  ضد  ماده  به  آغشته  پاک کن 
قبل  تا  بردارید  را  ابرویتان  هنگام  شب  همواره 
از شروع آرایش صبحگاهی آثارسرخی از اطراف 
راحتی  به  ابروهایتان  اگر  باشد.  ابرو محو شده 
باید  می ایستد  نافرم  و  بلند  و  نمی گیرد  حالت 
آنها را با یک قیچی کوچک مخصوص ابرو کوتاه 

کنید تا بهتر حالت بگیرند.
اگر ابرو ندارید

ممکن است ابروهایتان را به دالیل متعددی از 
دست داده  باشید مثال به دلیل بیش از اندازه با 
موچین کندن یا پیری یا حتی شیمی درمانی یا... 
ابروهای  همانند  می توانید  نباشید،  نگران  اما 
طبیعی جای آن را بکشید. اول از همه یک مداد 
کنید  انتخاب  را  طبیعی تان  ابرو های  همرنگ 
همان  با  و  قبلی  ابروهای  جای  مالیم  خیلی  و 
حالت را بکشید. بعد از مداد باید به سراغ سایه 
ابرو بروید و با یک برس ابرو روی قسمت های 
کشیده  شده را پر کنید. حواستان باشد که باید 
داشته  رنگ  یکنواخت  طور  به  ابرو  سطح  تمام 

باشد.
اگر ابرو تنک شد ه است

طور  به  یعنی  است  شده  تنک  ابروهایتان  اگر 
شده است  خالی  آن  از  بخش هایی  نقطه  نقطه 
بپوشانید،  را  خالی  این جاهای  طریقی  به  باید 
البته باید حواستان باشد که حالت ابرو مصنوعی 
نشود، بهترین کار این است که با مداد ابرو یا با 
سایه ابرو روی قسمت های خالی ضربات آهسته 

بزنید. اگر احساس کردید که هیچ کدام از این 
روش ها به تنهایی جواب نمی دهد، می  توانید از 

هر دو روش به همراه هم استفاده کنید.
فاصله ابروها را کم کنید

وقتی فاصله بین ابروها خیلی زیاد باشد  حالت 
چشم ها تغییر می کند، که نه چشم ها می توانند 
خود را نشان دهند و نه ابروها. به همین دلیل 
با سایه  را  ابروها  توصیه می کنیم گوشه داخلی 
باید  دهید.  حالت  آنها  به  و  کرده  اصالح  ابرو 
ابروها به طریقی پر شوند تا یک خط مستقیم 

در گوشه داخلی خودنمایی کند.
کسانی که ابروهای کمی دارند

اول  همان  از  که  هستند  زیادی  خانم های 
ابروهای چندان پری ندارند. برای اینکه ابروهای 
دهند  نشان  خوبی  به  را  خود  حالت  کم پشت، 
که  به طریقی  نه  البته  پر شود.  آنها  داخل  باید 
اگر شما هم  کنند.  پیدا  ابروها حالتی مصنوعی 
جز این دسته هستید باید آنقدر با مهارت این 
کار را انجام دهید که هیچ کس به جز خودتان 
متوجه این پرشدگی ابرو نشود. *از گوشه داخلی 
بیشتر  معموال  قسمت  این  کنید.  شروع  ابروها 
نشان  را  خود  بودن  خالی  ابرو  دیگر  جاهای  از 
می هد، حواستان باشد که نباید این قسمت را 

خیلی پررنگ کنید، زیرا مصنوعی می شود.
*سایه ابرویی انتخاب کنید که با رنگ ابروهایتان 
نه  و  پررنگ تر  نه  یعنی  داشته  باشد  هماهنگی 
کم رنگ تر باشد. همچنین توصیه می کنیم سایه 
پودری انتخاب کنید، زیرا حالت ابرو را طبیعی تر 
نشان می دهد. حاال با سایه و برس داخل ابرو را 
بکشید و پر کنید. *با همان برس ضربات خیلی 
آهسته ای را به ابروها وارد کنید تا سایه و رنگ 
البته  کامال پخش شود و حالتی طبیعی بگیرد. 
می توانید  هم  انگشتتان  انوک  از  کار  این  برای 
مهم  ابرو خیلی  *کشیدن هاللی  کنید.  استفاده 
است، زیرا نقشی مهم در شکل دادن ابرو دارد. 
یعنی  باال،  سمت  به  داخلی  گوشه  از  باید  شما 
هاللی پیش بروید و بعد برس را برگردانید و به 
قد  باید  نهایت  *در  کنید.  حرکت  پایین  سمت 
ابرو را تنظیم کنید، بعضی ها ابروی بلند دوست 
دارند و بعضی ابروی کوتاه ، باتوجه به سلیقه و 
انتخاب  را  اندازه  بهترین  حالت چشم های خود 
موهای  کردن  شانه  نوبت  نهایت  در  *و  کنید 
با یک برس ریمل تمیز، تمام موهای  ابروست. 
ابرو را به سمت باال شانه کنید تا هم سایه زیر 
موهای  هم  و  کند  پیدا  یکنواخت  حالتی  ابرو 
نامرتب ابروها حالت بهتری بگیرند و مدل ابرو، 

خود را بهتر نشان دهد.

چگونه جلوی قار و قور شکم را بگیریم؟

واکنش به بی احترامی 
لبنانی ها به سرود ملی ایران

چطور ابروها را ترمیم کنیم؟
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کاپیتان تیم ملی ایران به اتفاقات و حواشی اخیری که پیرامون بازی 
کردن او و احسان حاج صفی برابر نماینده رژیم صهیونیستی به وجود 

آمده واکنش نشان داد.
مقدماتی  مرحله سوم  در  یونان  پانیونیوس  »ورزش سه«،  گزرش  به 
لیگ اروپا رقیب تیمی از رژیم اشغالگر قدس شد که به دلیل مهمانی 
که  پانیونیوس  ایرانی  بازیکن  دو  مسابقه،  نخستین  در  یونانی  تیم 
احسان حاج صفی و مسعود شجاعی هستند حاضر نشدند تیم خود را 

در این دیدار همراهی کنند.

بازیکن  دو  باشگاه  این  رفت،  دیدار  در  پانیونیوس  دلیل شکست  به 
ایرانی خود را ملزم کرد که در مسابقه برگشت برای تیم شان به میدان 
بروند وگرنه جریمه و محرومیت سنگینی در انتظار آنها خواهد بود و 
به همین دلیل شجاعی و حاج صفی برابر نماینده رژیم صهیونیستی 

به میدان رفتند.
بعد از بازی کردن شجاعی و حاج صفی در این مسابقه واکنش های 
زیادی در محافل ورزشی، سیاسی و غیر سیاسی داخل کشور به وجود 
آمد و تا چند روز بیش از هر چیز به این اتفاق پرداخته شد که حتی 
حراست وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال نیز بازی کردن دو 

بازیکن ایرانی را محکوم کردند.
طی روزهای اخیر این دو بازیکن هیچ واکنشی به حواشی به وجود 

آمده نداشتند ولی شجاعی ظهر امروز با انتشار پیامی نوشته است:
»سالم و عرض ادب خدمت همه هموطنان

بدون  گذشته  روزهاى  در  آمده  پیش  مسائل  پیرامون  مى خواستم 
مقدمه نکاتى را متذکر شوم:

از جان شان  و دلسوزانه  افرادى که خالصانه  براى همه  بنده  اینکه   -1
مایه مى گذارند و براى حفظ آبرو و سرافرازى ایران عزیزمان از هیچ 

کوششى دریغ نمى کنند نهایت احترام و ارادت را قائلم.
در  رو  این  از  هست.  و  بوده  اولویت  در  برایم  کشورم  همیشه   -2
میادین ورزشى که حضور داشته ام همیشه سعى کردم با تمرکز کافى 
از تمام وجودم مایه بگذارم که بتوانم نماینده شایسته اى براى وطن 
و هموطنانم باشم و از آنجایى که از کودکى بزرگترین آرزویم پوشیدن 
پیراهن مقدس تیم ملى بوده، اکنون که آرزویم محقق شده مطمئنا به 

خوبى قدر و ارزش آن را می دانم.
که  شهرى  مى آیم،  مقاومت  و  ایثار  شهر  از  و  هستم  جنگ  بچه   -3
روزگارى شهر خون بود و صداى توپ و خمپاره الالیى تلخ کودکانه ما!! 
بنابر این مقام و جایگاه واالى عزیزانى که از همه چیز خود گذشته اند 
تا از کیانمان دفاع کنند را به خوبى درک مى کنم و مى شناسم و هیچ 
یا  و  تصویر  اسم،  از  ناکرده  خدایى  که  نمى کنم  و  نکرده  سعى  زمان 
ایثار این فرشتگان سوء استفاده کنم چون که معتقدم این کار نهایت 
بى شرفى و بى انصافی است و توهین به منزلت و جایگاه آنان است!

در آخر از همه هموطنانى که ما را درک کردند سپاسگزارى مى کنم و 
همچنین از هنرمندان محترم و تمام فوتبالی ها اعم از مربیان گرامى، 

بازیکنان و ... نهایت تشکر و قدردانى را دارم.
عذرخواهى  مهدوى کیا  مهدى  آقاى  کشورمان  فوتبال  اخالق  مرد  از 
به  را  ناجوانمردانه اى  اهانت هاى  ما  از  حمایت  خاطر  به  که  مى کنم 

جان خرید. یا حق«

اولین واکنش شجاعی به حواشی اخیر 
 بچه جنگ هستم و از شهر ایثار و مقاومت می آیم؛
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را  مردم  ایشان،  فوت  از  قبل  رفسنجانی  اهلل هاشمی  آیت  نام   آوردن  شاید 
بیشتر به یاد مهدی یا فائزه میانداخت، اما محسن با سایر فرزندان هاشمی 
رفسنجانی تفاوت دارد .محسن  هاشمی را شاید بتوان آقازاده ای نام برد که 
صرفا به واسطه آقازادگیش به اینجا نرسیده است،  مانند مهدی،یاسر ،فائزه و 
حتی فاطمه ، نگاهش به سیاست پرحاشیه نیست. محسن هاشمی رفسنجانی 
شاید به پدرش بسیار شباهت داشته باشد؛ صبور است و سیاست را با حوصله 
خاص خودش دنبال می کند ، محافظه کاری های خاص  خودش را دارد  و در 
شرایط مختلف تصمیمات نسبتا درستی را گرفته است، در مسئولیت هایش 
گاف به دست رقبا نداده و امروز  بعد از درگذشت پدر شرایط ویژه ای پیدا 
کرده است. که ذکر چند نکته در مورد این روزهای محسن هاشمی رفسنجانی 

خالی از لطف نیست:
1- بعد از درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برخی  از حرفها و حرکات از 
طرف بیت آیت اهلل هاشمی میتوانست حواشی زیادی را به وجود آورد و چراغ 
سبز شایعاتی باشد که شاید با مصلحت نظام در تضاد بود،محسن هاشمی 
رفسنجانی به عنوان پسر بزرگ ایشان وظیفه سنگینی به عهده داشت و  اکنون 
با گذشت این زمان از فوت آیت اهلل می توان گفت محسن مدیریت خوبی در 

این زمینه داشته است. 
2- تفاوت او با دیگر فرزندان امکان  حضور او  در قدرت رسمی است . یعنی اگر 
دیگر فرزندان نمی توانند یا محدودیت هایی در این زمینه دارند او به واسطه 
همان محافظه کاری ها و سیاستی که از پدرش به ارث برده ،یک چهره سفید 

محسوب می شود و حضورش در قدرت رسمی از قبل تا امروز امکان پذیر و 
مهیا بوده است .

اهلل  آیت   فردیست،  به  منحصر  شرایط   ، هاشمی  محسن  امروز  شرایط   -3
از  یکی  درگذشت  زمان  در  او  داشت.  جامعه  در  زیادی  محبوبیت  هاشمی  
محبوب ترین سیاستمداران ایرانی در سطح بدنه اجتماعی به شمار می آمد. 
نتیجه انتخابات شوراها و میزان رای او در تهران نشان داد که او به خوبی از 

این میراث برجای مانده از پدر استفاده کرده است .
4- اگر چه خیلی در سیاست حضور نداشت ولی در جناح بندی های سیاسی فرا 
حزبی فکر میکرد،کار کردن با شهرداران اصالح طلب و اصولگرا در مترو تهران و 
... نشان میدهد  در میان اصالح طلبان و هم در میان اصولگرایان از ارتباطات 

خوب و البته پذیرش هایی مواجه است .
5- او البته یک ضعف مهم دارد ؛ همان طور که در باال هم گفته شد ،هرگز به 
را عرضه نکرده  افکار عمومی شخصیت خود  عنوان یک سیاستمدار در میان 
است . به یک معنا شاید تصویری که از او وجود داشته فردی در قالب یک 
تکنوکرات بوده است. یک فن ساالر که مدت زیادی را در متروی تهران بوده و 

اکنون نیز به جایی رفته که همسو با همین تجربه و تخصص اوست .
محسن  تا  اند  کرده  باز  را  خود  آغوش  اهلل  آیت  داده  دل  های  6-تکنوکرات 
هاشمی به نام پدرش هم  که شده، مشروعیتی دوباره به آنها بدهد و آنها را 
شریک در میراث آیت اهلل کند . اما خوب تر که نگاه کنی کارگزارانی ها چندان 
جنسشان با محسن جور نیست . یعنی بیشتر از این که در روش و منش یکی 

باشند در نام آیت اهلل مشترکند . 
7- چند مدتی محسن هاشمی را مشوش تر از قبل میدیدیم، انگار یک احساس 

دوگانه ای داشت،او هم دلخور بود و هم امیدوار .
از ابتدای حضورش به عنوان کاندیدای شورای شهر ، همواره به این نکته تاکید 
میکرد که هیچ وقت به فکر شهردار شدن نیست، تاکیدی که نه تنها جریان 
های رقیب بلکه اطرافیان خود محسن هاشمی هم باور نمیکردند، شاید وی 
امروز کمی دلخور باشد، دلخور از اینکه اصالح طلبان و حامیان دولت مشترکا 
بر سر شهردار شدن او مقاومت کردند و محمد علی نجفی را به او ترجیح دادند 
. او اما امیدوار بود ؛ا هم او و هم اطرافیانشن و شاید یک میلیون و هشتصد 
می  انداختند،  صندوق  به  را  او  نام  و  رفتند  رای  صندوق  پای  که  هزارنفری 
خواستند رییس شورای شهر تهران شود . او هم  امیدوار بود که اینگونه شود. 
البته تردیدی که در این میان وجود داشت این بود که کارگزارانی ها و اصالح 
طلبان یا شفاف ترش را بگوییم اتاق فرمان دولت دوازدهم و  رئیس دولت 

اصالحات، در این مورد نظرشان شبیه آن چیزی نباشد که او می خواست .
8. حرف آخر محسن هاشمی با ورود به عرصه شورای شهر خواست تا ، به 
قامت یک سیاستمدار تمام عیار در آید . او می داند گذر زمان برای او بدون 

اینکه هیچ اتفاق مهمی رخ دهد چندان مطلوب نیست .
عنوان  به  را  هاشمی  محسن  تهران،  شهر  شورای  منتخب  اعضای  نهایت  در 
ریاست این شورا انتخاب کردند تا شاید وی، از همین امروز به فکر سال  1400 

باشد.

متن حکم مقام معظم رهبرى به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

و  کمک  با  که  می گویم  سپاس  را  قدیر  و  علیم  خداوند 
هدایت خود، مجمع تشخیص مصلحت را بر ادای وظائف 
از  بیش  در  قانونی  نهاد  این  و  فرمود  موفق  آن  خطیر 
داشته  اداره ی کشور  در  اثرگذار  نقشی  توانست  قرن  ربع 
این  کارگزاران  و  اعضاء  همه ی  از  می دانم  الزم  باشد. 
نهاد تشکر کنم و یاد درگذشتگان این مجموعه را گرامی 
از  که  رفسنجانی  هاشمی  آقای  جناب  مخصوصًا  بدارم، 
مسئولیت  سال ها  و  بودند  کشور  سیاسی  استوانه های 
سنگین ریاست این مجمع را برعهده داشتند، و نیز جناب 
آقای  جناب  و  طبسی  آقای  والمسلمین  حجت االسالم 

عسگراوالدی و جناب دکتر حسن حبیبی رحمة اهلل علیهم.
اکنون با آغاز دوره ی جدید این نهاد، به حکم تجربه های 
ضروری  محتوا  و  ساختار  در  تغییراتی  موجود،  ارزنده ی 

می نماید که عمدتًا عبارت است از:
و  کّلی  سیاست های  مجموعه ی  به  بخشیدن  سامان   -

بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
- سامان بخشیدن به مسأله ی نظارت بر اجرای سیاست ها.

اثربخشی  و  کارآمدی  ارزیابی  برای  الزم  سازوکار   -
سیاست ها.

- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیالتی و مدیریتی و 

تمرکز برنامه ها بر اساس آئین نامه ی مصّوب.
- چابک سازی تشکیالت و حذف بخش های موازی و غیر 

ضرور.
و  کار  در خالل  نیز  دیگری  تغییرات اصالحی  اینها  به جز 
انعطاف پذیری  و  دست اندرکاران  نظر  دّقت  سایه ی  در 
گرفته خواهد شد  کار  به  و  نمود  الزم خواهد  تشکیالت، 

انشاءاهلل.
حاج  آقای  اهلل  آیت  شد  گفته  آنچه  به  عنایت  با   -
جناب  و  ریاست  به  را  شاهرودی  هاشمی  سّیدمحمود 
دبیری مجمع تشخیص  به  را  رضائی  دکتر محسن  آقای 
مصلحت و اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را به 
عضویت آن در دوره ی پنج ساله ی جدید منصوب می کنم:

-  اشخاص حقوقی:
الف( رؤسای محترم سه قوه

ب( فقهای معّزز شورای نگهبان
ج( رئیس ستاد کل نیروهای مسّلح

د( دبیر شورایعالی امنیت مّلی
ه( وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن 

دستگاه مربوط است
و( رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس 

شورای اسالمی
- اشخاص حقیقی: آیات و حجج اسالم:

حاج  آقای  شاهرودی،  هاشمی  سّیدمحمود  حاج  آقای 
شیخ احمد جنتی، آقای امینی نجف آبادی، آقای موحدی 
حسن  شیخ  حاج  آقای  نوری،  ناطق  آقای  کرمانی، 
شبستری،  مجتهد  آقای  اژه ای،  محسنی  آقای  صانعی، 
آقای  نجف آبادی،  دّری  آقای  رئیسی،  سّیدابراهیم  آقای 
محّمدی عراقی، آقای مجید انصاری، آقای مصباحی مقدم.

- و حضرات: آقای غالمرضا آقازاده، آقای علی آقامحّمدی، 
آقای محمود احمدی نژاد، آقای محّمدجواد ایروانی، آقای 
آقای سعید جلیلی،  توّکلی،  احمد  آقای  باهنر،  محّمدرضا 
آقای غالمعلی حّدادعادل، آقای داود دانش جعفری، آقای 
پرویز داودی، آقای محسن رضائی، آقای سّیدمحمد صدر، 
آقای محّمدحسین صفار هرندی، آقای محّمدرضا عارف، 
آقای  فیروزآبادی،  سّیدحسن  آقای  فروزنده،  محّمد  آقای 
حسین  آقای  محّمدی،  حسین  آقای  قالیباف،  محّمدباقر 
سّیدمحّمد  آقای  میرسلیم،  سّیدمصطفی  آقای  مظّفر، 
علی اکبر  آقای  نبوی،  سّیدمرتضی  آقای  میرمحّمدی، 

والیتی، آقای صادق واعظ زاده، آقای احمد وحیدی.
- حضرات آقایان را به حضور و اتقان و دّقت در تشخیص 
مصلحت و نیز به صالح و سداد و انصاف دعوت میکنم 
مسألت  آنان  و  خود  برای  را  الهی  هدایت  و  توفیق  و 
می نمایم. نکات یاد شده در پیوست این حکم الزم است 

مورد توجه قرار گیرد.

رویا تیموریان با انتقاد از وضعیت اکران فیلم سینمایی 
به  احترام  برای  است  بهتر  نظرم  به  گفت:  »زادبوم« 

گروه سازنده این فیلم، »زادبوم« توقیف شود.
در  مردادماه(   ۲۴( گذشته  شامگاه  که  بازیگر  این 
فیلم  تحریم  بر  مبنی  هنری  عملکرد حوزه  به  اعتراض 
»زادبوم«، از حضور در سینما آزادی برای نمایش فیلم 
»گذر موقت« به کارگردانی افشین هاشمی خودداری 
تالش  حتمًا  کرد:  بیان  ایسنا،  با  گفت وگویی  در  کرد، 
می کنم فیلم افشین هاشمی را امشب در پردیس ملت 
باید  از سینما  برای حمایت  معتقدم  کنم چون  تماشا 
آثار سینمایی همراهی  تماشای  به  دعوت  در  را  مردم 
کرد؛ آن هم در شرایطی که هیچ کس از سینما حمایت 

نمی کند.
تیموریان که فیلم »زادبوم« با بازی او پس از هشت 
سال به تازگی روانه اکران شده است، اما از سوی حوزه 
هنری که ابتدا به نوعی صاحب فیلم بوده، تحریم شده 
و تعداد زیادی از سینماها را در تهران و شهرستان از 
دست داده است، گفت: این فیلم هشت سال توقیف 
شده بود و االن هم در شرایطی اکران شده است که 
احترام  و  برای حفظ شأن  بهتر است  نظر می رسد  به 

گروه دوباره آن را توقیف کنند چون شرایط در سینما 
به گونه ای است که وضعیت فاجعه آن در حال تبدیل 
چاپلین  چارلی  که  همانطور  است؛  کمدی  به  شدن 

می گوید، »عمق فاجعه است که کمدی را می سازد«.
است،  رکورددار  توقیفی  فیلم  چهار  با  که  بازیگر  این 
مستقل  نیروی  یک سری  که  است  عجیب  افزود: 
گروه های  زحمت  به  راجع  سینما  این  در  می توانند 
مختلف سینمایی تصمیم بگیرند و من پس از سال ها 
حضور در این عرصه االن نمی دانم مجوز ساخت یک 
را چه کسی صادر می کند و چطور تأیید می شود!  اثر 
چون در مقطعی به پیشنهاد خود دوستان قرار بر این 
از شروع به ساخت یک فیلم، مجوز ساخت  شد قبل 
است،  زننده  طرف  دو  هر  برای  که  کاری  شود؛  گرفته 
در نتیجه هیچ فیلم غیرمجازی ساخته نمی شود. این 
در حالی است که وقتی فیلمی تولید می شود تازه به 
مرحله اکران آن می رسیم که کار یا توقیف می شود یا 
اکران می شود ولی عده ای که از فیلم خوششان نمی آید 
به عده ای دیگر دستور می دهند تا آن را از پرده پایین 
بکشند و بخش عمده ای از این نیروها کسانی هستند 

که سالن سینما دارند.
یک  می بینیم  ترتیب  این  به  گفت:  تیموریان  رویا 
ارتباطی  دیکتاتوری روی سینما چتر انداخته که هیچ 
هم با هنرمندان و مدیریت سینما ندارد. متأسفانه در 
این سال ها در بخش کیفیت و اکران فیلم ها چارچوب 
که  حالی  در  نداشته  وجود  چیزی  برای  صحیحی 
بسیاری از جوانانی که در این سال ها با آنها کار کرده ام 
خاطر  به  اما  نداشتند  مساعدی  مالی  شرایط  چه  اگر 
را کرده اند و من  داشتن دغدغه اجتماعی تالش خود 

هم با چنگ و دندان در این سینما فعالیت کرده ام.
با  را  اجتماعی  فیلم های  عده ای  اینکه  به  اشاره  با  او 
می دهند،  قرار  خطاب  سیاه نمایی  همچون  واژه هایی 
اظهار کرد: نمی دانم این کلمه از کجا آمده است چون 
آنچه مطرح و نقد می شود یک هشدار و نگرانی است. 
اینطور  فیلم ها  با  وقتی  کرد.  قایم  را  چیز  همه  نباید 
برخورد می شود تهیه کنندگان دیگر جلو نمی آیند چون 

نگران این هستند که فیلم هایشان توقیف شود. این 
و  تیم ها  دنبال  به  فقط  آن ها  شده  باعث   شرایط 
با  مردم  که  بسازند  را  فیلم هایی  تا  بروند  موضوعاتی 
که  است  این سقوطی  و  آن ها سرگرم شوند  تماشای 
سینمای ما دچار آن شده و نمی دانم سرانجامش چه 

خواهد شد.
و  دختر«  »خانه  »شیفتگی«،  فیلم های  بازیگر 
»سنتوری« گفت: این تغییر در سطح سلیقه مردم در 
سینما و تلویزیون رخ داده و در تئاتر هم به اسم تئاتر 
مستقل در حال رخ دادن است؛ جایی که نوشته ها و 
تئاتر  با اصول  ناآشنایی  را به دلیل  بازی های ضعیفی 
شاهد هستیم و برای من سوال است کی و چه کسانی 

قرار است باالخره دغدغه فرهنگ داشته باشند؟
نهادینه شده  و  برنامه مدون  اینکه هیچ گاه  بیان  با  او 
یادم  گفت:   است،  نداشته  وجود  درستی  فرهنگی 
می گفتم  را  حرف ها  همین  هم  قبل  سال   ۲۰ می آید 
اتفاقی  نیست  قرار  این وضعیت  با  است  و مشخص 
بدتر  باشیم که شرایط  امیدوار  باید  بیفتد، پس فقط 

نشود.
با  کرد:  اضافه  »زادبوم«  فیلم  به  اشاره  با  بازیگر  این 
فیلمی  چون  می ایستم  »زادبوم«  فیلم  پشت  افتخار 
عالقه  و  عشق  اتحاد،  یگانگی،  که  است  شریف 
خانوادگی و وطن پرستی در آن موج می زند. »زادبوم« 
فیلمی است که تاریخ انقضا ندارد و حرف آن دغدغه 
جهان است. جای تعجب است حوزه هنری که خود 
بود  فیلم  این  تولید  برای  مشارکت کنندگان  از  ابتدا 
بعدها سهم خود را واگذار کرد و معلوم نیست چطور 

اول آن را قبول داشته و حاال بد شده است؟!
کرد:  بیان  هنری  حوزه  مدیران  به  خطاب  تیموریان 
دیگر  و  »زادبوم«  دارید،  تواضع  و  ازخودگذشتگی  اگر 
از  بعد  کنید،  پخش  کرده اید  توقیف  که  را  فیلم هایی 
مردم نظرخواهی کنید و همه آن نظرات را منتشر کنید. 

آن وقت هر چه آن آمار بگوید ما قبول خواهیم کرد.
او با اشاره به اینکه هیچ گاه برای جایزه و مدیر بازی 
کند،  کار  مردم  برای  تا  دانسته  خود  دغدغه  و  نکرده 

فجر  بین المللی  جشنواره  در  »زادبوم«  فیلم  گفت: 
هشت سال قبل سه جایزه دریافت کرد که مهمترین 
آن ها جایزه نگاه ملی بود اما همین فیلم توقیف شد 
و االن پس از هشت سال باألخره با سانسورهایی که 
در آن انجام شد به اکران رسید و از سوی حوزه هنری 
ای  است؟  افتاده  اتفاق  این  چرا  واقعًا  شد.  تحریم 
کاش مدیران حوزه هنری جواب دهند که اشکال فیلم 
از مردم نظرخواهی نمی کنید؟ چرا من  کجاست؟ چرا 
باید برای یک فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر 
توقیف  در  فیلم سال ها  بعد همان  و  )شیفتگی( شوم 
بماند؟ پس انگیزه ما چه می شود؟ آن هم شخص من 
اجرای  و  خواندن  با  می کنم  تالش  است  سال   ۴۰ که 
تئاتر خود را در شرایطی نگه دارم که آثارم روی مردم 

تأثیرگذار باشد.
که  مستقلی  نیروهای  اینکه  بیان  با  تیموریان  رویا 
کشاندن  حال  در  می دهند  انجام  را  تحریم ها  اینگونه 
سینما به مرز سقوط هستند و باعث می شوند نیروهای 
بااستعدادی که با کیفیت کار می کنند به سمت اقتصاد 
اشاره  دوازدهم  کابینه  وزیران  انتخاب  به  بروند، 
فرهنگی  بخش  در  سال ها  این  تمام  در  گفت:  و  کرد 
برنامه های بسیار خوبی داشته ایم اما به دلیل تغییرات 
مداوم وزرا و معاونان و اتخاذ سیاست های لحظه ای 
که  حالی  در  نرسیده اند  سرانجامی  به  آنها  از  بسیاری 
بهتر است مدیران شایسته و الیق برای ادامه کار خود 
در دور دوم دولت آقای روحانی باقی بمانند. فعالیت 
به  می آید  کس  هر  و  بوده  مقطعی  همواره  مدیران 

دنبال اجرای برنامه های خود است.
او در پایان تأکید کرد: ۴۰ سال آزمون و خطا کردیم و 
هشت سال بخش های مختلف این سرزمین شرایطی 
سال  چهار  در  بود  احتیاج  که  گذاشت  سر  پشت  را 
بشود  تا  برگردد  عادی  حالت  به  وضع  یازدهم  دولت 
آماده  شرایط  آن  که  حال  کرد.  بنا  آن  روی  را  چیزی 
شده خوب است برنامه های خوب با حضور افراد الیق 
ادامه یابد چرا که پس از ۴۰ سال حاال دیگر  باید دنبال 

حاصل کار باشیم.

این روزهای 
محسن هاشمی 

رفسنجانی...

آیت اله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
قالیباف و رئیسی هم به عضویت در مجمع منصوب شدند

رویا تیموریان: یک دیکتاتوری روی سینما چتر انداخته که هیچ ارتباطی  با هنرمندان و مدیریت سینما ندارد 

در  »یحیی«  تلویزیونی  مجموعه  کارگردان  بهشتی  رضا 
خصوص موضوع این سریال گفت: مجموعه تلویزیونی 
دوران  در  که  است  »نارگل«  زندگی  قصه  »یحیی« 
و  می شود  آشنا  »یحیی«  اسم  به  مردی  با  نوجوانی 

اتفاقاتی برایش رقم می خورد.
وی در خصوص پرداخت به  قصه های دفاع مقدس بیان 
کرد: تولیدات ما درباره همسران شهدا و اسرا در رسانه 
ملی و سینمای ایران کمتر شده و ما تالش کردیم تا در 
مجموعه تلویزیونی »یحیی« با پرداخت به قصه بانوان 
در دوران دفاع مقدس، تمرکز بیشتری بر این موضوع 

داشته باشیم. 
قصه های  تماشای  ضمن  ما  مخاطبان  افزود:  بهشتی 
درامی  سا ل ها،  آن  تاریخی  روایت  و  مقدس  دفاع 
عاشقانه را خواهند دید که در خصوص زندگی مشترک 

نارگل و یحیی است.  
کارگردان تله فیلم »فیروزه سیاه« در خصوص همکاری 
مجموعه  تهیه کننده  کنی  عباس  امیر  با  خود  مجدد 
تجربه های خوبی  این  از  پیش  داشت:  اظهار  »یحیی« 
را در ساخت تله فیلم های متعدد با هم داشتیم و هم 
اکنون سریال »یحیی« با آن شرایط سخت فیلمبرداری، 

تجربه متفاوت و خوبی برای همکاری دوباره بود.
عنوان  »یحیی«  تاریخی سریال  فضای  به  اشاره  با  وی 
مهم  امری  تاریخی  قصه های  به  پرداخت صحیح  کرد: 
است و ما سعی کردیم در مجموعه تلویزیونی »یحیی« 
با در نظرگرفتن لوکیشن و  فضاسازی روستا داستان را 

روایت کنیم. 
بهشتی در خصوص پخش مجموعه تلویزیونی »یحیی« 
ابراز داشت: با توجه به اینکه هفته دفاع مقدس با ماه 
با حساسیت های  امیدوارم  محرم مصادف شده است، 
تا  باشد  کامل  سریال  این  پخش  سیما،  دو  شبکه 

مخاطب را همراه خود کند.
عباس  امیر  تهیه کنندگی  به  است؛ »یحیی«  ذکر  شایان 
کنی و کارگردانی رضا بهشتی در تکریم همسران شهدای 
جاویداالثر که با استقامت و امیدواری   سال ها به تنهایی 
کشیده اند،  دوش  به  را  فرزندانشان  و  خود  زندگی  بار 
ساخته شد. نسخه اولیه فیلمنامه این مجموعه که پیش 
شعله  قلم  به  داشت ،  نام  زندگی«  یک  »شکوه  این  از 
فیلمنامه  اشرفی زاده،  مرجان  و  شده  نوشته  شریعتی 

نهایی را به نگارش درآورده است.
نازنین  بازیگرانی چون: بیتا سحرخیز،  در این مجموعه 
مزدک  سلیمانی،  کوروش  اکبری،  عبدالرضا  فراهانی، 
حسام  کاظمی،  مریم  طهماسبی،  سوگل  رستمی، 
مینا  مهردادیان،  طوفان  جعفرنژاد،  الهام  محمودی، 
ایفای  به   ... و  آقا  آل  مهری  زینتی،  ساقی  فر،  نوروزی 

نقش می پردازند.

منتظر یک 
سریال جدید از 
تلویزیون باشید



آخوندی در جریان دفاع از برنامه های خود در صحن علنی مجلس درخصوص وزارت راه و شهرسازی کابینه دولت 
دوازدهم گفت: از ۱۳۲ نماینده ای که برای دفاع از من ثبت نام کردند تشکر می کنم برنامه عمل وزرا همان برنامه ششم 

است و در مجلس تصویب شده و وزارت باید تدابیر روشنی برای اجرای آن داشته باشند.
وی با بیان اینکه در این جلسه در دو بخش مسکن و خودرو محوری سخنانی مطرح می کنند، ادامه داد: بخش مسکن 
دست کاری شده ترین بخش در حوزه اقتصاد ملی ایران است، تعداد خانوار موجود در ایران ۲۴ میلیون و ۱۹۰ هزار 
خانوار  و تعداد خانه های موجود ۲۵ میلیون واحد مسکونی یعنی بیش از خانوار خانه داریم. یعنی باید اوضاع خوب 

باشد اما واقعا اینگونه است
 آخوندی ادامه داد: آمار سال ۹۵ نشان می دهد ۲میلیون ۵۸۷ خانه خالی داریم، در حالی که در سال ۹۰ تعداد خانه 
های خالی ۶۰۰ هزار خانه خالی بود یعنی در طول پنج سال ۲ میلیون اضافه شده است. همچنین آمار نشان می دهد 
۲میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم داریم یعنی ۴میلیون و ۴۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود ارد که ارزش آنها به ۴میلیون 

۷۰۰ هزار دالر می رسد این رقم بیش از چهار برابر ارزش بازار بورس ایران  است.
اواخر دولت قبل در سال ۹۲ نسبت به ۸۴ قیمت زمین در تهران ۹برار و  افزود: در  راه و شهرسازی  وزیر پیشنهادی 
آپارتمان ۶ برابر شد این د رحالی است که شعار دولت قبل حذف قیمت زمین از مسکن بود. همچنین بیش از ۱۹ 
ایام  در  بد مسکن هاست.  برای  داشتن خانه  معنی  به  یکدیگر  با  دو  این  مقایسه  آیا  داریم  بد مسکن  نفر  میلیون 
تعطیالت نوروز با آقای جاللی در اتوبان حرکت می کردیم به وی گفت همه آپارتمان های اطراف اتوبان تهران کرج یا 
خالی هستند یا در حال ساخته شدن برای اضافه شدن به خانه های خالی؛ تنها در منطقه یک تهران ۳۱هزار خانه خالی 

داریم همه اینها به معنی اتالف منابع مالی است.
 آخوندی با اشاره به دو قطبی شدن شمال و جنوب پایتخت گفت: در حال حاضر قیمت مسکن در شمال تهران نسبت 
به جنوب پایتخت  ۳۱ برابر بیشتر است آیا این عدالت اجتماعی است. بانک مسکن تا بحال ۲۲ هزار میلیاردناموت 
یارانه از دولت در بخش مسکن مطالبه دارد آیا این روند می توانست ادامه داشته باشد؟ آیا این اتفاقی رخ داده یا 
نتیجه سوداگری در بازار است. آقای صادقی )یکی از نمایندگان مجلس( به من گفت برای جلوگیری از برج سازی چه 

کرده اید؟ پاسخ ما این است که ما جلوی شهرفروشی و تراکم فروشی را در سراسر کشور گرفتیم.
تورم بازار مسکن را کنترل کردم/جلوی فساد را گرفتم 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر تورم مسکن حتی از تورم کشور هم کمتر است و قیمت 
مسکن هم رشد نکرده است گفت: علت آن است که جلوی فساد را گرفتیم من به تنهایی در وزارت راه و شهرسازی 
جلوی شهرفروشی گرفتم. آیا ادامه تورم ۵۰ درصد در مسکن قابل قبول بود؟ آیا تداوم این رشد برای ایران افتخار آفرین 

بود؟ من عالقه ندارم در این افتخار شریک باشم.
وی ادامه داد: در مسکن چهار گروه مسئله دارند، ۱- خانه اولی ها و جوانانی که آماده ازدواج هستند ۲- حاشیه نشین 
ها با بیش از ۱۱ میلیون نفر جمعیت ۳- ساکنان بافت فرسوده با ۸میلیون نفر جمعیت و ۴- گروه های کم درآمد؛ آیا 
مسکن مهر پاسخ این چهار گروه را می داد؟ آیا برای اصالح بافت فرسوده تهران در خانی آباد و جوادیه باید مسکن 

مهر را در پرند ساخت؟
مخالفتم با مسکن مهر را نشان دادم 

آخوندی افزود: از دولت گذشته تا بحال فقط برای مسکن مهر بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردناموت هزینه شده است آیا 
ادامه آن به نفع ایران بود؟ از یک سو من متعهد بودم مسکن مهر را خانه به خانه و واحد به واحد بسازم و تکمیل کنم 
به همین خاطر در چهار سال ۹۰۰ هزار واحد مسکن مهر را به طور کامل تحویل دادم این در حالیست که بسیاری از 
خانه های تحویلی مسکن مهر در دولت قبل به صورت ناقص به ساکنان داده می شد اما من به طور کامل و با تکمیل 
زیرساخت ها و روساخت ها آنها را تحویل دادم. من معروف شدم به کسی  که به مسکن مهر بی مهری می کند اما 
همه واحدها را تحویل دادم. من داوطلبانه از فرصت های تبلیغاتی خود استفاده نکردم و در هیچ یک از افتتاح ها 

حضور نیافتم تا مخالفت خود را با طرح مسکن مهر نشان دهم.
به تغییرات  نیاز  ایران  اقتصاد  که  در موقعیتی هستیم  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  راه و شهرسازی  پیشنهادی  وزیر 
ساختاری دارد، گفت: بارها و بارها از پشت همین تریبون همه گفته اند که کشور دارای مشکالت ساختاری است، آیا 
نباید این مسیر از جمله طرح مسکن مهر اصالح شود؟ آیا نباید به سمت اصالح بافت فرسوده برویم؟ این کشور نیاز 

به وزرایی دارد که شجاعت داشته باشند، از خود بگذرند و تغییر ساختار بدهند.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تصریح کرد: یکبار از همین تریبون اعالم شد که آخوندی ۱۲۳ شرکت دارد، آیا تهمتی 

باالتر از این است؟ از کمیسیون اصل نود بپرسید آیا یک مورد از این ا
تهامات واقعیت دارد؟

می خواهم مشکل بافت های فرسوده را حل کنم 
آخوندی خاطرنشان کرد: من می خواهم مشکل بافت فرسوده و بافت حاشیه ای را حل کنم، برای انجام آن راه حل 
داریم، ما تک تک این بافت ها را شناسایی کردیم و قرار است هر سال ۷۰۰ محله را احیا کنیم. ضمن اینکه راه حل 
احیای هر محله با محله دیگر فرق می کند به همین خاطر سیاست محله محوری را تقویت کردیم. من از رئیس جمهور 
برای بافت فرسوده و اهمیت وی به حل این مشکل خوشحالم این مسئله باعث تقویت دولت بعد برای حل مشکالت 

بافت های فرسوده است.
وی درخصوص حل مشکل خانه اولی ها گفت: ما مسئله خانه اولی ها را با راه حل پس انداز حل کرده ایم تا بحال ۲۱۱ 
هزار نفر در بانک مسکن برای استفاده از تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام کردند. همچنین از محل 
همین صندوق به ساکنان بافت فرسوده تسهیالت هشت درصدی می دهیم بدون دریافت یک ریال رایانه دولتی؛ این 
نرخ سود برای اولین بار است که در کشور پرداخت می شود. بنابراین باید به دنبال راهکارهای دراز مدت برویم. وزیر راه 
و شهرسازی با تاکید بر اینکه تمام تمرکز من بر بخش مسکن بر حل مشکالت بافت های حاشیه است اظهار داشت: در 
برنامه ششم توسعه برای بافت فرسوده و حاشیه ای هزار میلیاردناموت اعتبار در نظر گرفته شده است در حالی که پیش 
از این بیشترین اعتبار برای بازسای بافت فرسوده ۳۷ میلیاردناموت بود مشکل مسکن را نمی شود در بیابان حل کرد.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره مسکن اجتماعی گفت: ما در مسکن اجتماعی به دنبال آن هستیم که افراد کم 
را  ارگان بهزیستی، کمیته امداد، تامین اجتماعی و بنیاد مسکن)حساب ۱۰۰ امام( هستند  درآمدی که زیر نظر چهار 
شناسایی کرده و بنیاد مسکن را مسئول هماهنگی این چهار ارگان قرار دادیم. قرار است ساالنه ۱۰۰ هزار مسکن اجتماعی 
ساخته و تحویل گروه های کم درآمد شود این موضوع زمستان گذشته در دولت به تصویب رسید و بنیاد مسکن در 

حال حاضر در حال اجرای آن است.
سفرهای ریلی را ۶ برابر می کنم

آخوندی در ادامه معرفی برنامه های خود برای وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم اظهار داشت: بسیاری انتقاد 
می کنند که حمل و نقل کشور خودرومحور است، در حالی که کل ریل ایران ۱۳ هزار کیلومتر و همه جاده ها ۲۱۷ هزار 
کیلومتر است. در سال گذشته ۴۲۸ میلیون تن بار در کشور جابه جا شد که تنها ۴۰ میلیون تن آن را ریل جابه جا کرد، 
با این حال در سال ۹۵ حمل و نقل ریلی نسبت به سال ۹۲، ۳۰ درصد رشد داشته است. همچنین ساالنه ۷ میلیون نفر 
مسافر از حومه به تهران می آیند و می روند، اما تنها ۲ درصد آنها از طریق ریل سفر می کنند. اگر بخواهیم این تعادل 

را به هم بزنیم باید کار بزرگی انجام دهیم.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: در برنامه ششم توسعه تکلیف شده که ۳۰ درصد حمل بار از جاده به ریل منتقل 
برنامه  این  از طریق ریل حمل شود. همچنین در  بار  باید ساالنه ۲۰۰ میلیون تن  برنامه ششم  پایان  شود، یعنی در 
جمعیت مسافر ریلی باید ۲۰ درصد افزایش یابد که به معنی ۶ برابر شدن جمعیت مسافران فعلی با قطار است، اما آیا 

این کار شدنی است؟ بله عملکرد من نشان داده این کار انجام شدنی است.
وی اظهار داشت: تا قبل از وزارت من سالی ۱۸۰ کیلومتر ریل ساخته می شد، اما تا پایان امسال ۱۸۰۰ کیلومتر ریل به 

بهره برداری می رسد، هیچ گاه چنین اتفاقی در صنعت ریلی رخ نداده بود.
آخوندی با بیان اینکه توسعه حمل و نقل ریلی را از ۲ روش جذب سرمایه خارجی و استفاده از منابع بخش خصوصی 
قطار  فاینانس چینی  توانستیم  گذشته  ۴ سال  در  گذار خارجی  در بخش جذب سرمایه  افزود:  داد،  توسعه خواهیم 
سریع السیر تهران-قم-اصفهان و برقی شدن قطار تهران-مشهد را تامین اعتبار کنیم. همچنین برای تامین منابع راه 
آهن چابهار-زاهدان-سرخس با هندی ها در حال مذاکره هستیم. برای ساخت راه آهن اصفهان-اهواز ۳.۵ میلیارد 
دالر از کره ای ها پیشنهاد گرفته ایم، همچنین قراردادهایی که در بخش نوسازی ناوگان هوایی بسته ایم بیش از ۳۳ 

میلیارد دالر است.
وی درباره جذب منابع بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تالش داریم ۲ هزار و ۲۳۰ کیلومتر آزادراه راه را 

به ۵ هزار کیلومتر برسانیم.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه برای توسعه حمل و نقل کشور باید ۱۹۰ هزار میلیارد ناموت سرمایه گذاری 
شود ادامه داد: من می دانم که چنین پولی در بودجه وجود ندارد و باید از منابع بین المللی استفاده کنیم. در همین 
راستا در طول ۴ سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد ناموت قرارداد فعال امضا کرده ایم. ۱۳ هزار میلیارد ناموت نیز قرارداد 
جدید در هیات وزیران تصویب شده و به زودی به امضا خواهد رسید. همچنین ۶۰ هزار میلیارد ناموت تفاهم نامه 

امضا کرده ایم.
آخوندی تصریح کرد: برای اولین بار بخش خصوصی که تا پیش از این تنها در ساخت آزادراه سرمایه گذاری می کرد، 

در ساخت ریل سرمایه گذاری کرده و برای ساخت راه آهن سیرجان-کرمان به طول ۲۰۰ کیلومتر ۸۰۰ میلی

از ترمینال های فرودگاه شیراز بخش خصوصی ۴۲۰ میلیارد ناموت  ارد ناموت آورده داشته است. برای ساخت یکی 
سرمایه گذاری می کند. همچنین ترمینال سالم فرودگاه امام خمینی )ره( و توسعه بندر شهید رجایی را بخش خصوصی 

در دست گرفته است که از محل صندوق توسعه ملی ۴۰۰ میلیارد ناموت تسهیالت گرفته است.
وی ورود منابع صندوق توسعه ملی به بخش حمل و نقل را برای نخستین بار عنوان و اظهار کرد: از محل منابع این 

صندوق راه آهن خواف-اسفراین را با بخش خصوصی قرارداد بسته و تسهیالت خواهیم داد.
آخوندی درباره ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل در برنامه ششم اظهار داشت: در این صندوق همه منابع در نظر گرفته 
شده برای بخش حمل و نقل تجمیع شده و به طرح های اولویت دار اختصاص می یابد. همچنین برای ۳۰ ایستگاه 
راه آهن برنامه ریزی کرده ایم تا در اقتصادی شدن آنها بازنگری شده و از این محل هزاران میلیارد ناموت درآمد به 

راه آهن اضافه شود.
جلوی امضافروشی مهندسان را می گیرم

عباس آخوندی در ادامه دفاعیات خود از برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: در خصوص قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان، من خود در سال ۷۴ یکی از کسانی بودم که این قانون را نوشته بودم، بنابراین کاماًل به 
آن پایبندم اما آنچه با آن مواجه هستیم بحث امضاء فروشی مهندسان در نظام مهندسی است و ما می توانیم جلوی 

آن را بگیریم.
وی ادامه داد: برای رفع این مشکل برنامه ریزی کرده ایم تا مالک خودش بتواند مهندس ناظر را انتخاب کند. همچنین 
با آقای رجبی عضو کمیسیون عمران و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اصالح آئین نامه این 
قانون همکاری داشته ایم و در آئین نامه جدید آن را به بهترین وجه اصالح خواهیم کرد تا مهندسان بتوانند به مردم 

با سالمت کامل خدمت بفروشند.
 الیق ترین و بااستعدادترین جوانان را در پست های مدیریتی خواهم گمارد

از  یکی  عنوان  به  شهرسازی  و  راه  وزارت  کرد:  خاطرنشان  شهرسازی  و  راه  وزارت  مدیریت  اصالح  باره  در  آخوندی 
بزرگترین وزارتخانه های کشور ۶۵ هزار کارمند و دو هزار مدیر دارد. من می خواهم مدیران نسل آینده را برای این 
وزارتخانه تربیت کنم به همین منظور در همه سازمان های تابعه مهندسان زیر ۴۰ سال و الیق را شناسایی کرده ایم تا 
با استعدادترین آنها را برای سمت مدیریت در سالهای آتی آماده کنیم. بنابراین تالش داریم تمام مدیران وزارت راه و 

شهرسازی را از طریق جایگزینی با مدیران جوان مورد تجدیدنظر قرار دهیم.
وی در خصوص ساخت راه های روستایی اظهار داشت: برای ساخت راه های شهری و روستایی نیاز به منابع داریم. در 
حال حاضر الیحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در دست بررسی است که اگر بندی در استفاده از منابع آن برای راه 

روستایی لحاظ و تصویب شود، می توانیم برای ساخت دو هزار کیلومتر راه روستایی سرمایه گذاری کنیم.

اثر  تنها  آن  ندارد.  وجود  واقعی  زندگی  در  رنگ 
الکترومغناطیسی امواج ثبت شده توسط مغز و چشم 
های ما است.با این وجود رنگ نقش مهمی دارد و ما 
به سادگی نمی توانیم زندگی را بدون آن تصور کنیم. 
رنگ احساسات و خلق و خوی را ایجاد می کند و به 
باید  ها  صاحبخانه  و  طراحان  که  است  همین  خاطر 
جو  ایجاد  منظور  به  آن  از  ای  خردمندانه  ی  استفاده 

مناسب در فضای مورد نظر بکنند.
درک روانشناسی تأثیر رنگ در خانه

رنگ یک عنصر از نور است. رنگ های متفاوت خلق و 
خوی متفاوتی  با برقراری ارتباط بین احساسات متنوع 
راز در خانه ی  یا رمز و  مانند هیجان، عشق، آرامش، 
طراحی  در  رنگ  تئوری  درک  با  کنند.  می  ایجاد  شما 
دنبالش  به  که  درستی  حالت  میتوانید  شما  داخلی  
که  است  مهمی  ی  نکته  این  کنید.  ایجاد  را  هستید 
تأثیر هر رنگ روی مردم متفاوت ، مختلف است. خیلی 
عوامل می توانند  بر روی آن تاثیر بگذارند مانند سن، 
نژاد، فرهنگ و همچنین تجربیات زندگی. به طور کلی 

رنگ های زیر تأثیر روانشناسی زیر را در خانه دارند:

۱-تأثیر روانشناسی رنگ قرمز در خانه
رنگ  این  است.  انرژی  و  آتش، شور، خطر  رنگ  قرمز 
می  قرمز  رنگ  است.  بخش  هیجان  و  کننده  تحریک 
تواند گرم و سرگرم کننده باشد و هم چنین باعث ایجاد 
در  قرمز  رنگ  زیاد  ی  استفاده  از  شود.  شما  در  انرژی 
خانه اجتناب کنید چرا که می تواند بیش از حد تحریک 

کننده باشد.
 

۲-تأثیر روانشناسی رنگ نارنجی
اثر خشونت  اما  را دوست دارند  افرادی که رنگ قرمز 
نارنجی  با  را  آن  توانند  می  ندارند  دوست  را  آن  آمیز 
ها،  بچه  اتاق  برای  پرانرژی  رنگ  این  کنند.  جایگزین 
آل  ایده  نشیمن   اتاق  و حتی  اداره  ناهارخوری،  اتاق 
می  نمایش  را  صمیمیت  و  شجاعت  رنگ  این  است. 
دهد. استفاده از این رنگ باعث می شود شما احساس 

پر انرژی بودن، ماجراجویی و دوستانه بکنید.
 

۳-تأثیر روانشناسی رنگ زرد
طبق روانشناسی رنگ در طراحی داخلی ، زرد رنگ گرما، 
خرد، رفاه و عالقه است. یک اتاق با رنگ زرد ؛ دوستانه 
و گرما بخش است. استفاده زیاد از این رنگ در خانه 

بیش از حد تحریک کننده است.
 

۴-تأثیر روانشناسی رنگ آبی
و  است  داخلی  طراحی  تئوری  در  مهم  رنگ  یک  آبی؛ 
این رنگ کامل  تاثیر دارد.  انسان  بر روی ذهن  عمیقا 
ترین رنگ برای اتاق خواب است زیرا حس آرامش و 
بسیار  رنگ  یک  تواند  می  و  کند  می  القا  را  سالمتی 
تسکین دهنده باشد. در حمام، برای ایجاد جو آرامش 
بخش استفاده می شود. بهترین حالت آن زمانی است 
یا سایر رنگ های روشن به کار می رود.  با سفید  که 
از آن حس افسردگی ایجاد می کند؛  استفاده ی زیاد 

پس خردمندانه از این رنگ استفاده بکنید.
 

۵-تأثیر روانشناسی رنگ سبز
سبز، همانطور که خوب می دانیم رنگ طبیعت است. 
رنگ  است.  فراوانی  و  موفقیت  امید،  نماد  همچنین 
سبز؛ رنگی دوستانه وخنک هست که با سایر رنگ ها 
با سفید  رنگ  این  ترکیب  می شود.  ترکیب  به خوبی 
عالی به نظر می رسد و می تواند در اتاق نشیمن ، اتاق 

خواب و اداره به کار برود.
 

۶-تأثیر روانشناسی رنگ بنفش
کار میکند. شما می  رنگها خیلی خوب  با سایر  بنفش 
توانید آن را با سایر رنگ ها نظیر سبز زمردی، یا حتی 
رنگ های مکمل مانند بژ، زرد یا صورتی استفاده کنید. 
رنگ بنفش یک رنگ ایده آل برای اتاق دختران هست. 
استفاده از آن فضا را بزرگ و دراماتیک نشان می دهد. 

رنگ بنفش از رنگ های خانواده سلطنتی است.
 

۷-تأثیر روانشناسی رنگ سیاه
با  نمایشگر شرارت، عزاداری و مرگ است.  رنگ سیاه 
در  سیاه،  رنگ  است.  خرد  رنگ  همچنین  ؛  حال  این 
برای  تئوری طراحی داخلی همیشه در مقادیر کوچک 
رود.  می  کار  به  ها  رنگ  سایر  کننده  تکمیل  و  تضاد 
زمانی که به درستی از آن استفاده شود؛ آن می تواند 
عمق و ظرافت بی انتها را به اتاق اضافه کند. از استفاده 
در مقادیر بزرگ اجتناب کنید چرا که ممکن است فضا 

سرکوبگر به نظر برسد.
 

۸-تأثیر روانشناسی رنگ سفید
این رنگ خنک و صلح آمیز؛ به طور گسترده در تئوری 
جوان  احساسات  زیرا  رود  می  کار  به  داخلی  طراحی 
به  رنگ سفید  کند.  القا می  را  پاکی  و  بودن، مذهب 
فضاهای کوچک کمک می کند تا بزرگتر به نظر برسد. 
این رنگ همچنین باعث می شود اتاق ها با روح تر و 

خنک تر به نظر برسند.
 و در پایان انتخاب رنگ ها در طراحی داخلی براساس 
اثرات روانشناسی آن ها صورت می گیرد. خیلی واضح 
است که مردم گرایش به احساس راحتی دارند با رنگ 
هایی که منعکس کننده ی خصوصیاتشان است. برای 
مثال ، یک شخص آتشی مزاج ممکن است در اتاقی 
این  با  برسد.  نظر  به  شادتر  نارنجی  یا  قرمز  رنگ  به 
اتاق  یک  در  است  ممکن  خجالتی  شخص  یک  حال، 
قرمز احساس راحتی نکند اما در اتاق هایی با رنگ آبی 
مالیم یا سبز روشن احساس بهتری کند. بهترین کاری 
خانه  برای  رنگ  انتخاب  هنگام  به  داخلی  طراحان  که 
های مشتری هایشان می توانند انجام دهند ؛ استفاده 
و  است  فردی  خواب  مناطق  در  هایشان  اولویت  از 
اتاق  نظیر  مشترک  مناطق  در  ها  رنگ  آن  انتخاب 
نشیمن و آشپزخانه است که باعث می شود همه ی 
اعضا احساس راحتی بکنند. هر شخصی باید توجه کند 
که از این رنگ ها به گونه ای استفاده کند که مطابق 
میل اکثریت باشد. امیدوارم خواندن این متن به شما 
کمک کند به راحتی رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید. 
مریم مهدوی - محقق و پژوهشگر معماری
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دفاع آخوندی از برنامه های خود در خانه ملت:

روان شناسی تأثیر رنگ در طراحی داخلی
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