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 کواکبیان: اصالح طلبان در
مجلس اکثریت نیستند

خداحافظی مسافران از ارز مسافرتی

وزیر کشور : یك بانو 
را به عنوان معاونم 

انتخاب میکنم

رانت بلیت مترو در کجاست؟
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با تصمیم جدید بانک مرکزی پرداخت ارز مسافرتی از لیست دریافت کنندگان 
ارز دولتی حذف شد. از این پس مسافران باید تمامی ارز مورد نیاز خود را از 

طریق بازار آزاد و البته بانکها تامین کنند

پاسخ رهبر انقالب 
اسالمی به

مولوی عبدالحمید

سیاست  عالم  در  همواره  سبزیجات  و  میوه جات 
ایران نقش بی بدیلی را ایفا کرده اند. زمانی در ایام 
»سیب  پای   88 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
زمینی« به سپهر سیاسی ایران باز شد و این گیاه 
کاندیدای  آوری  رای  برای  ابزاری  به  رنگ  خاکی 
اصولگرایان بدل گشت. پس از آن در جریان رای 
اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم میوه ای 
عالم  در  پای  خاص  اندامی  با  زردرنگ  گاه  و  سبز 
در  خود  اندام  عرض  با  و  گذاشت  ایران  سیاست 

بهارستان به سوژه عکاسان تبدیل شد.
ارومیه،  مردم  نماینده  قاضی پور  نادر  گالبی های 
برای  دوازدهم  کابینه  سرنوشت  تعیین  روز  در 
پوِر  قاضی  آفرید.  نماینده جنجال ساز، حاشیه  این 
اصولگرا، در خالل رای گیری برای مدتی صندلی خود 
در  خود  جایگاه  به  دقایقی  از  پس  و  کرد  ترک  را 
عدد  از دستانش حداقل سه  در هر یک  که  حالی 
گالبی قرار داشت، بازگشت و بعد از نشستن بر روی 
بلعیدن گالبی ها شد. تصاویر  صندلی اش مشغول 
به دست آمده از رفتن و آمدن پر ثمر )!( قاضی پور 
را  ارومیه  مردم  نماینده  آن،  پیرامون  حواشی  و 
قاضی پور،  گفته  به  بنا  کرد.  پاسخگویی  به  ناگزیر 
می بایست  که  بوده اند  پیغام برانی  گالبی هایش 
پیام او را به وزیر کشاورزی منتقل می کردند. او روز 
را  کار  این  »عمدا  داشت:  اظهار  اینباره  در  گذشته 
داد  به  کشاورزی  وزیر  و  جمهوری  رئیس  تا  کردم 

مردم برسند و واردات میوه خارجی را قطع کنند.«
گفت:  عکاسان  نامیدن  »فضول«  با  همچنین  او 
عکس  دارد  وجود  فضول  اینجا  »می دانستم 
می گیرد، به همین دلیل عمدا این کار را کردم، نوکر 

فارغ  نیستم.«  رانت خوار  ولی  هستم  کشاورزان 
عکاسان  به  پور  قاضی  که  آمیزی  توهین  واژه  از 
جعفرزاده  غالمعلی  گذشته  روز  داد،  نسبت  خبری 
برای  نمایندگان  برخی  درخواست  از  آبادی  ایمن 
محدودکردن حضور عکاسان در صحن پارلمان خبر 
وجود  به  حواشی  پی  »در  گفت:  اینباره  در  و  داد 
در جریان  نمایندگان  از  یکی  در مورد عکس  آمده 
از نمایندگان مجلس از هیئت  رای اعتماد، جمعی 
عکاسان  حضور  زمان  کردند  درخواست  رئیسه 
آنها  و  شود  محدود  علنی  صحن  در  مطبوعاتی 
بتوانند تنها دقایقی از جلسات علنی را حضور داشته 
بهارستانی ها  که  است  باری  دومین  این  باشند.« 
ایجاد  به  اقدام  خود  کردار  و  رفتار  در  آزادی  برای 
طرح محدودیت حضور عکاسان می کنند. پیش از 
این در مجلس هشتم مهدی کوچک زاده خواهان 
اعمال محدودیت برای حضور تصویربرداران خبری 

شده بود.
در این میان حساب صدا و سیما، جداست چرا که 
این رسانه سمعی و بصری در خط مقدم سانسور 
صحن پارلمان از معرض دید مردم ایستاده است 
و در راستای آسایش نمایندگان در جریان بررسی 
دوربین  هم  دولت  پیشنهادی  وزرای  صالحیت 
بود  کرده  نصب  تریبون مجلس  مقابل  در  را  خود 
ناطقان و  از جایگاه  باز و بسته  نمای  انتشار  به  و 
در  حرکت  از  و  می پرداخت  مجلس  رئیسه  هیئت 
می کرد.  خودداری  نمایندگان  کرسی های  میان 
رنگ  سبز  گالبی های  که  می رود  آن  احتمال  حال 
قاضی پور موجب نصب تابلوی »عکاسی ممنوع« 
در صحن بهارستان شوند؛ اتفاقی که در هیچ یک 

و  عکاسان  و  است  نداده  رخ  دنیا  پارلمان های  از 
فعالیت  به  آزادانه می توانند  نگاران خبری  روزنامه 
شرایطی  هر  تحت  خود  نمایندگان  از  و  بپردازند 

تصویربرداری کنند.
یک طرح تاریخی

ذهنی  تراوشات  از  خبری  عکاسان  کردن  محدود 
مهدی کوچک زاده نماینده مجلس در ادوار هشتم 
عضو  نماینده  این   90 سال  در  است.  بوده  نهم  و 
جبهه پایداری پس از انتشار عکس های عجیب و 
غیرمعمول نمایندگان در صحن علنی مجلس طرح 
دو فوریتی را به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن 
فعالیت عکاسان محدود می شد. کوچک زاده گفته 
بود: »برخی از این تصاویر هیچ ربطی به فعالیت 
مجلس ندارند و تنها موجب وهن مجلس است و 
استفاده و حتی  برای سوء  این عکس ها  از  گاهی 
نداشته  اعتراض  امکان  نماینده  که  زمانی  برای 
»با  بود:  کرده  عنوان  او  می شود.«  استفاده  باشد، 
حضور این عکاسان، نماینده نمی تواند حتی گوش 
و دماغ خود را بخاراند چون اگر کج بنشینی عکس 
می گیرند«  عکس  بنشینی  راست  اگر  و  می گیرند 
تصویربرداری  بودن  مجاز  طرح  این  مواد  از  یکی 
به  فقط  مجلس  جلسات  از  عکس  و  فیلم  از  اعم 
که  بود  علنی  در شروع جلسات  مدت یک ساعت 
شورای  مجلس  و  صداوسیما  تصویربرداران  البته 
زمان  آن  در  بودند.  مستثنی  این حکم  از  اسالمی 
با  مخالفت  در  تهران  مردم  نماینده  توکلی  احمد 
رسان  نامه  کبوتر  »عصر  داشت:  اظهار  طرح،  این 
به پایان رسیده است. هم اکنون ۱۸ شبکه استانی 
در صحن  عکاسان  اگر  است، حال  فعال  در کشور 
علنی حضور نداشته باشند، چگونه خبر تهیه شود؟ 
جلوگیری از حضور عکاسان به صحن با روح قانون 
اساسی مخالفت دارد.« اما در نهایت در اسفند 91 
بنا شد تا بار دیگر حضور عکاسان و خبرنگاران در 
تداوم  کامل  به طور  علنی مجلس  جریان جلسات 
از شش سال موضوع منع  این حال پس  با  یابد. 
و  است  دیگر مطرح شده  بار  حضور عکاسان یک 
از  تا  برآنند  خود  آزادانه  تحرکات  برای  نمایندگان 

حضور تصویربرداران ممانعت کنند.
در پارلمان انگلیس و استرالیا چه خبر است؟

ایجاد محدودیت برای حضور خبرنگاران در پارلمان 
سراسر  در  که  است  عجیب  و  بدیع  اتفاقی  ایران 
دنیا هیچ گاه به وقوع نپیوسته است. با مروری بر 

آیین نامه ها و پروتکل های پارلمان های چند کشور 
جهان می توان به این موضوع رسید.

مورد  در  بریتانیا  نمایندگان  مجلس  نامه  آیین  در 
پیش  که  است  آمده  عکاسان  و  خبرنگاران  حضور 
از انفجار بمبی در سال 1941 پارلمان این کشور در 
البی خبرنگاران 69 جایگاه برای این افراد قرار داده 
بود اما بعد از این اتفاق تعداد صندلی ها را به عدد 
نامه  در آیین  داده است! همچنین  افزایش   1852
دوربین  از  استفاده  در خصوص  این کشور  داخلی 
اسمارت  دوربین  و  برداری  فیلم  دوربین  عکاسی، 
قصد  شخص  که  صورتی  در  است،  آمده  فون ها 
باشد،  نداشته  تبلیغاتی  یا  شخصی  عکس  گرفتن 
توجه  جالب  نکته  است.  تصویربرداری  به  مجاز 
ایام  تمام  در  بریتانیا  پارلمان  در  که  است  آنجایی 
هفته به جز دو روز، توری برای بازدید عموم افراد از 

گالری های مختلف موجود در آن وجود دارد!
پارلمان  با  مشابه  شرایطی  نیز  استرالیا  پارلمان 
بریتانیا دارد با این تفاوت که جز دو روز در هفته 
می یابد،  حضور  مجلس  در  کشور  نخست وزیر  که 
مردم عادی می توانند در پارلمان این کشور به دلیل 
برخورداری از فضای سبز گسترده، مجالس عروسی 

خود را به راه بیندازند!
پاک کردن صورت مسئله

مجلس  نمایندگان  و  عکاسان  میان  درگیری  علت 
بخصوص اصولگرایان را می توان در نحوه رفتار آنها 
مخفی  کرد،  جستجو  کشور  قانون گذاری  نهاد  در 
و  زمین  روی  بر  نشستن  گلدان،  پشت  در  شدن 
کردن،  بازی  کلنز«  آو  کلش   « چرخاندن،  تسبیح 
نامتعارف  شکلی  به  دیگر  یک  کشیدن  آغوش  در 
وقایعی  ازجمله  نشسته  صورت  به  زدن  چرت  و 
است که در پارلمان ایران رخ داده است. این قبیل 
تحرکات وکالی مردم در خانه ملت نه تنها شان آنها 
را در خود بهارستان زیر سوال می برد که در سپهر 
سیاسی ایران نیز نامطلوب می نماید. حال ایجاد 
پنهان  منظور  به  عکاسان  حضور  برای  محدودیت 
پاک کردن  می تواند  تنها  نامتعارف  اعمال  کردن 

صورت مسئله باشد.
بهرام  سراغ  به  یزد«  »آفتاب  راستا  همین  در 
پارسایی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
اسالمی رفته و نظر او را پیرامون ایجاد محدودیت 
برای عکاسان خبری جویا شده است. او در اینباره 
حضور  عکاسان  باید  من  نظر  »به  داشت:  اظهار 

داشته  پارلمان  فضای  در  مانعی  بدون  و  آزادانه 
باشند و هم نمایندگان جایگاه پارلمان را زیرسوال 
را  بهارستان  شان  خود  اعمال  و  رفتار  با  و  نبرند 
حفظ کنند. عکاسان باید در پارلمان حضور داشته 
باشند اما به دنبال گرفتن نقطه ضعف هم نباشند. 
شان  تصاویر  این  از  برخی  نیست،  شخص  بحث 
مجلس را در دنیا زیرسوال می برد. اشخاصی در این 
تصویرها باید چارچوب ها را رعایت کنند و عکاسان 

هم به دنبال شکار لحظه ها نباشند.«
وی افزود: »البته که ایجاد محدودیت برای عکاسان 
باید  من  نظر  به  نیست.  پذیرفتنی  وجه  هیچ  به 
نمایندگان  با  و خبرنگاران  میان عکاسان  جلسه ای 
مجلس برگزار کرد تا دیگر از این سوءتفاهم ها رخ 
ندهد. اگر حتی یک نفر هم در مجلس اشتباه کند، 

به شان کل مجلس لطمه وارد می شود.«
کتک خورشان ملس است!

حضور  منع  طرح  که  زمانی  زاده  کوچک  مهدی 
را  ها  آن  کرد،  مطرح  را  عکاسان  و  خبرنگاران 
هرزه نگار نامید. پنج سال بعد از آن نادر قاضی پور 
با خبرنگاری، به صورت  به دنبال یک جدل لفظی 
مطرح  دوباره  با  همزمان  حال  و  کوبید  مشت  او 
شدن ایجاد محدودیت برای حضور تصویربرداران 
را  رسانه  اصحاب  مجلس،  نماینده  همین  خبری، 
خبرنگاران  که  است  درحالی  این  نامید.  »فضول« 
که چشم و گوش جامعه نامیده می شوند به دلیل 
عدم برخورداری از یک انجمن صنفی برای پیگیری 
خود  اولیه  حقوق  پیگیری  از  همواره  آنها  حقوق 

محروم بوده اند.
سخنگوی  پارسایی،  بهرام  راستا،  همین  در 
همواره  ما  گفت:»  یزد  آفتاب  به  امید  فراکسیون 
در تالش بوده ایم که حرمت قشر عکاس و خبرنگار 
افراد که واقعا  را نگاه داریم. هتک حرمت به این 
پذیرفتنی  هستند،  مسئوالن  فعالیت های  بر  ناظر 
در  خبرنگار  جایگاه  کل،  در  نیست.  پسندیده  و 
هم  ایران  در  و  می شود  شمرده  محترم  دنیا  همه 
نسبت  خبرنگاران  می دانیم  ما  باشد.  چنین  باید 
تنش ها  مظان  در  و  می دهند  انجام  که  کاری  به 
هستند، منفعت اقتصادی هم به دست نمی آورند. 
در  خبرنگاران  از  یکی  که  زمانی  امید  فراکسیون 
به  گرفت  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  مجلس  همین 

دلجویی و حمایت از خبرنگار مذکور پرداخت. «

نماینده مجلس گالبی خورد و 
عكاسان خبرى تحدید شدند!
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محمد جواد ظریف در مصاحبه ای که با خبرگزاری ایسنا 
تشریح  به  آن که  بر  عالوه  داد  انجام  گذشته  هفته  در 
افزوده  با  خارجی  سیاست  دستگاه  جدید  چارچوب 
و  برجام  روند  از  پرداخت  اقتصادی«  »معاونت  شدن 
گفت.  سخن  دیپلماسی  عرصه  در  موجود  واقعیت های 
البته که وزیر امور خارجه در این گفت وگو به این جمله 
مورد عالقه دلواپسان اشاره کرد که برجام قرار نبوده است 
در عرصه اقتصادی کشور »شق القمر« کند، اما آن چه در 
پس و پیش این سخنان مطرح و نادیده گرفته شد، چه 

بسا از اهمیتی صد چندان برخوردار است.
حذف موانع اقتصادی

پاسخ  در  گفت وگو  این  از  بخشی  در  خارجه  امور  وزیر 
و  هسته ای  مذاکرات  روند  در  که  این باره  در  سوالی  به 
پس از توافق، توقعات و انتظارات از برجام بیش از حد 
فعالیت  ادامه  با  امروز  و  رفت  باال  واقعی اش  و  معمول 
این  اقتصادی  معاونت  تشکیل  و  خارجه  وزارت  در  شما 
تصور ممکن است برای برخی ایجاد شود که قرار است 
در حوزه تعامالت اقتصادی و سیاسی اتفاق بزرگی بیفتد 
وزارت  در  اندازه تحوالت جدید  تا چه  و شق القمر شود. 
است؟ می گوید:  برخوردار  از چنین ظرفیتی  امور خارجه 
از بنده هیچ  وقت قبل و بعد از برجام جز این که گفته ام 
»برجام در پی حذف موانع اقتصادی است« جایی حرفی 
فردی  گفته ام.  بارها  را  مثالی  این باره  در  و  نشنیده اید 
پایش شکسته بود، رفت پیش دکتر به دکتر گفت بعد 
از این که گچ پایم را باز کردم می توانم فوتبال بازی کنم، 
دکتر گفت بله می توانید. سپس آن فرد گفت، ولی من 

که فوتبال بلد نیستم.
حذف موانع اقتصادی در پی برجام سوالی بود که از همان 
مذاکره کننده  تیم  هسته ای،  مذاکرات  ابتدایی  روزهای 
مشخصی  پاسخ  که  سوالی  شد،  رو  به  رو  آن  با  بارها 
رفع  این که  داشت؛  تیم  اعضای  سایر  و  رئیس  سوی  از 
دستور  و  نیست  مذاکرات  این  وظیفه  اقتصادی  موانع 
جمهوری  نظام  آن چه  اساس  بر  هسته ای  مذاکرات  کار 
اسالمی برای سربازان خود در پشت میز مذاکره تعیین 
توانمندی  با حفظ  تحریم های هسته ای  لغو  است  کرده 
هسته ای کشورمان بود. وظیفه ای که به نظر می رسد تیم 
مذاکره کننده به رهبری ظریف با گذشت دو سال از اجرای 
برجام و با وجود تغییر دولت در آمریکا و بدعهدی های 

این کشور به خوبی از عهده آن بر آمده اند.
اما نکته دیگری که از همان ابتدا وزیر و معاونانش درباره 
تأثیرات اقتصادی برجام بر آن تأکید داشتند بسترسازی 
بود. با رجوع به سخنرانی ها، مصاحبه ها و مقاالت منتشر 
شده در آن ایام به سادگی می توان مشاهده کرد که تیم 
وزارت امور خارجه بارها تأکید کردند که حتی در صورت 
و  تحریم  ساله  ده  دوره  یک  از  تحریم ها پس  کامل  لغو 
خارج شدن ایران از بسیاری از مناسبات اقتصادی جهان 
و البته دشمنی هایی که برجام قرار نبود آنها را به دوستی 
تبدیل کند، نیازمند برنامه ریزی های دقیق، اجرای عملیاتی 
و گذر زمان است و این همان نکته ای است که وزیر امور 
خارجه به درستی در مصاحبه خود به آن اشاره می کند و 
از تعبیر »برجام گچ پای ایران را باز کرده« برای این منظور 

استفاده کرده است.
بستر موفق برجام در سیاست و اقتصاد

گذشته  سال  دو  دستاوردهای  اما  سکه  این  دیگر  روی 
ادعای  مورد  مدت  بلند  حافظه  نیازمند  البته  که  است 
به  اروپایی  هیأت های  آمد  و  رفت  نیست.  دلواپسان 
نیاز  غیره   و  گاز، هواپیمایی  و  نفت  قرادادهای  و  ایران 
به کنکاش چندانی ندارد تا این نتیجه را حاصل کند که 
»دوندگان« دولت یازدهم در ایران پس از باز شدن »گچ 

پا« تا چه اندازه توانسته اند پیش روی داشته باشند.
نکته  این  به  خود  اخیر  مصاحبه  در  خارجه  امور  وزیر 
تأکید می کند که »با وجود این که در یکی دو ماه گذشته 
بودیم،  ایران  و  برجام  علیه  آمریکا  لفاظی های  اوج  در 
هم زمان نیز شاهد اوج سرمایه گذاری ها در ایران بودیم. 
و  شده  برداشته  مالی  منابع  تامین  و  فاینانس  موانع 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بحث توتال و رنو نیز 

انجام شده است.«
برجام در  اقتصادی و موفقیت های  از بسترسازی  جدای 

جهان  با  ایران  سیاسی  چالش های  نمی توان  حوزه  این 
و تغییرات شگرف حاصل از برجام در این روند را نادیده 
گرفت که شاید همین امر یکی از مهم ترین نکاتی است 
تأکید  آن  بر  نیز  خود  مصاحبه  در  خارجه  امور  وزیر  که 

داشته و چشم منتقدان به روی آن بسته شده است.
ظریف با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران 
و همراهی اروپایی ها، گفت: »امروز )اروپایی ها( به طور 
این  و  می کنند  مخالفت  روند  این  با  عمل  در  و  علنی 
آن  شاهد  برجام  خاطر  به  که  است  بنیادین  تحول  یک 

هستیم.«
حوزه های  در  آمریکا  انتخاب  محدودیت  به  ظریف 
مختلف برای مقابله با ایران نیز اشاره کرد که برای تأکید 
بر این مدعا نیاز نیست حتی به حافظه فشار آورد. سفر 
هفته گذشته نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل 
متحد به وین و مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
علیه ایران و تالش برای مجاب کردن آژانس به فشار بر 
ایران تنها ظرف چند روز به شکستی تاریخی منتج شد. 
ششمین گزارش آژانس و تأکید دوباره بر این که ایران به 
تعهدات خود در برجام پایبند بوده است به روشنی نشان 
آن  بر  دیپلماسی  دستگاه  رئیس  که  همان طور  می دهد، 
تأکید می کند آمریکا انتخاب های خود برای ایجاد اجماع 

جهانی علیه ایران را از دست داده است.
هشدار  یک  مصاحبه اش  در  ظریف  آمریکا،  مورد  در 
هشدار  همین  به  توجه  شاید  که  است  داده  نیز  جدی 
بیندازد.  بهانه جویی  صرافت  از  را  منتقدان  می توانست 
بدعهدی های  از  که  زمانی  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
هزینه  با  »برجام  آن که  برای  کشور  این  تالش  و  آمریکا 
ایران ادامه یابد یا آن را با هزینه ایران بر هم زند« سخن 
می گوید تأکید می کند: »سیاست هوشمندانه ما باید این 
ما  انتخاب های  دهیم،  نشان  عمل  و  حرف  در  که  باشد 
محدود به برجام نیست.« او به دستور 9 ماده ای رهبری و 
همچنین متن برجام اشاره می کند و این که ایران از ابتدا 
با چشم باز به این امر نگاه کرده و این امکانات را در خود 
برجام نیز دیده شده است تا »زندانی رفتارهای آمریکا در 

آینده نباشیم.«
ویژه  به  و  دولت  منتقدان  می رسد  نظر  به  حال  هر  به 
دستگاه دیپلماسی یک بار دیگر با بی تدبیری پیکان نقد 
تند و تیز خود را اشتباه نشانه گرفته اند. بار دیگر دشمن 
واقعی را از حافظه خود زدوده اند و این کشمکش را در 
میدان اشتباهی قرار داده اند که نه مصلحت ملی در آن 

دیده می شود و نه آینده ای برای کشور.
فاطمه فالحتی - کارشناس امور سیاسی

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی تشریح کرد؛
جزییات ایرادات شورای نگهبان به طرح کاهش مجازات اعدام

نگهبان  شورای  گفت:  مجلس  حقوقی  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
ابهاماتی را به طرح کاهش مجازات اعدام وارد دانسته لذا این طرح را 

به مجلس ارجاع کرد.
قضایی  و  حقوقی   کمیسیون  رییسه  هیات  عضو  رحیمی«  »جلیل 
مجلس در گفتگویی پیرامون ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق یک 
ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: شورای نگهبان ابهاماتی را بر 
طرح مذکور وارد دانسته لذا این طرح را به مجلس ارجاع کرده است. 
در ایرادات مطرح شورای نگهبان تاکید شده که در بند )ت( این طرح 
که به میزان ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد و وزن آنها 
برای مجازات اعدام اشاره شده، کدام موضوع ماده 4 و 8 قانون مبارزه 

با مواد مخدر را شامل می شود.
او ادامه داد:  در بند مذکور مصوب مجلس آورده شده که برای میزانی 

از ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد مخدر کاهش مجازات 
در نظر گرفته شود، بر همین اساس شورای نگهبان تاکید دارد که مواد 

مخدر مورد نظر مشخص شود.
نگهبان  شورای  کرد:  تصریح  حقوقی  کمیسیون  رییسه  هیات  عضو 
همچنین در موردی دیگر آورده است که وزن تعیین شده در طرح برای 
ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد جهت تعیین مجازات 
اینکه  یا  زندان ها می شود  اعدام در  به  اعدام، شامل مرتکبین محکوم 
این موارد منوط به تحقق موارد بند )الف( و )ب( است، بندهایی که 
مجازات اعدام را منوط به قاچاق های مسلحانه، باندی و سواستفاده از 

اطفال دانسته است.
کاهش  طرح  تبصره  در   « اینکه  بر  اشاره  با  جام  تربت  مردم  نماینده 
مجازات اعدام به مواردی در قانون مبارزه با موادمخدر اشاره کرده که 
از این رو شورای نگهبان  بعد از این شامل ارفاق نخواهد شد« گفت: 
درخواست کرده که این نوع ارفاق شفاف شود به ویژه اینکه آیا بعد از 

این مجرمان مورد نظر شامل عفو رهبری می شوند یا خیر.
رحیمی گفت: در مجموع شورای نگهبان ابهام گرفته مبنی بر اینکه آیا 
در  قاچاق  برای  که  اوزانی  و  اعدام  مجازات  کاهش  برای  که  مواردی 
یا  زندان می شود  در  اعدام  به  متهمان محکوم  نظرگرفته شده، شامل 
ارفاق و عفو مجرمان مذکور  خیر، همچنین در بخش عدم مشمولیت 
تاکید شده که آیا این نوع ممنوعیت شامل عفو رهبری می شود یا خیر.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی 
ابهامات در نخستین جلسه کمیسیون  ایرادها و  این  در خاتمه گفت: 

قضایی و حقوقی طرح و بررسی می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر این که دیوان محاسبات توانست حدود 12 میلیارد ناموت از 
وجوه حقوق های نامتعارف را به بیت المال بازگرداند، گفت: این دیوان 

در مساله حقوق های نامتعارف به خوبی و قانونی اقدام کرده است.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی اظهارکرد: دیوان محاسبات اقدام قانونی 
خود را درباره پرونده حقوق های نجومی انجام داده است. اخذ حقوق 
های نامتعارف مستند به قانون بوده است، حداقل می توان در خوش 
ولی  اند  نداشته  جرم  ارتکاب  قصد  که  باشد  این  حالت  ترین  بینانه 

خطایی صورت گرفته است.
به گزارش نامه نیوز، وی با یادآوری این که دیوان محاسبات با ورود 
به این مساله توانست بخش قابل توجهی از این پول ها را به حساب 
رئیس  آذر  عادل  آقاي  دفتر  در  روزی  یادآور شد:  برگرداند،  المال  بیت 
دیوان محاسبات بودم، وی به یکی از وزیران تلفن کرد و گفت که اگر 
مدیر مربوطه اش پول را باز نگرداند، من حتی شخص جنابعالی را به 

دادگاه معرفی می کنم. 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی گفت: دیوان محاسبات 
انصافا تا جایی که می توانست از بیت المال دفاع کرد و فردی را تبرئه 
نکرد، با وجود این که می توانست این کار را بکند، هیچ کس را تبرئه 
نکرد. جعفرزاده ادامه داد: یک بار شاهد بودم که یکی از رئیسان بانک 
دیوان  مستشاری  هیات  به  ها  حقوق  این  مورد  در  را  مستنداتی  ها 
محاسبات ارائه کرد مبنی بر این که حقوقشان سقف نداشته است، که 

قاضی به وی گفت که در دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته است! 
وی تصریح کرد: این موضوع که دیوان محاسبات برخی افراد را تبرئه 

کرده اصال صحت ندارد، این دیوان حتی در این راستا پیشنهادهایی را 
به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای اصالح قانون داده و اشکال 
کرده  را گوشزد  دارد  مدیران وجود  پرداخت حقوق  نظام  در  که  هایی 
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  است. 
اسالمی تاکید کرد که دیوان محاسبات وظیفه خود را انجام داده است، 
در این راستا حتی نجومی بگیران هم متنبه شده اند به طوری که حدود 
این عدد  البته  بازگشته است و  المال  12 میلیارد ناموت به خزانه بیت 
کمی نبود. جعفرزاده افزود: مجموع کسانی که نجومی بگیر بودند کمتر 
از 25 نفر هستند، این که بگوییم دیوان محاسبات آنان را تبرئه کرد و 

حتی این که آنان را بخشیده، درست نیست و پول ها بازگشته است.
وی تصریح کرد: عملکرد دیوان محاسبات خوب بوده و در این راستا هم 

اکنون باید رصد شود که دیگر این کار تکرار نشود.
البته  داد:  ادامه  و محاسبات مجلس  بودجه  و  برنامه  عضو کمیسیون 
دو یا سه نفر از نجومی بگیران در مورد رای دیوان محاسبات به دادگاه 
شکایت کرده اند که پول را به زور از ما پس گرفتند و حساب های ما را 
بستند، البته نمی توان گفت که چرا به دادگاه شکایت کرده اند اما هنوز 
ندارند،  آنان حقی هم  نداده است. فکر می کنم  آنان  به  دادگاه حقی 
اما  را بگیرند  باوجود این که طبق بخشنامه می توانستند این حقوق 

یادشان رفته بود که مدیر جمهوری اسالمی ایران هستند. 
وی از اقدامات دیوان محاسبات در این زمینه تشکر کرد و گفت: این 
دیوان در رفع دغدغه های رهبر معظم انقالب و مردم خوب عمل کرده 
است. وی ادامه داد: این خطاها از دولت قبل شروع شد و در این دولت 
اصالح نشد و این اصالح نشدن قانون باعث ایجاد این مشکالت شد. 
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: البته در این راستا عده ای دوست ندارند 
این پرونده بسته شود و می خواهند به وسیله آن ضربه بزنند، ولی این 
موضوع مربوط به یکی دو درصد مدیران است، البته به نظام مدیریتی 
کشور لطمه خورد ولی ما مدیران خدوم، پاکدست و سالم زیادی داریم 
نباید مسائل طوری بیان شود که همه زیر سوال بروند زیرا این به  و 

نفع نظام نیست.

درباره  امید  فراکسیون  عملکرد  بررسی  نشست 
رأی اعتماد به کابینه دولت دوازدهم عصر دیروز با 
و  امید  فراکسیون  حضور مصطفی کواکبیان عضو 
دو تن از فعاالن سیاسی اصالح طلب در دفتر حزب 

اراده ملت برگزار شد.
قرار  اگر  اینکه  بیان  با  نشست  این  در  کواکبیان 
با  ببرد  گرایی  اصول  به سمت  را  ما  روحانی  باشد 
او برخورد می کنیم، ادامه داد: در این مسئله با او 
اصالح طلبی مخدوش  زیرا هویت  نداریم،  تعارف 
بهتر  دولت  این  با  می کردیم  فکر  و  بود  شده 
می توانیم به هویت خود برسیم از این جهت آقای 

روحانی را برگزیدیم.
دبیر کل حزب مردم ساالری با اشاره به اینکه تجربه 
دموکراسی  حکومت  راه  بهترین  داده  نشان  بشر 
رئیسه  هیئت  در  همیشه  من  گفت:  است، 
فراکسیون در نقش یک اپوزیسیون بودم و از اول 
در شورای سیاستگذاری اصالح طلبان که لیست را 
می بستیم به شدت مخالف بودم که با دولت روابط 

دوستانه داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه اصالح طلبان هنگام انتخابات 
سراسر  در  امید  لیست   ۱۵۸ که  می کردند  افتخار 
کشور دارند، بیان داشت: این کار از اول اشتباه بود 
و باید می گفتیم ما صد نفر هستیم، ولی پای منافع 

خود می ایستیم.
این که می خواستیم  به خاطر  کرد:  بیان  کواکبیان 
حرف دولت را گوش کنیم چند نفر از نیروهای خوب 

را از لیست حذف کردیم.

ریاست  در  عارف  نشدن  انتخاب  به  اشاره  با  وی 
موقت گفت: می خواستم کاندیدا شوم برای ریاست 
مجلس که دوستان من را از این کار منع کردند و 
از اول هم در لیست مشترک به ریاست الریجانی 

مخالف بودم.
اصالح  اینکه  بر  تأکید  با  امید  فراکسیون  عضو 
طلبان در مجلس اکثریت نیستند، بیان داشت: ما 
آ نهایی  باشیم که  اکثریت  در صورتی می توانستیم 
که در لیست ما بودند هنگام رأی گیری در مجلس 

هم در کنار ما باقی می ماندند.
نام  بودم  گفته  هم  اول  از  داد:  ادامه  کواکبیان 
فراکسیون، اصالح طلبان باشد، ولی بعد از آن که 
فراکسیون امید تشکیل شد یک عده آمدند گفتند 

ما مستقل هستیم.
وی با بیان اینکه به غیر از وزیر ارتباطات قرار بود 
به سایر وزرا رأی بدهیم، اظهار داشت: آقای بیطرف 
اگر  نداشت  دادن  وعده  توانایی  وزرا  سایر  مانند 
می توانست مانند سایر وزرا وعده بدهد و بعد زیر 

آن بزند می توانست رأی بگیرد.
اینکه  با بیان  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
ما نمی خواهیم مجلس دهم، مجلس ششم شود و 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نمی خواستم  گفت: 
ثبت نام کنم، اما وقتی که دیدم احمدی نژاد ثبت 

نام کرد من هم ثبت نام کردم.
این  طلبان  اصالح  مشکل  کرد:  خاطرنشان  وی 
است که همه منتظریم که رئیس دولت اصالحات 

برای ما لیست ببندد.

امام خامنه ای با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند
به  مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم،  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 

1166 نفر از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه  قضائیه در نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 1166 نفر از 
محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در 

اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی، مورد موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی قرار گرفت.

شهردار تهران با اشاره به اهمیت هماهنگی برنامه های دولت و شهرداری گفت: من نماینده همه 
شهرداران و شهرنشینان در دولت هستم.

به گزارش خبرنگار ارمغان - محمدعلی نجفی شهردار تهران   در حاشیه جلسه هیات دولت  گفت: 
در کشور ما ۷۶ درصد جمعیت شهرنشین هستند، از این رو مهم است برنامه های توسعه ملی که از 
سوی دولت تصویب می شود و نیز برنامه های توسعه شهری که توسط شهرداری های تنظیم می 
شود، با هم هماهنگ باشد. وی افزود: آغاز این هماهنگی از حضور شهردار در جلسات دولت است 
تا شهردار در جریان تصمیمات جلسات هیات دولت قرار گیرد. نجفی تصریح کرد: بنده نماینده همه 

شهرداران و شهرنشینان در دولت هستم.

نشانه گیرى اشتباه منتقدان به سوى ظریف

شوراى نگهبان از طرح کاهش مجازات اعدام ایراد گرفت
طرح کاهش اعدام در راه ارجاع به مجلس

بازگشت 12 میلیارد از حقوق هاى 
نجومی به بیت المال/ هیچ کس تبرئه 

نشد/نجومی بگیران متنبه شدند

نماینده همه شهرداران و شهرنشینان در دولت هستمبه مناسبت اعیاد قربان و غدیر

کواکبیان: اصالح طلبان در 
مجلس اکثریت نیستند

نجفی در جمع خبرنگاران:
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در روزي كه حسن روحاني براي دفاع از وزيران پيشنهادي 
كابينه دوازدهم راهي بهارستان شد، از خواست خود براي 
هم  نهايت  در  كه  خواستي  گفت؛  زن  وزير  سه  انتخاب 
انتظارات  قالب  در  كه  بود  هماني  واقع  در  نشد،  عملي 
مردم و نيمي از جمعيت كشور در زمان برگزاري انتخابات 
مطالبه اي  به  روحاني  حسن  پيروزي  از  پس  و  مطرح 

اصلي تبديل شده بود.
اين مطالبات، وعده ها سرداده  براي تحقق  اگرچه هربار 
ليستي  ارايه  براي  رايزني موالوردي  از  بار خبر  شد و هر 
به  آخر  در  اما  رسيد،  روحاني  حسن  به  توانمند  زنان  از 
در  تنها  نه  را  آن  روحاني  كه  شد  ختم  توصيه نامه اي 
هم  مجلس  علني  صحن  در  بلكه  دولت،  هيات  جلسه 
منتخب  رییس جمهور  كه  سه شنبه اي  در  كند.  عنوان 
به  نوبت  كه  آنجا  و  گرفت  قرار  مجلس  تريبون  پشت 
رسيد،  كشور  پيشنهادي  وزير  رحماني فضلي،  از  دفاع 
وزير  و  او  بين  اين  از  پيش  كه  گفت  خواسته هايي  از 
تنها  نه  البته  كه  خواسته هايي  شد،  بدل  و  رد  كشورش 
شامل حال »زنان« مي شد بلكه اقوام و اهل سنت را نيز 

در بر مي گرفت.
خواسته ام  رحماني فضلي  »از  گفت:  نطقش  در  روحاني 
براي تقويت و انسجام ملي در سطح ملي در بخش هاي 
مختلف از »زنان« و »اهل سنت« استفاده كنند. براي ما 

داريم  انتظار  ما  ندارد.  فرقي  كرد  و  بلوچ  و سني،  شيعه 
بستر براي نقش آفريني زنان، توسعه مناطق مرزي مبارزه 
امثال  و  وافراطي گري  خشونت  با  مبارزه  كاال،  قاچاق  با 
آن فراهم شود«. با اين توصيه رسمي كه حسن روحاني 
تقويت  انتظار  مي شد  داشت،  كشور  وزير  به  خطاب 
كه  انتظاري  داشت؛  را  وزارتخانه  اين  در  زنان  جايگاه 
رحماني فضلي در پاسخ به آن تاكيد مي كند كه حتما يك 

بانو را به عنوان معاونم انتخاب خواهم كرد.
راي به من، تایید سياست داخلي دولت تدبير و اميد بود

برخي  كه  كشوري  وزارت  گزينه  رحماني فضلي،  از 
از سوي  دوباره اش  معرفي  به  نسبت  چهره هاي سياسي 
در  اما  بودند  كرده  مطرح  را  انتقاداتي  روحاني،  حسن 
نهايت با راي بااليي، اقامتش در ساختمان فاطمي تمديد 
شد، در خصوص اعتماد مجدد بهارستاني ها پرسيديم. او 
البته با اين عنوان كه آن مباحث شايعه بود، پاسخگوي 
سواالتي در مورد اقدامات آتي خود در وزارت كشور شد. 
به  واكنش  در  و  »اعتماد«  با  در گفت وگو  رحماني فضلي 
اين سوال كه »اصالح طلبان مجلس يك بار ديگر به شما 
من  به  مجلسيان  »همه  كرد  عنوان  كرده اند«،  اعتماد 
وزارتخانه  در  كه  اقداماتي  از  ادامه  در  و  كردند«  اعتماد 
تحت تصدي خود براي پاسخ به اين اعتماد انجام خواهد 

داد، اين گونه ياد كرد: »مجلس به بنده اعتماد كرد.
بنده  به  كه  گرفتند  تصميم  فراكسيون هاي مجلس  همه 
تایید سياست  نشان دهنده  اين  نظر من  به  دهند.  راي 
داخلي دولت تدبير و اميد بوده است«. او در ادامه گفت: 
به  را  كشور  وزارت  عملكرد  سال   4 نمايندگان  واقع  »در 
عنوان محوري ترين دستگاه حاكميتي در حوزه سياست 
دكتر  سياست هاي  بر  و  دادند  قرار  بررسي  مورد  داخلي، 
اين  در  البته  زدند.  تایید  مهر  رییس جمهوري  روحاني، 
و  موضوعات  و  مباحث  نمايندگان  سوي  از  و  جلسات 
در  را  آن  حتما  كه  شده  ارايه  بنده  به  هم  پيشنهاداتي 

دستور كار قرار مي دهم.«
وي به تعامالتي كه در آينده با مجلسيان خواهد داشت 
حتما  مي كنم؛  تشكر  نمايندگان  »از  گفت:  و  كرد  اشاره 
تعامالت مان را با مجلس بيشتر تقويت مي كنيم و حتما 
استفاده  بيشتر  در حوزه هاي مختلف  آنها  نظرات  از  هم 
كشور  وزارت  اينكه  بر  تاكيد  با  رحماني فضلي  مي كنيم.« 
به اين هماهنگي ها و تعامالت زياد نيازمند است، عنوان 

جغرافيايي  سطوح  آخرين  تا  ما  كه  دليل  اين  »به  كرد: 
ارتباط  مردم  و  نمايندگان  با  هستند  روستاها  كه  كشور 
داريم، بايد تعامالت بيشتري داشته باشيم كه اميدوارم 
كه خداوند اين ظرفيت و قابليت را در من ايجاد كند تا 

بتوانم جوابگوي محبت نمايندگان باشم.«
151 بانو را به كار گرفته ايم

كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  و  ادامه  در  كشور  وزير 
رییس جمهوري در دفاع از شما و در صحن علني مجلس 
بر بهره مندي از نيروي زنان، اقوام و اهل سنت در وزارت 
اين  در  خود  به كار  آغاز  با  اكنون  كرده اند،  تاكيد  كشور 
وزارتخانه  چه برنامه اي براي تحقق خواسته هاي او داريد، 
گفت: »ما بيشترين تعداد بانوان را يعني چيزي حدود 151 
نفر را در دوره قبل به كار گرفته ايم. از معاونين استانداري 
گرفته تا فرمانداري ها و بخشداري ها و معاونين آنها. در 
اقوام هم كه ديگر سفارش آقاي روحاني بوده  خصوص 
مختلف  حوزه هاي  در  نفر   1٣1 توانمندي هاي  از  است. 
استاندار، بخشدار و  رده هاي معاونين  باز در  كه آن هم 

فرماندار هستند، بهره برده ايم.«
وي با تاكيد بر اينكه هم اكنون ظرفيت ها و قابليت هاي 
بيشتري در اين 4 سال و در مسير كار و عمل ايجاد شده 
كه  توصيه اي  با  ان شاءاهلل  كه  كرد  اميدواري  ابراز  است، 
رییس جمهوري داشته اند از ظرفيت ها و قابليت هاي اين 
افراد بيشتر استفاده كنيم. وي در پايان تاكيد كرد: يك 

معاون خانم براي خودم تعیین خواهم كرد.
انتصاب معاون زن از سياست هاي ابالغي رییس جمهوري 

است
اما در ميان اعضاي كابينه، معصومه ابتكار هم از اجرايي 
در  زنان  به كارگيري  براي  رییس جمهوري  توصيه  شدن 
حوزه هاي مختلف گفت. معاون امور زنان و خانواده در 
زنان  حضور  مورد  در  كرد:  عنوان  »اعتماد«  با  گفت وگو 
خوشبختانه  رییس جمهوري  اجرايي،  مسووليت هاي  در 
دوازدهم  دولت  در  كه  كردند  اعالم  را  جدي اي  سياست 
بانوان  وزارتخانه ها،  در  معاونت  سطح  در  بايد  حتما 
به  و  زن  معاون  انتصاب  بنابراين  باشند.  داشته  حضور 
احتمال خيلي زياد بحث حضور جوانان در اين سمت، از 
سياست هاي ابالغ شده است. وي تاكيد كرد: طبق اين 
سياست ها ٣0 درصد پست هاي مديريتي دستگاه ها به 

آنان اختصاص خواهد يافت.

به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نائب 
اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره 
وضعیت مهدی کروبی خواستار دلیل مخالفت با 

درخواست محاکمه علنی محصورین شد. 
اژه ای،  محسنی  به  خطاب  مطهری  علی  نامه  در 

معاون اول قوه  قضائیه آمده است:
 »با اهداء سالم، در مصاحبه اخیرتان با اشاره به 
شورای  اقدامی  »یک  گفته اید   ۸۸ سال  حوادث 
عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که 
منجر  این تصمیم  و  گرفت  بودند  قضایا  رأس  در 
آن  و همچنان  افراد شد  برخی  به محصور شدن 

مصوبه به قوت خود باقی است.«
 به عرض می رسانم آن مصوبه حداکثر در شرایط 
اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی 

پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته و ااّل مخالف 
اساسی  قانون  و هفتم  تا سی  و دوم  اصول سی 
است. هیچ گاه شورای عالی امنیت ملی نمی تواند 
و  محاکمه  بدون  و  بگیرد  را  قضائیه  قوه  جای 
حصر  مجازات  او  برای  متهم  دفاعیات  شنیدن 
خانگی تا زمان مرگ تعیین کند. نباید بهانه های 
دشمنان  سایر  و  آمریکا  دست  به  بشری  حقوق 

انقالب اسالمی داد.
 گفته اید »نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند 
این تصمیم گرفته شد.« آیا کسان دیگری در رأس 
را  فتنه  زمینه  که  آنها  برای  چرا  نبودند؟  قضایا 
فراهم کردند و آنها که عکس العمل مناسب نشان 
اگر  است؟  نشده  گرفته  تصمیماتی  ندادند چنین 
از  مناسب  عکس العمل  کذایی  مناظره  آن  از  بعد 
طرف  نهادهای مسئول نشان داده می شد یا بعد از 
اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس جمهور ۲۴ 
میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه 
نگهبان  شورای  نظر  به  موکول  را  موضوع  گردد، 
آیا  کند  فروکش  تدریج هیجانات  به  تا  می کردند 

اساسًا چنین فتنه ای رخ می داد؟
را  قضیه  طرف  یک  شما  که  است  این  مشکل 
گرفته اید و طرف دیگر را رها کرده اید و تا چنین 
است و انصاف دیده نمی شود وجدان جامعه آرام 
قانون  طبق  محصوران  از  یکی  اکنون  نمی گیرد. 
اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح 
کرده است، چرا با آن مخالفت می کنید؟ آیا این 
را ایجاد  از روشن شدن حقایق  امر شائبه هراس 

نمی کند؟
بهتر است به قانون تمکین شود و سنت غلط حصر 

خانگی در جمهوری اسالمی برچیده شود.«

متن نامه مولوی عبدالحمید
بسم اهلل الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقالب، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای - دامت برکاتهم-

السالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته
اهل سنت  فرزندان  می رساند  استحضار  به  احتراما 
و  بوده  ایرانی  اقوام  اصیل ترین  از  رهبری  و  نظام 
تمامیت  حفظ  برای  جان  پای  تا  تاریخ  طول  در 
مقابل  در  ایرانی  و  ایران  شرف  و  عزت  ارضی، 
انقالب  پیروزی  در  و  کرده  ایستادگی  دشمنان 
کنار سایر  در  دفاع مقدس  اسالمی و هشت سال 
آرمان های  و  انقالب  از  دفاع  در  هم میهنان شان 
واالی آن، جنگیده و هزاران شهید و جانباز تقدیم 

انقالب اسالمی کرده اند.
احساس وطن دوستی، اسالم خواهی و همبستگی 
اسالمی  جمهوری  نظام  از  حمایت  و  اهل سنت 
نیست.  پوشیده  کسی  بر  آن  عالیقدر  رهبری  و 
علی رغم همه مشکالت، نامالیمات و بی مهری ها، با 
حفظ وحدت در همه صحنه ها و عرصه ها با حضور 
جمهوری  نظام  از  خود،  آگاهانه  و  فعال  حماسی، 
و  خشونت  مقابل  در  و  کرده  حمایت  اسالمی 

افراط گرایی و عوامل تفرقه ایستاده اند.
رهبر فرزانه!

برادران و خواهران اهل سنت همچون گذشته خود 
را متعلق به این آب و خاک می دانند و به اسالم 
احساس  و  می کنند  افتخار  خود  بودن  ایرانی  و 
آنها  در  ایرانی  و  دینی  برادری  و  اخوت  و  همدلی 
رهبر  آن  مکرر  تاکیدات  علی رغم  اما  می زند،  موج 
نابرابری  و  تبعیض  با  مبارزه  خصوص  در  خردمند 
مواقع  در  مسئوالن  با  دیدار  در  یکسان،  نگاه  و 
بیداد  نابرابری  و  تبعیض  هنوز  متأسفانه  مختلف، 
می کند، به نحوی که اگر ما گزارش جزئیات آن را از 
مناطق سنی نشین و مرکز کشور خدمت حضرتعالی 
تقدیم کنیم، قطعا خاطر مبارک مکدر خواهد شد و 
خارجی،  و  داخلی  دغدغه  این همه  با  نداریم  قصد 

به دغدغه خاطر حضرتعالی بیافزاییم، اما فقط دو 
درخواست مهم را به عرض می رسانیم:

1- فرزندان اهل سنت حضرتعالی از عدم نگاه یکسان 
مهربان  پدر  آن  از  و  رنج می برند  و  نگران هستند 
انتظار دارند با فرمان فصل الخطاب به نابرابری های 
٣8 ساله در رده های مختلف کشور در استخدام ها 
و واگذاری مسئولیت ها و مناصب در مرکز و مناطق 
دستور  دارند  انتظار  و  دهند  پایان  کشور  مختلف 
دولت  هیأت  در  اهل سنت  توانمندان  از  فرمایند 
استفاده شده و فرصت خدمت را در مدیریت های 
استانی و ارشد کشور برای نظام جمهوری اسالمی و 

وطن عزیز برای اهل سنت فراهم نمایند.
دارند  انتظار  رهبری  معظم  مقام  فرزندان   -2
گیرد؛  قرار  توجه  مورد  بیشتر  مذهبی  آزادی های 
نمازهای یومیه و جمعه در کالن شهرها  مخصوصا 
دست  عالی جناب  آن  فرمان  که  تهران  در  ویژه  به 
همه تندروها را که احیانا ایجاد مزاحمت می کنند، 
کوتاه خواهد کرد، تا عبادت اهلل تعالی همان طوری 
آرامش  با  است،  اسالمی  جمهوری  شایسته  که 

صورت بپذیرد.
بدیهی ست این فرمان در تاریخ ثبت و ماندگار شده 
و موجب رضایت پروردگار و رفع نگرانی و دغدغه 
همه اقوام و مذاهب ایرانی را فراهم آورده و باعث 
تحکیم وحدت و همبستگی اسالمی و ملی خواهد 
در سطح  اسالمی  نظام  برای  افتخاری  و سند  شد 
در  و  بوده  اسالمی  کشورهای  ویژه  به  بین الملل 
رفع اختالفات و تنش های منطقه ای تأثیر گذاشته 
سایر  در  اسالمی  وحدت  تقویت  برای  الگویی  و 
کشورها و یأس دشمنان از تفرقه انگیزی و ایجاد 

دشمنی میان مسلمانان خواهد شد.
 عرایض فوق بدون غرض و صرفا ناصحانه در جهت 
جهت  منطقه  حساس  شرایط  در  وظیفه  انجام 

تدبیر، تقدیم آن قائد بزرگوار گردید.
»قضیة ولها أبوالحسن«

واألمر إلیکم

رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه این روزها افاضاتی در فضای مجازی در خصوص 
با  توام  در فضای  کافی  اندازه  به  پسرم  از مصاحبه  است گفت:  ژن خوب شده  بحث 

بداخالقی سوءاستفاده شده است. 
ارائه   محمدرضا عارف در حاشیه جلسه علنی امروز )چهارشنبه( در جمع خبرنگاران به 
در  خوب  ژن  بحث  شدن  مطرح  آن  دنبال  به  و  پسرش  مصاحبه  درباره  توضیحاتی 

رسانه ها و فضای مجازی و بیان انتقاداتی به این موضوع پرداخت.
وی در پاسخ به این پرسش که نظر شما در خصوص بحث ژن خوب چیست گفت: نظر 
خوبی در این باره ندارم فکر می کنم افاضاتی که در این روزها در فضای مجازی انجام 

شده است به قدر کافی کفایت می کند.
نماینده تهران در پاسخ به این پرسش که آیا توصیه ای  به فرزندتان در این باره نداشته 
اید، گفت: همان توصیه ای که به تمامی جوانان دارم را به فرزند خود نیز می گویم این 

که چقدر موثر باشد و یا نباشد را نمی دانم.
وی افزود: در این باره به اندازه کافی بحث شده است. مصاحبه ای انجام شده که در 
فضایی توام با بداخالقی از آن سوء استفاده شده است. ایشان به هر حال همواره شاگرد 
ممتاز بوده اند در هر مسابقه ای در دوران دبستان شرکت کرد اول شده؛ این موضوع را 
در مصاحبه اش مورد اشاره قرار داده و گفته که این مسئله را از پدر و مادرم به ارث برده ام 

که آنها نیز در تمامی مقاطع شاگر اول بوده اند.
به  تذکری  این صحبت  بیان  دلیل  به  شما  آیا  که  پرسید  عارف  از  خبرنگاری  ادامه  در 
پسرتان نداده اید؟ چون از این صحبت تلقی می شود که جامعه را طبقه بندی کرده است. 

سوالی که عارف ترجیح داد با سکوت به آن پاسخ ندهد.
رئیس فراکسیون  امید در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص دلیل تغییرات در ترکیب 
هیئت رئیسه این فراکسیون گفت: آقای پزشکیان به دلیل درگیری های بسیار در هیئت 
رئیسه در این دوره کاندیدا نشدند. آقای صادقی نیز ترجیح دادند به دلیل اهمیت کار 
فراکسیون شفاف سازی و ماموریت حساس این فراکسیون  بیشتر زمان خود را صرف 

فراکسیون شفاف سازی کنند؛ به همین دلیل برای هیئت رئیسه فراکسیون امید کاندیدا 
نشدند. عارف در پاسخ به سوال دیگری درباره طرح انتقادات برخی از اعضای فراکسیون 
همانطور  گفت:  وزرا  به  اعتماد  رای  در  مستقلین  فراکسیون   عملکرد  به  نسبت  امید 
که فراکسیون امید براساس سازوکار خود عمل می کند سایر فراکسیون ها نیز مبتنی بر 
از دیگر فراکسیون ها  لذا ما هیچ گله ای  انجام می دهند؛  را  اقدامات خود  سازوکارشان 
نداریم. خبرنگار مجددا از عارف پرسید که این پاسخ شما در حالی است که بعضی از 
اعضای فراکسیون امید برخی از نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین والیی را به زدو بند 
متهم کردند. عارف در پاسخ به این سوال گفت: ان شاءاهلل زدوبند و باج خواهی نبوده 

است و هرکسی بنا به تکالیف سیاسی و ملی خود رای داده است.
رئیس فراکسیون امید در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه های این فراکسیون در 
سال دوم فعالیتش برای رفع انتقادات نسبت به عملکرد این فراکسیون، گفت: انتقاد 
امری طبیعی برای کسانی است که فعالیت می کنند. اگر قرار باشد انتقادی مطرح نشود 

بهتر است کاری هم صورت نگیرد.
وی تاکید کرد: حقیقتا فراکسیون امید در تمامی صحنه ها حضور تاثیرگذار داشته است 

و توانسته انسجام بسیار خوبی را در تمامی مباحث مطروحه داشته باشد.
عارف به برگزاری جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید و تعیین اعضای جدید هیئت 
رئیسه این فراکسیون اشاره و اظهار کرد: اعضای فراکسیون امید روز گذشته با رای خود 
به عملکرد فراکسیون صحه گذاشتند. طبیعتا ما در آینده برای بهبود شرایط جلساتی را 

برگزار خواهیم کرد تا در نهایت فراکسیون بتواند امورش را با جدیت پیش ببرد.
رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه فراکسیون امید در سال دوم کاری اش برنامه محوری 
را در سرلوحه کارش قرار داده است، افزود: هدف ما پیگیری برنامه ها و وعده های داده 
شده به مردم در زمان انتخابات و به دنبال آن انجام اقدامات در چارچوب برنامه ششم 
توسعه و اهداف دولت است؛ برای این موضوع پیگیری چند پروژه جدی به خصوص در 

حوزه معیشت و اقتصادی را در دستور کار داریم.
عارف در پاسخ به سوال دیگری درباره تالش برخی از نمایندگان برای اعمال محدودیت 
در کار خبرنگاران و عکاسان مجلس گفت: اگر قرار به اعمال محدودیت در خانه ملت 
دیگر  در  آنها حضوری جدی  که  داشت  انتظار  نمی توان  باشد، طبیعتا  برای خبرنگاران 

بخش ها داشته باشند؛ لذا امیدوارم هیئت رئیسه این مشکالت را رفع کند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره معرفی 
نشدن وزیر پیشنهادی علوم  گفت: طبیعتا بهتر بود که سال تحصیلی با حضور وزیر علوم 
آغاز می شد. اکنون به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد اما انتظار ما این است که رئیس جمهور 
هرچه سریعتر و بعد از اتمام تعطیالت مجلس  وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند 

تا این وزارتخانه تعیین تکلیف شود.

ارکان نظام موظفند هیچ گونه تبعیضی بین ایرانیان روا ندارند
زاهدان  سنت  اهل  امام جمعه  نامه  به  پاسخ  در  انقالب  معظم  رهبر 
قانون  و  دینی  معارف  براساس  موظفند  ارکان  همه  کردند:  تاکید 
نژاد  و  قوم  از هر  ایرانیان  بین  نابرابری  و  تبعیض  اساسی هیچ گونه 
و مذهبی روا ندارند.  تصویر ارکان نظام موظفند هیچ گونه تبعیضی 
از تسنیم، مولوی  آنالین  گزارش جام جم  به  ندارند  روا  ایرانیان  بین 
عبدالحمید امام جمعه اهل  سنت زاهدان طی نامه ای به مقام معظم 
در کشور  اقلیت  های مذهبی  به حقوق  بیشتر  توجه  رهبری خواستار 
شده بود که مقام معظم رهبری نیز پاسخ نامه وی را مرقوم فرمودند.

نامه، حجت االسالم محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام  این  در پی 

معظم رهبری طی نامه ای به امام جمعه اهل سنت زاهدان، نوشتند: 
به  عالقمندی شما  اظهار  از  معظم له  رسید،  ایشان  استحضار  به  نامه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی و جانبداری و حمایت و دفاع از کشور 
فرمودند: همه  و  کردند  قدردانی  اسالمی  انقالب  واالی  آرمان های  و 
ارکان جمهوری اسالمی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی 
هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی 
روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در 
صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسالمی بیندیشند و 
در راه آن تالش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان 
وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.

وزیر کشور : یك بانو را به عنوان معاونم انتخاب مي کنم

مطهرى: چرا با درخواست محاکمه علنی 
توضیحات محصورین مخالفت می شود؟

عارف
در مورد
ژن خوب

پاسخ رهبر 
انقالب به 

نامه مولوى 
عبدالحمید:

متن نامه مولوى عبد الحمید به 
رهبرى و پاسخ رهبر معظم انقالب



مقطعی  یک  در  اینکه  بیان  با  ایران  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
نگران بودیم که مؤسسات غیرمجاز سرمایه های مردم را در خطر 
می اندازند، افزود: بابت اتفاقی که افتاد متأسف هستیم، اما در 
حال حاضر هیچ مؤسسه ای به این شکل دیگر نمی تواند شروع 

به کار کند. 

ولی اله سیف در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تمام مؤسسات مالی 
مؤسسه  هیچ  حاضر  حال  در  و  شده اند  تکلیف  تعیین  غیرمجاز 

مالی غیرمجاز فعال در کشور وجود ندارد .
رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه فعالیت این مؤسسات 
را  بخشنامه ای  مرکزی،  بانک  کرد:  تصریح  است،  شده  متوقف 
مکلف  بانک ها  که  است  این  آن،  از  که هدف  است  کرده  صادر 
از یک  برای سپرده گذاران  پرداختی  علی الحساب  که سود  شوند 

حد تجاوز نکند.  
سپرده  سود  نرخ  کاهش  بخشنامه،  این  طبق  داد:  ادامه  سیف 
بانکی از شنبه هفته آینده در کشور اجرا می شود و از این تاریخ به 

بعد، نرخ سپرده باالی ۱۵ درصد در کشور نخواهیم داشت.  
 وی با بیان اینکه در این زمینه دستورالعمل ساماندهی نرخ های 
گذشته  در  که  غلطی  رقابت  کرد:  تصریح  ابالغ شد،  بانکی  سود 
مخصوصًا مؤسسات غیرمجاز ایجاد کرده بودند، باعث شد سود 

علی الحساب بانک ها افزایش پیدا کند.  
هیچ  که  شرایطی  در  کرد:  اظهار  ایران  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
مؤسسه مالی غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد، رقابت منفی 
و تخریب بازار دیگر وجود نخواهد داشت و بانک ها می توانند در 

یک فضای شفاف با هم رقابت کنند.

در حالی از امروز بانک ها مکلف به اجرای بخشنامه بانک مرکزی در 
رابطه با رعایت سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شدند که این 
بانک ضمن تاکید به الزام شبکه بانکی به رعایت بخشنامه از مردم 

خواسته تا در صورت مشاهده تخلفات آن را گزارش کنند.
 امروز یازدهم شهریورماه بانک ها ملزم به اجرای بخشنامه ای شدند 
که بر اساس آن باید سود سپرده مدت دار را حداکثر ۱۵ و کوتاه مدت 
جدیدی  مصوبه   این  البته  کنند.  پرداخت  درصد   ۱۰ حداکثر  تا  را 
و  بانک ها  توافق  اساس  بر  گذشته  سال  تیرماه  در  که  چرا  نبوده، 
حساب های  برای  سپرده  سود  نرخ  اعتبار  و  پول  شورای  تصویب 
مدت دار ۱۵ و کوتاه مدت تا ۱۰ درصد کاهش یافته بود ولی عمدتا 

بانک ها در اجرای این دستورالعمل انحراف داشتند.
بر اساس بخشنامه ای که اخیرا بانک مرکزی به بانک ها ابالغ کرده 
و از امروز شنبه الزم االجراست، بانک ها موظف شده اند که به طور 
یکپارچه سودهای مختلفی که به سپرده گذار پرداخت می کردند را 
بر اساس مصوبه قبلی و در قالب سودهای علی الحساب پرداخت 

کنند.
در شرایطی اولین روز اجرای بخشنامه در حال سپری شدن است 
که حتی با وجود اینکه اعالم شده بود شرایط رعایت مصوبه سود 
ایجاد و موانع اجرای آن برطرف شده، اما مشاهده شد که برخی 
بانک ها همچنان سودهای باال را به حساب های مدت دار پرداخت 
می کنند. این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داده و در اطالعیه ای به بانک ها تاکید کرده که باید 

بخشنامه سود بانکی را به طور دقیق اجرا کنند.
البته سیاستگذار پولی از مردم نیز خواسته که اگر تخلفی در بانک ها 
با  کردند  مشاهده  بخشنامه  این  اجرای  در  اعتباری  موسسات  و 
مرکزی  بانک  به  را  تخلف  و  گرفته  تماس   ۰۲۱-۲۹۹۵۴۸۵۵ شماره 

اعالم کنند.
باید یادآور شد که بخشنامه نرخ سود مربوط به پرداخت حداکثری 
سود تا ۱۵ درصد یا کاهش نرخ سود در صندوق های سرمایه گذاری 
از حساب های مدت دار بوده و  و همچنین عدم واریز و برداشت 
از سوی دیگر بانک ها نباید حساب های جدید را با نرخ سود باالتر 
پرداخت  به  منجر  می تواند  موارد  این  همه  از  تخلف  که  کنند  باز 
یک  برای  می تواند  این  که  شود  درصد   ۱۵ از  بیش  سودهای 
را  اینکه تخلف محسوب شده و آن  تا  سپرده گذار خوشایند باشد 
گزارش کند. هرچند که اعالم چنین مواردی می تواند در مجموع به 
انجامیده و  بانکی  برای کاهش سود  بانک مرکزی  الزامات  رعایت 
در نهایت یکپارچگی بانک ها در این شرایط منجر به اصالح برخی 
شرایط  با  سود  سازی  همسان  و  بانکی  نظام  ساختار  در  ایرادها 

اقتصادی شود.

بعد   از   آن که   فعالیت های   بی قاعده   در   فضای   مجازی   منجر   به   سودهای  
 بی حساب   و   کتاب   از   طریق   خرید   و   فروش   مسکن   مهر   پردیس   شد  

 دادستانی   پردیس   خبر   از   دستگیری   شش   متهم   داد  . 
   ماجرای   نفوذ   دالالن   به   بحث   خرید   و   فروش   مسکن   مهر   پردیس   با  
 استفاده   از   امکانات   فضای   مجازی،   در   روزهای   اخیر   به   دستگیری   شش  
 نفر   منجر   شد  . گفته   می شود   طی   حدود   یک   سال   اخیر   یک   خانم   با   خرید  
 و   فروش   مسکن   مهر   پردیس   بیش   از   یک   میلیارد   ناموت   سود   برده  
 است  . به   همین   دلیل   شنیده   شده   هر   نوع   فعالیت   در   گروه های   اجتماعی  

 به   منظور   خرید   و   فروش   مسکن   مهر   ممنوع   خواهد   بود . 
   آالرم   نسبت   به   فرآیند   دالل بازی   در   پردیس   زمانی   قرمز   شد   که   مدیرعامل  
 شرکت   عمران   این   شهر   با   بیان   این که   طی   ۱۴   ماه   اخیر   میراث دار   مسائل  
 عجیب   و   غریبی   بودم،   از   تالش   برخی   افراد   برای   به   دست   آوردن   شماره  
 تلفن   ۸۰   هزار   متقاضی   مسکن   مهر   پرده   برداشت   و   گفت   که   این   افراد  
 قصد   دارند   واحدها   را   با   قیمت های   نازل   از   چنگ   متقاضیان   درآورند.  
 البته   ظاهرا   برخی   بنگاه داران   و   دالالن   طی   چهار   پنج   سال   اخیر   سودهای  
 خوبی   به   جیب   زده اند   و   تنها   در   یک   فقره،   خانمی   طی   حدود   یک   سال،  
 یک   میلیارد   ناموت   از   طریق   خرید   و   فروش   مسکن   مهر   با   زد   و   بندهای  

 خاص   سود   کرده   است . 
   با   این   حال   تهدید   وجود   فضای   کاسبی   از   طریق   مسکن   مهر   پردیس   به  
 قوت   خود   باقی   است  . با   نگاهی   اجمالی   به   خیابان های   این   شهر   می توان  

 تعداد   بی شمار   بنگاه های   امالک   را   مشاهده   کرد   که   عمده   فعالیتشان   به  
 خرید   و   فروش   مسکن   مهر   اختصاص   دارد  . بعضی   مشاوران   امالک   البته  
 کوشاتر   هستند   و   با   پالکاردهایی   با   مضامین »    خرید   و   فروش   مسکن  

 مهر    « در   مسیر   فازهای   پردیس   می نشینند . 
خیزش   بی   سر   و   صدای   مشاوران   امالک   به   زون ها   و   فازهای   پردیس  
 از   ابتدای   کلنگ زنی   این   پروژه   کلید   خورد   و   به   نظر   می رسد   ابالغ  
 »  دستورالعمل   اجرایی   معامالت   ثانویه   مسکن   مهر   اعم   از   واحدهای   تمام  
 شده   و   نیمه   تمام    « در   ۲۴   خرداد   ۱۳۹۳   هم   نتوانست   جلوی   کسب   و   کار  
 بی قاعده   بعضی   دالالن   پردیس   را   بگیرد  . این   ابالغیه   در   آن   شرایط   به  
 عنوان   راهکاری   برای   رونق   بخشیدن   به   واحدهای   فاقد   متقاضی   مسکن  
 مهر   سراسر   کشور،   جلوگیری   از   خرید   و   فروش های   غیررسمی   و   احترام   به  
 حق   مالکیت   در   نظر   گرفته   شد  . خرید   و   فروش ها   نیز   با   ثبت   در   سامانه  
 مسکن   مهر   کنترل   می شود   اما   ظاهرا   توفیقی   در   کنترل   دالل بازی   حاصل  

 نشده   است . 
گزارش های   میدانی   حاکی   از   آن   است   که   قیمت   آزاد   برخی   واحدها  
 در   فاز   ۱۱   به   ۱۰۰   میلیون   ناموت   رسیده   که   البته   این   رقم   بجز   ۴۰   میلیون  
 ناموت   تسهیالت   است  . در   حالی   که   تا   یک   سال   پیش   که   هنوز   واحدها  

 افتتاح   نشده   بود   ارقام   حدود   ۷۰   میلیون   ناموت   می چرخید . 
اوضاع   به   گونه ای   پیش   رفت   که   به   تازگی   یک   باند   قوی   متشکل   از  
 دالالن   و   واسطه های   مسکن   مهر   شهر   پردیس   از   اعضای   هیأت   مدیره  

 عمران   این   شهر   بخواهند   شماره   تلفن های   ۸۰   هزار   متقاضی   مسکن   مهر  
 این   شهر   را   در   اختیار   آنها   قرار   دهند  . البته   مدیرعامل   عمران   پردیس   در  
 برابر   این   خواسته   مقاومت   کرد   و   از   متقاضیان   خواست   با   توجه   به   ارزش  
 افزوده   واحدها   در   آینده   از   طریق   ایجاد   راه های   ارتباطی   و   احداث   مترو،  

 واحدهای   خود   را   ارزان   نفروشند . 
در   روزهای   اخیر   نیز   با   دستور   دادستانی   پردیس   شش   نفر   از   دالالن  
 مسکن   مهر   که   به   تحریک   مردم   جهت   خرید   و   فروش   سهام   مسکن   مهر  
 اقدام   می کردند،   دستگیر   شدند  . البته   شنیده   شده   تعداد   مظنونان ۱۴    
 نفر   است  . حیدر   فتاحی   در   خصوص   دستگیری   شش   نفر   گفت  : متهمین  
 موصوف   با   راه اندازی   چند   شبکه   اجتماعی   از   جمله   در   شبکه   اجتماعی  
 تلگرام   با   نشر   اکاذیب   و   خبرهای   دروغ   و   با   تحریک   افرادی   که   دارای  

 سهام   مسکن   مهر   بودند   در   نظم   عمومی   اخالل   به   وجود   می آوردند . 
این   موضوع   که   دستگیری   و   ایجاد   محدودیت   در   فضای   مجازی   در   بحث  
 خرید   و   فروش   واحدهای   مسکن   مهر   پردیس   تا   چه   حد   می تواند   جلوی  
 این   فرآیند   را   بگیرد   خود   جای   سوال   است   اما   قطعا   فعالیت   گروه های  
 سازماندهی   شده   در   این   خصوص   نه   تنها   به   نفع   متقاضیان   واقعی  
 نیست   بلکه   ممکن   است   منجر   به   حباب   قیمتی   شود   که   دودش   به   چشم  
 سرمایه گذاران   خواهد   رفت؛   زیرا   گران   شدن   بی قاعده   و   حباب   گرفتن  
 احتمالی،   در   آینده   منجر   به   حبس   سرمایه   و   خالی   ماندن   واحدهای  

 پردیس   می شود . 

دعوت ایران از رهبر حزب نهضت اسالمی تاجیکستان، 
هدیه احمدی نژاد به این کشور و همینطور پول های 
امروز  تا  شده  سبب  تاجیکستان  در  زنجانی  بابک 
روابط برادرانه و دوستانه تهران و دوشنبه به حالت 

قهر و آشتی بدل شود. 
زبان مشترک  نه  اقتصاد سیاسی-  از   شبکه  به نقل 
کدام  هیچ  همسایگی،  و  فرهنگی  اشتراکات  نه  و 
ایران  از روابط تجاری  سبب نشده تا سایه سیاست 
و تاجیکستان برداشته شود. روابطی که بر اساس آن  
میانگین صادرات ایران به تاجیکستان از سال 87 تا 
9٣ از186میلیون دالر  به این کشور، به کمتر از ٣00 
هزار دالر در سال 1٣95 رسیده است. همه چیز از یک 
ایران  در   1٣94 در سال  آغاز شد. همایشی  همایش 
برگزار شد و محیی الدین کبیری رئیس حزب نهضت 
آنجایی  از  بود.  تاجیکستان هم میهمان آن  اسالمی 
است  سکوالر  دولتی  تاجیکستان،  کنونی  دولت  که 
تاجیکستان  اسالمی  نهضت  حزب  اعضای  برخی  و 
از  ایران  دعوت  این  کرده،  تروریسم  به  متهم  را 
شد.البته  دوشنبه  واکنش  سبب  کبیری  محی الدین 
گفته می شود این دعوت بدون هماهنگی وزارت امور 
خارجه ایران بوده و این وزارتخانه اطالعی از دعوت 

محی الیدن کبیری نداشته است. 
در هر حال بعد از آن بود که تاجیکستان دفاتر »کمیته 
جمهوری  فرهنگی  »رایزنی  و  خمینی«  امام  امداد 
را  تاجیکستان  پایتخت  دوشنبه  در  ایران«  اسالمی 
تعطیل کرد. تیر ماه امسال هم مرکز فرهنگی و تجاری 
می رسد  نظر  به  شد.  بسته  تاجیکستان  در  ایران 
بسته شدن این مرکز فرهنگی به درخواست مقامات 

تاجیکستان بوده است.
اما پیش زمینه این رفتارهای تالفی جویانه تاجیکستان 
احمدی نژاد  محمود  جمهوری  ریاست  دوران  به 
از  که  افتتاح دو سد  برای  او  که  زمانی  باز می گردد. 
به  بود،  ایرانی ساخته شده  دولتی  دو شرکت  سوی 
تاجیکستان سفر کرده بود، گفت: این دو سد هدیه 
ایران به مردم تاجیکستان است. دولت تاجیکستان 
هم به عنوان سند ملی که رئیس جمهوری یک کشور 
در سخنرانی عمومی گفته که دو سد ساخته شده را 
کردند.  تلقی  هدیه  می دهیم،  تاجیکستان  مردم  به 
حاال که شرکت های سازنده آن دو سد به دنبال طلب 
پولشان هستند، دولت تاجیکستان به استناد به آن 
ساخته  دو سد  قبال  در  پولی  احمدی نژاد،  سخنرانی 

شده به شرکت های ایرانی نمی دهد.
همین رخدادها کاهش روابط میان دو کشور را رقم 
سنگین  سایه  تجارت.  در  چه  و  سیاست  در  چه  زد، 
به شدت  تهران و دوشنبه  تیره سیاسی میان  روابط 
بر روابط تجاری میان آنها اثر گذاشت. البته به نظر 
کاهش  برای  بیشتری  تمایل  تاجیکستان  می رسد 
روابط تجاری با ایران و همینطور سنگ اندازی پیش 
صدور  برای  محدودیت ها  از  دارد.  ایرانی  تجار  پای 
ویزا و حمل و نقل کاال به این کشور تا مخالفت این 

کشور با حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای.
همه مشکالت تجاری ایران و تاجیکستان

از سال گذشته سفارت تاجیکستان برای صدور ویزای 
رانندگان مراجعه حضوری را ممنوع کرد و به همین 
دلیل هم شرکت های حمل و نقل باید با مراجعه به 
سایت سفارت تاجیکستان برخی اطالعات و مدارک 
را وارد کنند. پس از تأیید این اطالعات، راننده مورد 
نظر باید به سفارت تاجیکستان در تهران مراجعه کند 

انگشت نگاری  از  پس  و  شود  انگشت نگاری  او  از  تا 
دیگر  طرف  از  می گیرد.  انجام  ویزا  صدور  روند  نیز 
دولت  که  زیادی  مالیات  اقتصادی می گویند؛  فعاالن 
کرده  ایران وضع  از  وارداتی  کاالهای  بر  تاجیکستان 
ایران  میان  قطار  رفت و آمد  زمینه  نبود  همچنین  و 
اقتصادی  همکاری  مشکالت  دیگر  از  تاجیکستان  و 
خصومت  میزان  همین  اما؛  به  تاجیکستان  است. 
بسنده نکرده است؛ به طوری که به گفته تجار ایرانی، 
برای  مناسب  واگن های  تاجیکستان  راه آهن  شرکت 
ریل  نمی گذارد.  ایرانی  تجار  اختیار  در  را  حمل ونقل 
را  سابق  شوروی  اتحاد  استاندارد  تاجیکستان  آهن 

دارد و با ریل اروپا و ایران متفاوت است.
بازرگانی  مشترک  اتاق  عضو  روشنک  حسین  محمد 
که  است  تاجرانی  از  یکی  تاجیکستان  با  ایران 
در  تجارتش  تا  شده  سبب  سیاسی  اختالفات 
تاجیکستان جز زیان برایش چیزی نداشته باشد. او 
روابط  تا  شده  سبب  سیاسی  »رخدادهای  می گوید: 
به  و دوستانه  برادرانه  از حالت  تاجیکستان  و  ایران 
حالت قهر و آشتی تغییر کند. این کشور از زمینه های 
کرده  استفاده  عربستان  و  هند  ترکیه، چین،  تجارت 
از این  را حاال  ایران تامین می کرد  از  و نیازهایی که 

کشورها وارد می کند.«
بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  رئیس  گفته  به 
مراکزی  یا  و  فروشگاه ها  حتی  »تاجیکستان  مشهد 
کرده  محدود  را  می کنند  عرضه  ایرانی  کاالهای  که 
است. حتی در نمایشگاه هایی که ساالنه در این کشور 
برگزار می شود و همیشه ایران نقش اصلی را داشته، 
در مقابل  را  ندارد پرچم خود  اجازه  ایران حتی  حاال 
را هم به  غرفه اش نصب کند و بدترین جای ممکن 

ایران اختصاص می دهند.«
شدت  به  دوشنبه  به  ایران  »صادرات  می گوید:  او 
کاهش یافته است و بازرگانان ایرانی که نقشی هم 
در هیچ یک از رخدادهای میان ایران و تاجیکستان 
نداشتند، ضرر زیادی کردند. چندین بار از وزارت امور 
کردیم،  درخواست  این مشکل هم  برای حل  خارجه 

اما هنوز هیچ کاری انجام نشده است.«
با تجار  تاجیکستان  از مناقشه  این فقط بخشی  اما 
از  یکی  کشور  این  بزرگتر،  بخش  در  است.  ایرانی 
سازمان  به  پیوستن  برای  ایران  جدی  مخالفان 
میان دولتی  سازمانی  است.  شانگهای  همکاری های 
و  اقتصادی  امنیتی،  چندجانبه  همکاری های  که 
فرهنگی تشکیل شده  است. پس از ایجاد این تنش 
درباره  هم  روسیه  رسانه های  کشور،  دو  روابط  در 

موافقت نکردن با عضویت ایران در سازمان همکاری 
این  پشت  تاجیکستان  که  کردند  اعالم  شانگهای 

رخداد بوده است.
رد پای بابک زنجانی بر روابط تهران و دوشنبه

اختالفات  پازل  تکه های  از  یکی  هم  زنجانی  بابک 
میان دو کشور است. گفته می شود تاجیکستان یکی 
از کشورهای اصلی بابک زنجانی برای مخفی کردن 
پول هایش بوده است. پول هایی که البته درآمدهای 
گفته  روشنک  که  آنطور  اما  است.  بوده  ایران  نفتی 
است  نداشته  تاجیکستان  در  پولی  زنجانی  بابک  ا؛ 
اوتوبوس  و ساخت  راه اندازی  بوده صرف  چه  هر  و 
ایران  هم  حاال  است.  کرده  کشور  این  در  تاکسی  و 
پول هایی  بازگشت  خواستار  و  دارد  طلبکاری  ادعای 
است که در آنجا هزینه شده است. زمانی که زنجانی 
ارائه  را  اسنادی  شد،  بازداشت  ایران  در   92 سال  در 
کرد مبنی بر این که مقدار زیادی پول در بانک ملی 
رد  دوشنبه  سوی  از  ادعا  این  اما  دارد،  تاجیکستان 
سوی  از  زنجانی  دارایی های  تمام  آن  از  بعد  شد. 
و  این مسئله سبب خشم  و  توقیف  تاجیک  تاجران 

واکنش ایران شد.
بازی عربستان

سال  پنج  چهار  در  حداقل  که  نیست  بی دلیل  شاید 
اخیر می گویند همیشه پای عربستان در میان است. 
عربستان سعودی استاد ماهی گرفتن از آب گل آلود 
و  ایران  میان  آلود  گل  روابط  از  هم  بار  این  است. 
دعوت  از  پس  است.  کرده  استفاده  تاجیکستان 
و  تاجیکستان  اسالمی  نهضت  رئیس حزب  از  ایران 
رحمان  علی  امام  عربستان  آن،  از  پس  رخدادهای 
این  از  دیدار  برای  را  تاجیکستان  جمهوری  رئیس 
کشور  دعوت کرد .امکانات و وعده های زیادی هم به 
او داد. این یعنی چرخش دوشنبه به سمت ریاض و 

روی گردانی از تهران.
توسعه  صندوق   ،2017 می  ماه  در  آمارها  اساس  بر 
ساخت  برای  را  دالر  میلیون   ۳۵ مبلغ   عربستان 
گفته  و  کرد  فراهم  تاجیکستان  متوسط  مدرسه   ۳۰
می شود قصد دارد برای پیش برد ساخت سد عظیم 

راغون هم سرمایه گذاری کند.
آمار دقیق و به روزی از تازه ترین میزان تجارت میان 
هست  چه  هر  ندارد.  وجود  تاجیکستان  و  ایران 
مربوط به سال 95 است. شاید همین تیرگی روابط و 
پایین بودن میزان تجارت سبب شده تا مسئوالن هم 
انگیزه ای برای ثبت و بررسی و انتشار آمارها نداشته 

باشند.

با تصمیم جدید بانک مرکزی پرداخت ارز مسافرتی از لیست دریافت 
کنندگان ارز دولتی حذف شد. از این پس مسافران باید تمامی ارز 

مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد و البته بانک ها تامین کنند.
در مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی، چند بخش قابلیت دریافت 
ارز با نرخ دولتی را دارند. از جمله دانشجویان، واردات و صادرات، 
این اساس مسافران می توانستند  بر  درمان و همچنین مسافران. 
یک بار در سال چه از طریق زمینی، هوایی، ریلی و دریایی به میزان 
۳۰۰ دالر با نرخ مبادله ای ارز از مرکز مبادالت ارزی تهیه کنند، اما با 
ارز مبادله ای به  اصالحی که در مقررات ارزی انجام شده، پرداخت 

مسافران ملغی شده است.
اتفاق  اصلی  دلیل  دو  اساس  بر  مرکزی  بانک  اقدام  این  ظاهرا 
افتاده است. اول اینکه ارزهای مسافرتی را معموال افرادی دریافت 
که  کرده  استفاده  زیارتی  یا  و  خارجی  برای سفرهای  که  می کردند 
در این حالت یک امتیاز نسبت به سایرین بود، یعنی جزو ارزهای 
ضروری محسوب نمی شد. آن هم در شرایطی که مسافران خارجی 
به  چندانی  نیاز  و  بوده  دارا  نیز  را  الزم  ارز  تامین  توانایی  عمدتا 

دریافت ارز مبادله ای نداشته اند.
نیز تفاوت قیمت  ارز مسافرتی  با حذف  این در شرایطی است که 
حال  در  که  چند  هر  نمی افتد.  اتفاق  دریافت کنندگان  برای  خاصی 

حاضر بین نرخ حدود ۳۸۷۰ ناموت بازار و ۳۳۳۰ ناموت مرکز مبادالت 
ارزی حدود ۵۴۰ ناموت اختالف قیمت وجود دارد، اما برای خرید ۳۰۰ 
دالر حدود ۱۶۰ هزار ناموت هزینه در ازای خرید ارز آزاد به جای مبادله 

ای ایجاد می شود که برای مسافران خارجی قابل توجه نیست.
از سوی دیگر با توجه به اینکه از چندی پیش اختصاص ارز مبادله ای 
به برخی کاالها حذف شده بود، کنار گذاشتن ارزهای مسافرتی نیز 
خود گامی دیگر در راستای سیاست یکسان سازی نرخ ارز به شمار 
می رود. چرا که بعد از تک نرخی شدن ارز به طور کلی مرکز مبادالت 
ارز مبادله ای پایان خواهد داد و تمامی  ارزی نیز به کار اختصاص 

ارزها با یک نرخ در بازار آزاد توزیع می شود.
با حذف ارز مسافرتی مسافران می توانند ارز مورد نیاز خود را در کنار 
صرافی ها از بانک ها که در سال گذشته مجوز خرید و فروش ارز را 

دریافت کرده بودند، تهیه کنند که با نرخ آزاد انجام می شود.
در حالی این دستور از بیستم شهریورماه الزم االجراست که تامین ارز 
برای زائران اربعین به طور استثنا برای سال جاری نیز انجام خواهد 
شد. بر این اساس ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دالر آمریکا به 
نرخ مبادله ای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسالمی ایران و بلیط 
مسافرت برای زائران اربعین از طریق بانک های ملی ایران، ملت و 

سامان تامین خواهد شد.
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به  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون 
ملی پوشان ایران پاداش می دهد.

خبرگزاری  ورزشی  گروه  گزارش  به 
با  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  برنا، 
یک  روسیه،  به جام جهانی  صعود 
و نیم میلیون دالر )تقریبا 6 میلیارد 

ناموت( از فیفا دریافت می کند.
تیم ملی ایران با 22 امتیاز و بدون 
باخت توانست قاطعانه راهی جام 

جهانی 2018 شود.

قرار است روز اول ژانویه 2018 نام 
تنها  عنوان  به  خوردبین  محمود 
فردی که پنجاه سال سابقه حضور 
کتاب  در  دارد  را  باشگاه  یک  در 
رکوردهای جهانی گینس ثبت شود.

لغو  خواهان  میانمار  فوتسال  ملی  تیم  ایرانی  سرمربی 
قراردادش با فدراسیون فوتبال این کشور شد.

السد،  رضا کردی، سرمربی سابق تیم های فوتسال االهلی، 
قبل  ماه  چهار  از   ... و  پرسپولیس  ارم کیش،  قطر،  العربی 
سرمربی تیم های ملی فوتسال میانمار در تمام رده های سنی 
شد و همچنین مدیر فنی تیم های پایه فوتبال این کشور بود 

اما اکنون از سمت خود استعفاء کرد.
و  راهی قطر شود  فردا جمعه  بود  قرار  ایرانی  این سرمربی 
از این کشور به میانمار سفر کند اما او با ارسال ایمیلی به 
دبیر کل فدراسیون فوتبال این کشور اعالم نمود در اعتراض 
به خشونت و کشتار اخیر مسلمانان در میانمار این سفر را 

لغو کرده است.

رحمان عضو تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین کشورمان 
برای کسب عنوان برترین ورزشکار سال با ایهار بوکی، شناگر 
اهل بالروس، و مارسل هوگ، ویلچرران سوییسی، رقابت کرد 
و در نهایت صاحب عنوان برترین ورزشکار مرد سال 2017 شد.

قوی ترین پارالمپین جهان جایزه خود را با حضور بر روی سن 
از دستان رئیس شورای ورزش امارات در ابوظبی دریافت کرد.

 اعالم اسامی این سه نامزد به موفقیت های آنها در بازی های 
پارالمپیک 2016 ریو بازمی گردد. 

که  کند  مهار  را  کیلوگرمی   ٣10 وزنه  ریو موفق شد  در  رحمان 
هرگز در تاریخ بازی های پارالمپیک کسی موفق به انجام این 
کار نشده بود. جایزه برترین های سال 2017 به بهترین ورزشکار 
مرد، بهترین ورزشکار زن، بهترین تیم، بهترین ورزشکار تازه کار 

مرد و بهترین ورزشکار تازه کار زن در ابوظبی اهدا شد.
در  فردا  نیز  پارالمپیک  المللی  بین  کمیته  ریاست  انتخابات 

ابوظبی برگزار می شود.

انتشار اطالعیه جدید کنفدارسیون فوتبال آسیا به شایعاتی دامن زد پیرامون پیگیری تبانی های 
احتمالی در روز پایانی مقدماتی جام جهانی که این موضوع بالفاصله تکذیب شد.

اطالعیه AFC ارتباطی به ایران وسوریه ندارد 
تا  نتایج رقم خورده در روز پایانی مقدماتی جام جهانی در گروه های دو گانه آسیا باعث شد 
انتشار اطالعیه  تبانی احتمالی نقل محافل شود که پیرو این شایعات  شایعات زیادی پیرامون 
جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد اصل بی طرفی سیاسی و عدم دخالت تصمیمات خارج 
اطالعیه  این  از  ازبک  به خصوص  رسانه های خارجی  برخی  ناخودآگاه  تا  باعث شد  فوتبال  از 
استفاده ابزاری برای توجه ناکامی خود برابر کره جنوبی و ربط دادن آن به بازی ایران و سوریه 

داشته باشند.
قوانین   نقض  بر  مبنی  گزارش هایی  از  پس  است:»  آسیاآمده  فوتبال  کنفدراسیون  اطالعیه  در 
را شروع  روز 5 سپتامبر 2017، تحقیقات خود  در دیدار دور آخر مقدماتی جام جهانی 2018 در 
کردیم. AFC  در حال حاضر منتظر دریافت تمام گزارش ها و اطالعات است و سپس گام بعدی 
تا  داشت  خواهد  نزدیکی  همکاری  زمینه  این  در  فیفا  با   AFC همچنین  داشت.  برخواهد  را 

گزارش های الزم در حوزه قضایی را به فیفا اعالم کند«.
 در ماه جوئن AFC  ،2017 به اعضای خود دستور داد سهامدارانی که در فوتبال آسیا شرکت دارند، 

 AFC باید اصل بی طرفی سیاسی را رعایت کنند. در این نامه تاکید شده بود که این اصل، دغدغه
و فیفا است و در بند ٣.2 قوانین AFC به آن اشاره شده است: »AFC نسبت به هر سیاست و 
دینی بی طرف است«. به عالوه در بند 14.4 نیز آمده:» اعضا باید استقالل خود را حفظ و تحت 
تاثیر شخص سومی نباشند. AFC از سهامداران خود می خواهد که به این اصول پایبند باشند«. 
به عالوه در ماده 6 قوانین آمده است:»هر شخص یا ارگانی که مستقیم و یا غیر مستقیم با این 

قوانین سر و کار دارد، باید به آنها و هر دستورالعمل، تبصره و ... مربوط به آن احترام بگذارد«.
در اطالعیه کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ اشاره مستقیمی به مسائل و شایعات اخیر در مورد 
از اعضا خواسته تحت تاثیر یک نیروی سیاسی نباشند که قاعدتا به  تنها  تبانی نشده است و 
نحوه برگزاری بازی ها برمی گردد که به تالش برخی کشورهای عربی در نحوه برگزاری و دخالت 
های آنها برمی گردد  که تا حدودی تاثیر خود را نیز در بازی ها گذاشته است.نکته ای که  یکی 
از مسئوالن فدراسیون فوتبال هم با صراحت به آن اشاره کرد و مدعی شد AFC هیچ ابهامی 
در خصوص نتیجه بازی ایران و سوریه در روز پایانی نداشته و اگر این اطالعیه صادر شده است 
بیشتر به نحوه برگزاری بازی ها و پوشش تلویزیونی آن در برخی کشورها برمی گردد که باعث 

خشم مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا شده است.

که  می شود.تیمی  بهتر  روز  به  روز  برتر  لیگ  در  برانکو  عملکرد  آمار 
با برانکو در 5بازی انتهایی لیگ چهاردهم 7 امتیاز گرفت ، در لیگ 
 66 شانزدهم  لیگ  بازی   ٣0 ودر  امتیازی   57 بازی   ٣0 در  پانزدهم 

امتیاز گرفت .
پرسپولیس و برانکو رفتار فنی مشترک خود را با 65 بازی و1٣0 امتیاز  
در مسابقات لیگ امسال آغاز کردند تا  برانکو در لیگ برتر فوتبال ما 

در بازی شماره 70 خود امتیاز 14٣ را به دست آورد.
انتهایی خود در مسابقات  باید گفت که پرسپولیس در 2بازی  البته 
فوتبال لیگ برتر ، میتوانست برنده باشد اما قطعی شدن قهرمانی 
یک  تنها  نظر  ومورد  واپسین  2بازی  در  آنها  تا  شد  ،باعث  تیم  این 
را  بود  مناسب  ورکوردها  برایآمار  که  امتیاز طالیی  و5  بگیرند  امتیاز 
اولین  از  این حال پرسپولیس درست  با   ، از دست دادند  این گونه 
متفاوت  تیمی  طوالنی  چندان  نه  زمانی  مدت  در  برانکو  روز حضور 

با سایرین شده است وبیالن عملکردش از مرز 2 هم گذشته است.
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هر چه قلب سالم تری داشته باشید،به همان میزان سالمت مغزتان را تضمین کرده اید
ترس، بالی جان زندگی بشر است.آنچنان که اغلب ما حتی از شنیدن نام بیماری می ترسیم 
و مدام در واهمه ابتال به این بیماری یا آن بیماری هستیم، بدون آن که به خاطر بسپاریم، 

بسیاری از بیماری ها با ساده ترین روش ها قابل پیشگیری هستند.
ابتال به بیماری آلزایمر، یکی از همان ترس هایی است که در افراد متعدد، دغدغه ابتال به آن از 
دوران جوانی و میانسالی شروع می شود در صورتی که متخصصان معتقدند، اگر بدانیم چگونه 
مراقب سالمت مغز خود باشیم، دیگر نیازی به این همه نگرانی و ترس نیست،  چرا که از هر 10 

نفر سالمند باالی 60 سال، 9 نفر می توانند از ابتال به بیماری آلزایمر درامان بمانند.
ارتقای سطح  دنیا،  آلزایمر در سراسر  بیماری  بالقوه شیوع  اپیدمی  برای پیشگیری و کاهش 
بخش های  بیشتر  تعامل  و  مشارکت  مغز،  سالمت  از  مراقبت  فرآیند  درباره  مردم  آگاهی 
مراقبت های اولیه بهداشتی و سیاستگذاران حوزه های سالمت جسمی، روانی و اجتماعی به 

منظور کاهش این بیماری بسیار مهم و موثر است.
الزم است بدانید،  تغییرات مغز تقریبا 20 تا ٣0 سال زودتر از آن که عالئم آلزایمر نمایان شود، 
آغاز می شود.بنابراین، هر کدام از ما اگر برای سالم نگه داشتن مغز خود بر اساس توصیه های 
سه گانه متخصصان تالش کنیم، دیگر نیازی نیست، هر روزمان را با ترس از ابتال به آلزایمر به 

تلخی و نگرانی بگذرانیم.
گام اول پیشگیری از آلزایمر

مراقب سالمت قلبتان باشید، نه به خاطر آن که به بیماری های قلبی مبتال نشوید، بلکه هر چه 
قلب سالم تری داشته باشید، به همان میزان سالمت مغزتان را تضمین کرده اید.

افراد متعددی هستند که نمی دانند میان سالمت قلب و مغز رابطه مهمی وجود دارد، چرا که 
بیماری های قلبی ـ عروقی یکی از عوامل مهم و مستعدکننده ابتال به آلزایمر است.

چکاپ و بررسی منظم سالمت قلب، فشار خون، کلسترول، قند خون و تعادل وزن از سنین 
پایین می تواند مانع ابتال به آلزایمر از 60 سالگی به بعد شود.

تا  در صورت مشاهده هر گونه عالئم غیرعادی در ناحیه قلب، حتما به پزشک مراجعه شود 
به عروق  وارد شده  زیان  بررسی و درمان شود. هرچه  از جدی شدن  احتمالی قبل  مشکالت 
محدودتر  خطرساز  عوامل  گیرد،  قرار  درمان  تحت  تر  سریع  مغز(  داخل  عروق  بر  ) مشتمل 

می شوند و در نتیجه احتمال آسیب به عملکرد سلول های مغزی کاهش می یابد.
با وجود تأکیدات بسیار متخصصان مبنی بر پرهیز از مصرف سیگار، متاسفانه بسیاری گمان 
ابتال به بیماری های قلبی ـ عروقی است در  این توصیه ها به خاطر کاهش ریسک  می کنند، 

صورتی که تحقیقات نشان می دهد، 14 درصد مبتالیان آلزایمر سابقه مصرف سیگار دارند.
مغزتان را فعال نگه دارید

فرآیند  این  و  نیست  انسان  مغز  جدید  ارتباطات  ساخت  و  رشد  برای  مانعی  سن  افزایش 
همچنان ادامه دارد. تا زمانی که مغز با فعالیت های جدید و چالش برانگیز مشغول نگه داشته 

شود، با وجود کاهش سلول های مغزی در سالمندی ریسک ابتال به آلزایمر نیز کم می شود.
این افراد باید مغز خود را با انجام فعالیت های اجتماعی پیچیده، متنوع، مداوم و سرگرم کننده 
در  شرکت  دوستانه،  دورهمی های  کردن،  بازی  خانوادگی،  ارتباطات  بکشانند؛  چالش  به 
باعث  که  چیزی  هر  و  سودوکو  پازل،  متقاطع،  کلمات  جدول  کردن  حل  هنری،  کالس های 

افزایش ارتباطات مغزی شود.
 پیشگیری از آلزایمر,راههای پیشگیری از آلزایمر

ورزش مخصوصا در دوران سالمندی باعث افزایش جریان خون در مغز می شود
دالیل دشمنی ورزش با آلزایمر

بگویید  می کنند . شاید  ورزش  منظم  به صورت  که  ایرانی ها هستند  از  کمی  تعداد  متاسفانه 

ورزش نامنظم بهتر از آن است که اصال انجامش ندهیم. قضاوت در این رابطه با خود شماست، 
اما وقتی با تاثیرات ورزش منظم آشنا شوید، امیدواریم انجام منظم ورزش را به یک الگوی 

ثابت زندگی خود تبدیل کنید.
اخیرًا توجه خاصی به اهمیت فعالیت ورزشی بر سالمت مغز و عملکرد ذهنی شده است . در 
سالمندی،  افزایش جریان خون مغز به دنبال فعالیت ورزشی به عنوان بهترین راهبرد ارتقا ی 
سالمت جسم و روان شناخته می شود که منجر به بهبود عملکرد شناختی و مغزی خواهد شد.

ورزش مخصوصا در دوران سالمندی باعث افزایش جریان خون در مغز می شود.بهبود عملکرد 
ایجاد سازگاری های  و  ایجاد سلول های مغزی  باعث  به دنبال فعالیت ورزشی  مغز و حافظه 
عصبی در نواحی مختلف مغز می شود.این فرآیند نقش اساسی در انجام فعالیت های شناختی، 
یادگیری و عملکرد حافظه دارد.از سوی دیگر، فعالیت ورزشی منظم باعث افزایش سطح ترشح 
عوامل مخل نوروتروفیک ) بویژه باعث رشد عصبی مشتق شده از مغز یا BDNF( می شود که 

در تقویت حافظه و یادگیری نقش بسیار مهمی دارند.
افزایش فشار خون، کاهش  تنها مانع  نه  تا ٣00 دقیقه در هفته،  انجام ورزش به مدت 150 
سطح کلسترول خون و چاقی می شود بلکه ریسک ابتال به بیماری های قلبی و دیابت را بشدت 
کاهش می دهد و سالمندان می توانند همچنان زندگی شاد بدون حضور آلزایمر داشته باشند. 
بهتر  مدیریت  و  بهبود  باعث  می تواند  استاندارد  غذایی  رژیم  و  منظم  ورزشی  برنامه  تلفیق 

بیماری های مزمن شود.
هیچ غذای جادویی برای کاهش احتمال ابتال به آلزایمر وجود ندارد، ولی برای داشتن بدن و 
مغز سالم بهتر است بخش اعظم رژیم غذایی حاوی مقدار زیادی میوه و سبزیجات، حبوبات، 

آجیل، لبنیات کم چرب، ماهی و مقادیر کمتری از گوشت و غذاهای فرآوری باشد.
پیشگیری از آلزایمر، از سنین پایین

متخصصان معتقدند، اقدامات پیشگیرانه برای دوری از ابتال به آلزایمر را همه افراد از سنین 
پایین و قبل از دوران سالمندی باید آغاز کنند. اصالح شیوه زندگی شامل تغذیه سالم، ورزش 
منظم، تقویت حافظه، یادگیری وشناخت، انجام فعالیت اجتماعی مورد عالقه و رضایت بخش 
و مراقبت از سالمت روانی و اجتماعی از ما در برابر آلزایمر به میزان بسیار موثری محافظت 

می کنند.
دوستی دیابت و آلزایمر

کاهش مصرف مواد قندی و رعایت اصول پیشگیری کننده از ابتال به دیابت را جدی بگیرید، 
چرا که آلزایمر در کمین مبتالیان دیابت نشسته است. بنابراین نه تنها کنترل مصرف قند، شکر و 
شیرینی را باید جدی بگیریم، بلکه باید مراقب وزن خود نیز باشیم چرا که چاقی و الغری مفرط 

می تواند آلزایمر را مهمان مغز ما کند.

مغزتان را ضد آلزایمر کنید

پاداش فیفا به یوزهاى ایرانی

نام ایران در صدر پارالمپیك سال 2017 قرار گرفت

اطالعیه AFC ارتباطی به ایران وسوریه ندارد

آغوش  موفقیت براى برانكو و پرسپولیس باز شده است

نام یك پرسپولیسی دیگر در 
گینس ثبت می شود

استعفاى نمادین مربی ایرانی
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»توی خونه کار می کنی؟ مگه مرد هم خونه کار می کنه؟ نکنه از این مردهای 
زن ذلیل هستی که وقتی می رسه خونه سریع می پره آشپزخونه دست به کار 
درست  برای شام  غذایی هم  و  بشوره  رو  مونده  از ظهر  تا ظرف های  می شه 
کنه! نکنه لباس ها رو هم خودت می شویی؟ حتمًا جارو برقی هم می کشی و 
شیشه ها رو دستمال می کشی و خرید بیرون هم با تو هستش؟ بابا حال آدمو 

به هم می زنی اه اه.«
شما چطور توی خانه به همسرتان کمک می کنید؟ واقعًا کمک کردن به همسر 
از ترس است یا تفاهم و همدلی؟ این گفت و گو بین مردان خریدار زیادی دارد. 
یادتان باشد یک زمانی حتی کارت »زن ذلیل های مقیم مرکز« مد شده  اگر 
بود. یک جور دعوت به انجمن زن ذلیل ها بود و شوخی هایی از این دست که 
فالنی »انجمن وام هم می ده و برای شب هایی که مجبوری بیرون خونه سر 

کنی، میهمانسرا هم داریم.«
بعضی از آقایان پا را از این هم فراتر می گذاشتند و روز زن برای همکارشان 
این  از  و  ندارد  فرقی  زن  با  تو  ذلیلی مثل  زن  مثاًل  که  گلی می گرفتند  شاخه 
حرف ها که ریشه در نگاهی جنسیتی می تواند داشته باشد و اینکه باالخره زن 
جنس دوم است و مرد همه کاره و ساالر و آقا. حرف حرف مرد است و تصمیم 

تصمیم مرد.
در این بین مردهایی هستند که با جسارت اعتراف می کنند که در کارهای خانه 
به همسرشان کمک می کنند و هیچ ایرادی هم در آن نمی بینند و اهمیتی به 

متلک گویی دوست و همکارشان نمی دهند.
اما یک دسته از مردها را هم می شود مردان الف زن نامید؛ آدم حرفی و آدم 
برفی. آدم حرفی های آدم برفی بقیه را مسخره می کنند که مرد برای کار بیرون 
ساخته شده و کار خانه هم مربوط به زن است و الغیر. مردی که به زنش در 
امور خانه کمک می کند زن ذلیل است و از ترس مجبور به کارمی شود و چه و 
چه. اما وقتی ته ماجرا را در می آورید می بینید خودشان از آن زن ذلیل های 

حرفه ای هستند که حتمًا نمونه هایش را سراغ دارید.
رستم  همان  نمونه اش  آخرین  شاید  که  مردساالرند  مردان  بعدی  دسته  اما 

شاهنامه باشد. مردانی که اعتقاد دارند مرد توی خانه نباید دست به سیاه و 
سفید بزند و زشت و زننده است که مرد برای خودش چای بریزد و خودش 
همه  باید  می شود  خانه اش  وارد  مرد  که  زمانی  بگذارد.از  پشتش  پشتی 
کارهایش را زن و دخترش انجام بدهند، از درآوردن جوراب گرفته تا دست به 
حوله دم دستشویی ایستادن. البته شما هم می دانید که  نژاد این گونه مردها 
خیلی وقت است که منقرض شده و الاقل بعد از انقالب مشروطه به این طرف، 

تک و توک سر برآورده اند و از دنیا رفته اند.
حاال که دیگر زمانه عوض شده و زن ها صبح تا شب توی اداره کار می کنند و 
ما مردها هم در مرتب کردن خانه و جاروکشیدن و ظرف شستن و غذا درست 
کردن و بچه داری حرفه ای شده ایم. حاال که زن بیرون از خانه کار می کند چه 
می شود ماهم چند تکه ظرف بشوییم یا خانه را جارو بکشیم. راستی توی خانه 
شما دستشویی را کدام تان کف شو می زنید و برس می کشید؟ خانم یا آقا؟ این 
یک سؤال کلیدی از آدم حرفی های آدم برفی است یعنی همان هایی که بقیه 
را به خاطر زن ذلیلی شان مسخره می کنند. این گونه از مردها در مواجهه با این 
پرسش گیج می شوند. اگر بگویند نه به ما چه مربوط، خب پاسخش این است 
که فالنی خجالت نمی کشی زن با آن همه لطافت دستشویی پاک کند؟ اگر 
گفت نه این یکی کار خشن و مردانه است و من خودم تمیز می کنم، می توانید 

بگویید وقتی توالت می شویی، ظرف شستن که دیگر کاری ندارد.
جامعه شناسان می گویند وضعیت برزخی جامعه در میانه راه سنت و مدرنیته 
و خانواده گسترده و خانواده هسته ای یکی از علت های اصلی سرگیجه مردان 
در این زمینه است. دکتر مهیار روح افزا، جامعه شناس خانواده با اشاره به سیر 
تحوالت اجتماعی از زمان مشروطه تاکنون و نقش تغییرات زندگی اجتماعی از 
زندگی قبیله ای و جمعی به زندگی هسته ای یا زوج محور، می گوید: »خانواده 
تا 100 سال پیش برپایه الگوهای رفتاری دیگری بنا شده بود که اصطالحًا به 
آن خانواده گسترده می گویند. در خانواده گسترده پسران در یک خانواده کنار 
پدر و پدر بزرگ زندگی می کردند و سرپرستی کل خانواده هم با ریش سفید 
خانه بود که بعد از مرگ، پسر ارشد جایگزین می شد. بنابراین از نظر فرهنگی 

با نوعی مردساالری مواجه بودیم و زن حق بیرون آمدن از اندرونی نداشت.
بعد از انقالب مشروطه و با مواجهه جدی اجتماعی با غرب بویژه بعد از ورود 
صنعت نفت و ورود زنان به عرصه های مشارکت اجتماعی خانواده های گسترده 
آن  به  که جامعه شناسان  از خانواده  نوعی  با  اکنون  اینکه  تا  کوچک تر شدند 
خانواده زن وشوهری می گویند مواجهیم. در خانواده زن وشوهری مسئولیت به 
طور مساوی بین زن و مرد تقسیم می شود و ارتباط طایفه ای هم کم می شود.

جدا شدن فرزندان از خانواده و تشکیل یک خانواده جدید همچون غربی ها 
شکل ارتباطات را تغییر داده و الگوهای رفتاری به الگوهای دیگری تبدیل شده 
به جای تصمیم فردی ریش سفید خانه،  است؛ مثاًل تصمیم گیری های جمعی 

برابری حقوق زن و مرد و کاهش ارتباطات چهره به چهره با فامیل.«
دکتر روح افزا در ادامه می افزاید: »فرآیند تحول زندگی ارگانیکی به مکانیکی در 
طول 100سال گذشته کامل نشده و این وضعیت برزخی مشکالتی در تعامالت 
وضعیت  وارد  و  بریده ایم  قبلی  وضعیت  از  است.  آورده  به وجود  خانواده ها 
جدید هم نشده ایم. به عنوان مثال تا چند سال پیش رانندگی زنان در جامعه  
رانندگی می کردند  که  زنانی  تابوشکنی محسوب می شد.  و  ما بسیارغیرعادی 
انگشت نمای دیگران  می شدند و نگاه های طعنه آمیزی آنها را همراهی می کرد. 
که  هستند  زیادی  مردان  اما  شده  بیشتر  مردان  از  زن  رانندگان  تعداد  حاال 

نمی دانند دقیقًا با این وضعیت چه کنند.
خانواده  در  است.  تعارضات  خانه هم جزو همین  در  مردها  کردن  کار  بحث 
گسترده پیشین، کار کردن مرد در خانه بسیار زشت و ناباورانه قلمداد می شد 
و رسیدگی به امور خانه و فرزندان برعهده زن گذاشته شده بود ولی در زندگی 
شهری امروز و خانواده های کوچک زن و شوهری، برپایه زوج محوری مشارکت 
می کنند  ادعا  که  مردانی  است.  عادی  موضوعی  خانه  کارهای  در  مرد  و  زن 
در خانه کار نمی کنند تحت تأثیر نگرش های قدیمی  هستند. از یک طرف در 

وضعیت جدیدی زندگی می کنند از طرفی ذهنیتی گذشته گرا دارند.«
دوستی می گوید من در خانه یک پارچه خانمم شما چطور؟

روز تابستانی، گویا آتش از آسمان می بارید از بس که هوا گرم بود. نقاش کنار جاده تابلویی که ثمره 
عمرش بود را بر روی پایه های بوم نقاشی اش قرار داد. با عطش خاصی به نقاشی نگاه می کرد. عطش 
گرسنگی و تشنگی و خستگی های عمرش... انگار که با  دیدن نقاشی می خوابید. در تار و پود وجودش 
زندگی به شیوه ای حقیقی جریان می یافت. نقاشی اش را مدتها از این شهر به آن شهر می برد و برای 
آدم هایی که دورو برش را می گرفتند توضیح می داد. اما عده کمی آن هم نه آن طور که باید معنی اش را 
می فهمیدند.  این اواخر به این نتیجه رسید که بهتر است این تالش نافرجام را رها کند. گویا نقاشی اش 
خریداری ندارد. این مساله ولی او را آزار نمی داد.  آخر انقدر این نقاشی برایش خاطره داشت و هزاران 
امید و زیبایی و عشق برایش تداعی می کرد که بی خیال آدم ها شده بود. راهی که کنار جاده بود به تپه ای 
منتهی می شد. چیزی درونش او را به سمت تپه می خواند. با این که هنوز خسته و گرسنه بود و پاهایش 

توان حرکت نداشت وسایلش را جمع کرد و به دنبال عطش رفتن به آن مسیر به راه افتاد.
آن جاده منتهی به آن تپه بلند انگار که با بقیه مسیرهایی که آمده بود متفاوت بود. از روستایی که کنار 
جاده قرار داشت بدون مکث عبور کرد. وقتی به باالی تپه رسید با تعجب دید که گویا عده ای مشغول فیلم 
برداری سکانسی از فیلم  هستند.  او از کنار آنها بی صدا عبور کرد و وسایلش را بر روی زمین قرار داد. بر 
روی سنگی بزرگ باالی آن تپه نشست و مشغول تماشای پایین تپه شد. چنان مجذوب زیبایی اطراف بود 

که خستگی و رنجوری بدنش را حس نمی کرد. وقتی به خود آمد نگاه سنگین یک مرد از کادر فیلم برداری 
را بر روی خود حس کرد. بی توجه نقاشی اش را درآورد و مقابل خویش بر پایه ها قرار داد. کم کم توجه 
بقیه هم به سمت او جلب شد. او بی توجه به نگاه ها شروع کرد به صحبت کردن و معنی هایی که در 
ذهن داشت انگار که برای آسمان، خورشید ، باد ... می گفت.  کارگردان آهسته به فیلم بردار گفت که این 
صحنه را ضبط کند. نقاش بی توجه می گفت. حرف هایش را کسی متوجه نمی شد. او آهسته و بی توجه 
به اطراف فقط می گفت. حس او حس نابی بود که هیچ معنی و تفسیری نداشت. انگار که در خواب بود 
یا اصال آنجا نبود. ناگهان سنگی از زیر پایش لغزید و او آنقدر در حال و هوای خویش بود که متوجه نبود 
و از باالی تپه به پایین افتاد. میان گروه فیلم برداری همهمه شد. اما کاری از کسی بر نمی آمد. بر گوشه 
نقاشی انگار که تصویری جدید نقاشی شده بود. فردی شبیه نقاش در منظره ای شبیه به آن تپه در گوشه 
ای نقاشی بود و مابقی آن نقاشی نامفهوم بود. مدتی این خبر تیتر روزنامه ها و داستان صحبت مردم شد. 

 فیلمی که کارگردان از نقاش گرفته بود، در چندین جشنواره جایزه گرفت. 
البته  مفهوم فیلم کارگردان و تیتر روزنامه ها کجا و آن مفهوم اصلی که نقاش می گفت کجا... 

نقاشی باقی ماند بی آن که معنی حقیقی اش را کسی درک کرده باشد...
سحر عباسی

در سومين جلسه شوراي شهر تهران دستور جلسه اول به بررسي 
اعتراض فرمانداري به مصوبه واگذاري شبکه پذيرش کارت بليت 
تاريخ 22  در  ابالغي  بانک شهر، مصوبه  به  تهران  الکترونيک شهر 
مرداد 96 اختصاص يافت. در ابتداي دستور جلسه ابراهيم اميني، 
فرمانداري  گفت:  اول  جلسه  دستور  تشريح  در  شورا  نايب رئيس 
در وهله اول اين مصوبه را تأیید کرده بود اما قبل از پايان مهلت 
اعتراضي  نامه  نظر من  از  بااين حال،  کرده است.  رد  را  آن  دوباره 

فرمانداري به موارد قانوني خاصي اشاره نکرده است. 
در ادامه جلسه، مرتضي الويري به عنوان نماينده کميسيون برنامه 
 و بودجه درخواست کرد اين مصوبه از دستور خارج شود و گفت: 
مثبتي  اتفاق  شهر  بانک  به  الکترونيک  بليت  کارت  صدور  امتياز 
بود که به همه کشور قابل تعميم است و با هزينه کمتر مي توان 

کارت هاي الکترونيک را صادر کرد و منع قانوني ندارد. 
او ادامه داد: اما ايرادي که به مصوبه شوراي چهارم وارد بوده بحث 
انحصارگرايي است زيرا براي واگذاري خدمات بايد مناقصه گذاشته 
مي شد و اينکه شوراي پنجم به طرف انحصار برود با سياست هاي 
صدور  براي   1400 تا  شهرداري  از سوي ديگر،  نيست.  سازگار  کلي 
کارت هاي بليت الکترونيک شهر تهران با شرکت توسن قرارداد دارد 
و مي تواند در صورت نقض قرارداد شکايت کند. امروز در کميسيون 
برنامه  و بودجه جلسه اي داشتيم و مي خواهيم اين مصوبه براي 

بررسي بيشتر به اين کميسيون ارجاع شود. 
در ادامه، افشين حبيب زاده، عضو کميسيون عمران، حمل و نقل و 
کارت  پذيرش  شبکه  واگذاري  مصوبه  کرد  درخواست  نيز  ترافيک 
بليت الکترونيک شهر تهران به بانک شهر به اين کميسيون بازگشت 
داده شود و گفت: فرمانداري در نامه اعتراضي خود اعالم کرده که 
با توجه به گزارش واصله درخواست لغو اين مصوبه را دارد و بايد 
شهرداري  از سوي ديگر،  چيست؟  واصله  گزارش  اين  شود  معلوم 
ترک  درخواست  نمي تواند  و  دارد  شهر  بانک  در  درصدي   9 سهم 

به کميسيون  مناقصه دهد. درهمين راستا پيشنهاد مي شود طرح 
عمران و حمل و نقل برگشت داده شود. 

و  معماري  کميسيون  رئيس  ساالري،  محمد  جلسه  ادامه  در 
شهرسازي با تأکيد بر اينکه در هر حال اعتبارات صدور کارت بليت 
الکترونيک بايد در بانکي واريز شود و از آنجايي که شهرداري سهم 
9 درصدي در بانک شهر دارد ترجيح مي دهد اين اعتبارات در همان 
بانک شهر باقي بماند، گفت: از سوي ديگر، فرمانداري ابتدا مصوبه 
را پذيرفته بود اما ناصر اماني، معاون شهردار وقت در نامه اي دو 
تا سه صفحه اي به فرماندار توضيحاتي ارائه مي کند و درحال حاضر 

نماينده شهرداری بايد بگويد در آن نامه چه گفته شده است. 
فناوري  سازمان  نماينده  از  تهران  شهر  شوراي  رئيس  ادامه  در 
کرد  درخواست  بانک  این  شهري  معاونت  تابش فر،  و  شهر  بانک 

توضيحاتي دراين باره ارائه کنند. 
محسن هاشمي در ادامه گفت: گردش مالي شرکت توسن حدود 
در  اتوبوسراني  و  مترو  اموال  و  است  سال  در  ميليارد ناموت  صد 
و  مترو  بليت  فروش  که  توسن  شرکت  و  دارد  گردش  شهر  بانک 
درآمد،  به  توجه  با  است.  دارد، خصوصي  عهده  بر  را  اتوبوسراني 
مشخص  امروزي ها  قول  به  و  باشد  ضررده  بايد  توسن  شرکت 

نيست رانتش در کجاست. 
در ادامه جلسه تابش فر، معاونت شهري بانک شهر پشت تريبون 
براي  تا  بازگردد  شهر  بانک  به  بايد  خرد  پول  اين  گفت:  و  رفت 
شهرداري  همکاري  از سوي ديگر،  شود.  استفاده  شهري  پروژه هاي 
با بانک شهر در راستاي يک پارچه سازي مديريت شهري است و 

کالنشهر تهران بايد در اين زمينه براي همه شهرها الگو باشد. 
افشين حبيب زاده با اشاره به اينکه فقط 9 درصد سهام بانک شهر 
را  تابش فر  صحبت هاي  کرد  اظهار  دارد،  اختصاص  شهرداري  به 
قبول ندارد. محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر در ادامه با اشاره 
به اينکه شورا و بانک شهر مي خواستند اين امکانات را از شرکت 

افزود:  بگيرند،  شهري  مديريت  يکپارچه سازي  راستاي  در  توسن 
الکترونيک  بليت  واگذاري  داشتند شبکه  قصد  بانک شهر  و  شورا 
تا کل عمليات حمل و نقل  را به بانک شهر منتقل کنند  شهر تهران 
تهران به این بانک منتقل شود و هدفشان يکپارچه سازي بود. در 
گذشته در مترو هم قصد داشتند اين تراکنش از سوي يک معاونت 
انجام شود اما اين حرکت ممکن است باعث شود انگيزه کار از بين 

رفته و خدمات رساني دچار مشکل شود.
دستگاه هاي  نگهداري  االن  همين  مثال  براي  داد:  ادامه  وي   
درست کردن  براي  انگيزه اي  و  شده  مشکل  دچار  مترو  کارتخوان 
شده  چندگانه  مديريت ها  اينکه  به دليل  امروز  ندارد.  وجود  آن 
مسئوليت ها از بين رفته است. از طرفي فرمانداري اعتراض کرده 
شورا  باشد.  دخيل  شهرداري  معامالت  در  نمي تواند  شهر  شوراي 
مخالفت  علت  کند.  دخالت  نمي تواند  اما  کند  پيشنهاد  مي تواند 
فرمانداري اين بوده که در گذشته شوراي چهارم با البي طرح را رد 

کرده و شهرداري دوباره با البي آن را به اجرا درآورده است.
در نهايت با اعتراض برخي از نمايندگان همچون مرتضي الويري، 
افشين حبيب زاده و محمد عليخاني قرار شد مصوبه واگذاري شبکه 
به دليل  شهر  بانک  به  تهران  شهر  الکترونيک  بليت  کارت  پذيرش 
وجود ابهامات و لزوم بررسي کارشناسي تر به کميسيون هاي شوراي 

پنجم ارجاع شود. 
عالوه بر اين، محسن هاشمي در جلسه دیروز شوراي شهر تهران 
مجامعي  گفت:  قانوني  مجامع  در  شورا  اعضاي  نمايندگي  درباره 
و  کميسيون ها  به  مابقي  و  مي کنيم  ابالغ  نداريم،  مشکل  که  را 
عضو  نوري،  صدراعظم  مي شود.  محول  بررسي  براي  کارگروه ها 
شوراي پنجم دراين باره گفت: نهادهاي مردمي امروز در حوزه هاي 
مختلف مانند زنان، محيط زيست و حتي حمل و نقل فعال هستند.

ما در شورا پنج کميسيون داريم و مي توانيم در اين نهادها عضو 
و  سمن ها  براي  ما  گفت:  مسجد جامعي  ادامه  در  باشيم.  داشته 
عمل  آن  طبق  و  تعريف  مشارکت جويانه  مديريت  شوراياري ها 
موارد  اين  همه  داشت.  وجود  کاستي هايي  البته  و  مي کرديم 
اجتماعي  و  در کميسيون فرهنگي  بايد  آن  دارد و طبق  آیین نامه 
بررسي شود و اين کميسيون نماينده معرفي کند اما درباره معرفي 
نماينده براي مواردي که ابهام دارد دو راه داريم؛ مي توانيم مصوبات 

گذشته را بازبيني کرده  يا باز هم به آن عمل کنيم.

این مطلب 
مردانه است، 

خانم ها 
نخوانند! 

رانت بلیت مترو در کجاست؟

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: با صدور کارت ملی هوشمند، ضرورتی 
برای وجود شناسنامه در سال های آینده وجود ندارد، لذا حذف شناسنامه جزو 

برنامه های آینده این سازمان خواهد بود.
احوال  ثبت  مدیرکل  معارفه  و  تکریم  مراسم  حاشیه  در  درخشان نیا  حمید   
کارت هوشمند ملی می تواند  اینکه  بیان  با  در جمع خبرنگاران  خراسان جنوبی 
جایگزین خوبی برای شناسنامه باشد، اظهار کرد: حذف شناسنامه نیازمند اصالح 

قانون و تصویب آن توسط دولت و مجلس است.
کاهش  مردم  هزینه های  از  بخشی  شود،  انجام  کار  این  که  زمانی  افزود:  وی 
پیدا کرده و احتیاجی به شناسنامه های کاغذی نیست. از سوی دیگر از بار کاری 

سازمان ثبت احوال نیز مقدار زیادی کم خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: با توجه به اینکه تا پایان سال ۹۷ 
برای تمامی افراد باالی ۱۵ سال، کارت ملی هوشمند باید صادر می شود، لذا در 

عمل در آینده نیازی به شناسنامه نخواهد بود.
درخشان نیا ادامه داد: پایگاه اطالعات جمعیت کشور به صورت مکانیزه تشکیل 
این  ایرانی در  تاکنون اطالعات ۱۲۰ میلیون  از سال ۱۲۹۷  بروزرسانی شده و  و 

پایگاه ذخیره و ثبت شده است.
وی اظهار کرد: بعد از صدور کارت ملی هوشمند برای تمامی افراد واجد شرایط، 
الکترونیک،  دولت  وجود  به  توجه  با  کرد  خواهیم  تقاضا  مجلس  و  دولت  از 

شناسنامه حذف شود.
تبادل اطالعات در  برای   GSB و   NIX راه اندازی درگاه های ملی  از  درخشان نیا 
کشور خبر داد و افزود:  دور از ذهن نیست که روزی تمامی کارت های جیبی با 
یکدیگر تجمیع شده و عالوه بر اطالعات هویتی، طیف وسیعی از اطالعات فرد 

داخل کارت ملی هوشمند گنجانده شود.
وی بیان کرد: عملیات مربوط به بهره برداری کارت هوشمند ملی، توسط سازمان 

ثبت احوال آغاز شده و  به صورت پایلوت با برخی بانک ها انجام شده است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: طبیعتا کارت هوشمند ملی به این 

علت در اختیار مردم قرار گرفت که کلید ورود به دولت الکترونیک باشد.
درخشان نیا با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۶ میلیون کارت ملی هوشمند 
در کشور صادر شده است، تصریح کرد: افرادی که کارت ملی کاغذی خود را تا 
پایان سال ۸۹ دریافت کرده اند، فقط تا پایان امسال برای دریافت کارت ملی 
هوشمند مهلت دارند؛ چرا که بعد از سال ۹۶ کارت های قبل بدون اعتبار خواهد 

بود.
وی بیان کرد: اگر این افراد تا پایان سال ۹۶ برای تعویض کارت ملی هوشمند 

مراجعه نکنند، در سال جاری برای صدور آن با مشکالتی مواجه خواهند شد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه از این افراد می خواهیم تا سریع تر 
برای تعویض کارت ملی خود اقدام کنند و این کار را به روزهای پایان امسال 
موکول نکنند، یادآور شد: همچنین آن دسته از افرادی که بعد از سال ۸۹ کارت 
ملی آنها صادر شده تا پایان سال ۹۷ مهلت دارند تا نسبت به تعویض آن اقدام 

کنند.

کارت ملی هوشمند 
جایگزین شناسنامه 

خواهد شد...
تخلص آزاد از رویاى یك دوست
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تربیت سازنده، روشی است که در آن رشد کودکان تقویت و رفتار آنان 
به گونه ای سازنده و بی ضرر مدیریت می شود. این شیوه براساس 
ارتباط خوب و توجه مثبت به کودکان، برای کمک به رشد آنان پایه 
ریزی شده است. کودکانی که با شیوه تربیت سازنده پرورش می یابند 
احتمال رشد مهارت ها و ایجاد احساس خوب نسبت به خود در آنها 

بیشتر و احتمال بروز مشکالت رفتاری در آنها کمتر است.
دکتر اکرم منتظرالظهور، مشاور و روانشناس، نکات جالبی برای تربیت 

کودک مطرح کرد که در ادامه می خوانید.
باید  بدانند هنگامی که مشکلی رخ می دهد چه  الزم است والدین 
بکنند. از روش های مختلف برای اداره مشکالت رفتاری کودکان اطالع 
داشته باشند، مهارت تشویق رفتار مطلوب در کودکان را بدانند و در 
صورت نیاز بتوانند رفتارها و مهارت های جدید را به کودکان آموزش 

دهند.
اصول تربیت کودک:

آماده کردن یک محیط امن و مورد عالقه
به علت اینکه حوادث خانگی یکی از علل آسیب در کودکان خردسال 
است، داشتن محیطی امن که کودک بتواند ضمن جست و جو، بازی 

و سرگرمی از آسیب دیدگی مصون باشد، ضروری به نظر می رسد.
آشپزخانه،  وسایل  مانند  کودک  برای  جالب  اشیاء  از  پر  ای  خانه 

کنجکاوی کودک و رشد زبانی و قوای هوش او را تحریک خواهدکرد 
کاهش  را  او  بدرفتاری  احتمال  و  داشته  نگه  فعال  و  سرگرم  را  او  و 
می دهد. کودکان نیاز به نظارت مناسب دارند بدین معنی که بدانید 

کودک کجاست و چه کاری انجام می دهد )نظارت غیرمستقیم(.
ایجاد محیط یادگیری

والدین الزم است در دسترس کودکان باشند. این بدان معنی نیست 
که همیشه با کودک خود باشید بلکه منظور آن است که در هنگامی 
که کودک به کمک یا مراقبتنیاز دارد در دسترس او باشید. در حقیقت 

کیفیت زمان مهم است نه کمیت بودن با کودک.
انضباط

رفتار  یک  به  یعنی  است.  کودک  با  رفتار  در  ثبات  معنی  به  انضباط 
دهیم.  نشان  یکسان  واکنش  مکان های مختلف  و  زمان  در  کودک 
قابل  رفتار  ارایه  برای  کودکان  به  آموزش  و  کودک  بدرفتاری  هنگام 
می  کودکان  کنند،  استفاده  قاطعانه  انضباط  از  والدین  وقتی  قبول، 
آموزند مسئولیت رفتار خود را بپذیرند، از نیازهای دیگران آگاه شوند 

و کنترل بر خویش را افزایش دهند.
پدر و مادر شادی باشید

وقتی نیازهای شخصی شما مانند ارتباط صمیمانه، همراهی، تفریح 
و... برآورده شود پدر یا ماردبودن آسانتر می شود. این به این معنی 
نیازهای  اگر  باشد.  داشته  تسلط  شما  زندگی  بر  کودک  که  نیست 
شخصی شما به عنوان یک بزرگسال برآورده شود جسور بودن، ثبات 

داشتن و در دسترس کودکان بودن برای شما آسانتر می شود.
مدیریت رفتار نامطلوب

و  بپذیرند  را  قوانین  بگیرند که حدود و  یاد  همه کودکان الزم است 
کنترل  رسند  نمی  خود  های  خواسته  به  که  هنگامی  را  خود  ناکامی 
پردردسر  است  ممکن  والدین  برای  ها  موفقیت  این  مدیریت  کنند. 
باشد، اما روش های مثبت و موثری وجود دارد که به کودکان کمک 
می کند کنترل بر خویش )خویشتن داری( را یاد بگیرند. هنگامی که 
قاطع  و  مستمر  فوری،  پیامدهای  از  کودکان  بدرفتاری  برای  والدین 

استفاده کنند کودکان  کنترل بر خود را می آموزند.
 روش های اداره مشکالت رفتاری کودکان:

قانین واضح وضع کنید: کودکان نیاز به تعیین حدود دارند تا بدانند 
که از آنها چه انتظاری دارند و چگونه باید رفتار کنند. چند قانون اصلی 

برای خانه )4 یا 5 قانون( می تواند کمک کننده باشد. قوانین باید به 
کودکان بگویند چه کاری انجام دهند نه اینکه چه کاری انجام ندهند.

آنها  انجام  باشند،  ساده  اگر  قوانین  برو!  راه  آرام  درخانه  مثال:  برای 
راحت باشد و بتوان پیامدی برای آن درنظر گرفت خیلی نتیجه بهتری 
قوانین  برای  گیری  تصمیم  در  را  کودک  کنید  سعی  خواهدداشت، 

خانواده شرکت دهید.
شما می توانید یک جلسه خانوادگی داشته باشید و در مورد برخی 

قوانین با خانواده خود تصمیم گیری کنید.
در ابتدا برای شروع، تعداد کمی قانون در نظر بگیرد.

اطاعت از قوانین باید آسان باشد.
قوانین باید بصورت مثبت بیان شود.

قوانین باید ساده باشد.
 قوانین باید قابل تقویت شدن باشند.

اگر هیچکس در خانه قوانین را رعایت نمی کند انتظار نداشته باشید 
که کودک شما این کار را انجام دهد.

از بحث مستقیم برای برخورد با قانون شکنی استفاده کنید: بهترین 
مورد بحث مستقیم هنگامی است که کودک گاه گاهی یکی از قوانین 
کار شامل جلب توجه کودک  این  فراموش می کند.  را  اساسی خانه 
برای  کودک  از  درخواست  با  مختصر  توضیح  کود،  به  مشکل  گفتن 
تمرین  باید  رفتار مناسب  با  رفتار مناسب است و سپس  انجام یک 
شود.برای مثال: مریم تو داری در خانه می دوی، ممکن است چیزی 
را بشکنی، قانون ما در مورد راه رفتن در خانه چیست؟ حاال به من 
و  به طرف در  برگرد  را نشان بدهد،  رفتن در خانه  راه  روش صحیح 

دوباره شروع کن!
برای این که بحث مستقیم را موثرتر کنید کودک را وادار کنید که رفتار 

صحیح را دوباره تمرین کند.
شود.  می  استفاده  رفتاری  مشکالت  با  مواجهه  برای  گرفتن:  نادیده 
برای کودکان 1 تا 7 سال نادیده گرفتن به معنی توجه نکردن عمدی به 
کودک، به هنگام بروز مشکالت رفتاری کوچک است مانند گریه کردن، 
گفتن کلمات زشت و ... هنگامی که یک رفتار را نادیده می گیرید به 
کودک نگاه نکنید و با او صحبت نکنید. کودک ممکن است در ابتدا 
شلوغ کند و سعی در جلب توجه شما داشته باشد، در صورت لزوم 
روی خود را برگردانید و دور شوید، سعی کنید آرام باشید، در صورت 

نیاز چند نفس آرام و عمیق بکشید.
نادیده گرفتن را تا زمانی که مشکل رفتاری ادامه دارد ادامه دهید و 
هر زمانی که کودک مشکل رفتاری را متوقف کرد او را تحسین کنید 
و مشکالت جدی تر مثل آسیب رساندن به دیگران یا تخریب اشیاء 

را نادیده  نگیرید.
دستور دادن: اغلب مشاهده می شود والدین دستوراتی به کودکان 

خود می دهند که به راحتی نمی توانند آنها را انجام دهند. دستوراتی 
که موثر واقع نمی شود دارای یکی از این خصوصیات هستند:

 تربیت کودک از بدو تولد,تربیت کودک 3 ساله
 قوانینی که برای کودک وضع می کنید باید قابل تقویت شدن باشند

1- دستورات زنجیره ای: در دستورات زنجیره ای چندین دستور در یک 
زمان به کودک داده می شود )مثال: لباست را بپوش، دندان هایت 
را مسواک بزن، موهایت را شانه کن، و بیا صبحانه بخور(، در حالی 
که کودک هنوز توانایی به خاطر سپردن همه آنها را ندارد. پس بهتر 
است دستورات به بخش های کوچکتری تقسیم شود و هر بخش را 

به تنهایی و جداگانه از کودک بخواهید انجام دهد.
2- دستورات مبهم: دستوراتی که واضح نیستند. مثال بچه خوبی باش. 
درواقع کودک ممکن است نداند که واقعا چه چیزی از او خواسته می 
با  را  بازی هایت  اسباب  به کودک گفته شود:  بهتر است مثال  شود. 

برادرت مشترک استفاده کن.
٣- دستورات سوالی: در این گونه دستورات از کودک پرسیده می شود 
که آیا این کار را انجام می دهد؟ و درواقع مستقیما به او دستور انجام 
را تمیز  اتاقت  االن  آیا دوست داری که  کاری داده نمی شود. مثال: 

کنی؟ در این مورد کودک لجباز به سادگی می تواند بگوید نه.
4- دستوراتی که به دنبالش دلیل و منطق آورده می شود: مثال: اسباب 
بازی ها را بردار، چون مادربزرگت اینجا می آید و تو می داند که او 
خانه تمیز را دوست دارد! مشکل در اینجا این است که کودک ممکن 

است دستور اصلی را فراموش کند.
انتظار  توان  زیر می  رعایت اصول  و  نوع دستورات  این  از  پرهیز  با   

داشت که کودک دستورات شما را با احتمال بیشتری انجام دهد:
توجه کودک را به خود جلب کرده و قبل از دادن دستور، با او تماس 

چشمی برقرار کنید.
با صدای محکم و قاطع با کودک صحبت کنید، البته صدایتان بلند و 

خشن نباشد.
دستوری به کودک بدهید که خاص و ساده باشد

از ژست های فیزیکی به طور مناسب استفاده کنید )مثال به جایی که 
باید اسباب بازی را بگذارد اشاره کنید(.

از دستورات مثبت به جای دستورات منفی استفاده کنید.
اطاعت از دستور را پاداش بدهید.

نکته: خانه ای پر از اشیاء جالب برای کودک مانند وسایل آشپزخانه، 
کنجکاوی کودک و رشد زبانی و قوای هوش او را تحریک خواهدکرد 
و او را سرگرم و فعال نگه داشته و احتمال بدرفتاری او را کاهش می 

دهد.
نکته: بهتر است دستورات به بخش های کوچکتری تقسیم شود و هر 

بخش را به تنهایی و جداگانه از کودک بخواهید انجام دهد.

بهترین راه این است که خطراتی را که در کمین بچه هاست 
بالفاصله  و  داد  توضیح  آنها  برای  فهم  قابل  زبانی  با 
روش های پیشگیری از این خطرات را هم به آنها آموزش 

داد .
آموختن روش های محافظت از خود، شاید مهم ترین کاری 
انجام می دهند؛ حتی  باشد که والدین برای فرزندان شان 
مهم تر از فراهم کردن خورد و خوراک و پوشاک مناسب....

هست؛  هم  سخت ترین  وظیفه،  مهم ترین  همین   البته   
به  را  کودک  پیرامون  خطرات  همه  باشد  قرار  اگر  چون 
جا  به  نامطلوبی  روانی  آثار  کار  این  بدهید،  توضیح  او 
می گذارد. در واقع کودک دیگر به هیچ چیز و هیچ کس 
ترس  و  اضطراب  احساس  یک  و  داشت  نخواهد  اعتماد 
این  گفتن  از  اگر  اما  بود  خواهد  همراه  او  با  همیشگی، 
خطرات صرف نظر کنید، باز هم این کارتان عواقب خاص 

خودش را خواهد داشت.
در چنین مواردی   ، روان شناسان  و  کارشناسان  به گفته   
صحبت  بچه ها  با  منطقی  و  شده  حساب  خیلی  باید 
کرد.. هیچ گاه نباید برای هوشیار کردن کودکان قصه های 
ترسناک برای آنها تعریف کرد چون این داستان ها بچه ها 
را در وحشت و اضطراب رها می کند و هیچ راه حلی به آنها 
یاد نمی دهد. در این خصوص می توان به 10 مهارت مهمی 
آموزش  خود  فرزند  به  دارند  وظیفه  مادران  و  پدران  که 

بدهند، اشاره کرد.
احساس امنیت

باید به فرزند خود بیاموزید که هر انسانی حق و حقوقی 
دارد؛ از جمله حق نفس کشیدن، حق زنده ماندن و بسیاری 
حقوق دیگر. کودک باید بداند که حق امن ماندن و امنیت 
داشتن جزو حقوق طبیعی اوست و دیگران وظیفه دارند 

این حق او را به رسمیت بشناسند و رعایت کنند.
محافظت از بدن خود

کودک باید بداند که صاحب تمام بدن خود است و کسی 
حق ندارد بدون رضایت او و والدین اش، بدن وی را لمس 

کند.
کمک گرفتن از دیگران در برابر باج گیرها

افرادی که از بچه ها باج گیری می کنند از لحاظ روانی افرادی 
ترسو هستند که در برابر جمع هراسان می شوند و پا به فرار 
می گذارند. باید به کودک خود آموزش دهید که در چنین 
مواردی از دوستان نزدیک خود کمک بگیرد و حتما مساله 
را با مسووالن مدرسه یا با پدر و مادر در میان بگذارد. البته 
او  برای  باج گیرها  که  مواردی  در  بگویید  کودک  به  حتما 
تهدید جانی داشتند مقاومت نکند. گاهی بچه ها از ترس 
والدین  دادن وسایل شان توسط  از دست  به خاطر  اینکه 
خود تنبیه شوند، به هیچ عنوان تسلیم نمی شوند و این 

بسیار خطرناک است.
گفتن حقیقت

اگر با فرزند خود مرتب صحبت کنید و همیشه به او یادآور 
شوید که پشتیبان همیشگی او در زندگی هستید، کودک 
هم یاد می گیرد مشکالت و رازهای خود را با شما در میان 

بگذارد و از شما کمک بگیرد.
مورد قبول قرارگرفتن

باعث  یا  آزار می دهد  را  او  را که  فرزند شما مساله ای  اگر 
اضطراب او می شود برای شما تعریف کرد حتی اگر خیلی 
او نخندید یا واکنشی  افتاده بود هیچ گاه به  هم پیش پا 
نشان ندهید که او احساس حماقت کند چون این کار شما 
باعث می شود کودک کم کم مشکالت خود را بروز ندهد و 
اگر زمانی مورد آزار و اذیت واقعی هم قرار گرفت با شما 

مشورت نکند.
راز دار نبودن

همیشه برنامه های تلویزیونی بچه ها یا حتی خود والدین، 
کودکان  به  و  می کنند  تشویق  بودن  رازدار  به  را  کودکان 
آنها  به  دیگران  اعتماد  باعث  رازداری  این  می آموزند 
می شود اما باید به فرزندان خود تاکید کنید که هیچ رازی 
افراد بزرگ تر دور از چشم والدین وجود  نباید بین آنها و 
می کنند،  آزاری  کودک  که  افرادی  اکثر  چون  باشد  داشته 
به کودک می گویند بوسیدن یا تماس بدنی بین ما، رازی 

است که غیر از ما دو نفر کسی نباید آن را بفهمد.
مهارت »نه« گفتن

برخی والدین به فرزندان خود می آموزندکه همیشه باید به 
حرف بزرگ ترها گوش کرد و همیشه حق با بزرگ ترهاست 
اما در واقع، این آموزش کامال غلط است و کودک باید یاد 
بگوید  »نه«  دیگران  خواسته های  به  هم  گاهی  که  بگیرد 
نوع  هر  تسلیم  را  خود  کودک  صورت  این  غیر  در  چون 

خواسته  بیمارگونه و آزاردهنده ای خواهد کرد.
مخالفت با تماس بدنی

هر کودکی باید بداند که هیچ کس حق ندارد او را به زور 
ببوسد یا در آغوش بگیرد. باید به فرزند خود بیاموزیم که 
اگر فردی او را مجبور به انجام چنین کارهایی کرد، حتما به 

پدر و مادر یا بقیه اعضای خانواده اطالع دهد.
صحبت نکردن با غریبه ها

یا  کنند  صبحت  غریبه  افراد  با  نباید  هیچ گاه  کودکان 
هدیه ای از آنها دریافت کنند حتی یک شکالت یا آدامس. 
استثناهایی  آموزش دهید که گاهی  به کودک خود  البته 
پیش  باید  شد،  گم  خیابان  در  اگر  مثال  دارد.  وجود  هم 

پلیس برود و از آنها کمک بخواهد.
قانون شکنی

اجازه  مواقع خطر  در  که  بدهید  آموزش  کودکان خود  به 
دارند هر قانونی را زیر پا بگذارند. حتما به آنها بفهمانید که 
در شرایط بحرانی هر کاری برای نجات خود انجام دهند، با 
پشتیبانی کامل شما همراه است. مثال می توانند فرار کنند، 

خیلی بلند فریاد بکشند، دروغ بگویند و ...

درمان چاقی کودک به سن او و سایر شرایط پزشکی اش بستگی دارد
تا دو دهه قبل، گستردگی اضافه وزن و چاقی های غیرمرضی منحصر و محدود 
به برزگساالن بوده ولی متاسفانه در چند سال اخیر روند تصاعدی گسترش اضافه 
وزن و چاقی ها در کودکان خردسال و نوجوانان و جوانان زنگ خطر جدی را به 
صدا درآورده است و عالوه بر پیامدها اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی 
و بیماری زایی چنین رخدادی در زمان حال توام با بروز و شیوع بیماری های 
مختلف با عوارض و ضایعات متعدد در سیستم های قلبی، عروقی، متابولیکی، 
و  اسکلتی  و  حرکتی  و  حسی  های  ارگان  صفراوی،  و  کبدی  تنفسی،  و  ریوی 
عضالنی، عصبی و روانی و اختالالت جنسی به صورت بلوغ زودرس دوران کودکی 
با زمینه سازی و بذرافشانی بیماری های مزمن غیرواگیردار خوش خیم و بدخیم 

در سنین بعدی و بزرگسالی و سالمندی را نیز پایه گذاری کرده است.
لذا پرداختن به این مشکل رو به گسترش در جوامع شهری و روستایی و چاره 
جویی و رایزنی های به موقع و ضروری را اجتناب ناپذیر کرده است و الزم است 
در راستای مبارزه و کنترل چنین رخدادی به طور جدی و هم زمان در دو بعد 
پیشگیری و درمان، اقدامات سریعی برای مهار کردن و درمان های اصولی اضافه 
وزن و چاقی های ایجاد شده در آینده سازان این مرز و بوم به عمل آورده شود.

و  درمان صحیح چاقی کودکان  نحوه  به  باید  داده شده  به من  که  در فرصتی 
که  بپردازم  یادآوری  این  ذکر  به  دانم  نمی  مناسبت  بی  ولی  بپردازم.  نوجوانان 
مبارزه  های  روش  ترین  اقتصادی  و  اقدامات  آمیزترین  موفقیت  و  راه  بهترین 
با اضافه وزن و چاقی ها و پیامدهای خوش خیم و بدخیم این بیماری خزنده 
با عوارض بسیار گزنده اش، پیشگیری بجا و به موقع از عوامل زمینه ساز این 

مشکل رو به گسترش در جامعه است.
اگر پرسیده شود بهترین و مناسب ترین اقدامات از چه زمانی باید آغاز شود، 
گیری  تصمیم  از  پیش  و  همسر  انتخاب  از  قبل  زمان  بهترین  خواهدشد  گفته 
نوپایی، کودکی و  نوزاد و تمام دوران  تولد  از  بارداری بعد  بارداری و دوران  به 
نوجوانی است. به خصوص  به مادران محترم توصیه و تاکید می شود که در 
تغذیه کودک شان در ایام نوپایی، کودکی و نوجوانی از به کارگیری روش »پاتکا« 
جدا خودداری کنید. »پاتکا« یعنی دادن پاداش یا التماس و اجبار به خورانیدن 
لقمه ای بیشتر یا جرعه ای افزون تر یا برعکس تهدید کودک به اعمال تنبیه های  
جسمی، روانی یا قطع امتیازات داده شده یا تغییر جهت 180 درجه و تن در دادن 
به کودک ساالری و اجرای بی چون و چرای خواسته های غیرمنطقی یا نامقبول 
از همه بدتر ایجاد انحراف فکر و حواس پرتی برای هدایت لقمه ای  کودک و 
غذا به دهان کودک با ادا و اصول هایی نامعقول و درآوردن صداهای عجیب و 
غریب یا با نشاندن بچه در مقابل فرستنده های تلویزیونی یا DVD و مشغول 

کردن آن ها به تماشای انواع کارتون ها و فیلم های عجیب و غریب. 
 علت چاقی کودکان,پیشگیری از چاقی کودکان

هرچه سن شروع چاقی پایین تر باشد، عوارض دراز مدت آن بیشتر خواهد بود
 پس در جهت اقدامات اساسی و اصولی در قبال کنترل وزن و جلوگیری از چاقی 

کودکان چه باید کرد؟!
درمان صحیح چاقی کودکان و نوجوانان

1- آموزش مادران جوان در قبال تغذیه صحیح کودک و زدودن باورهای غلط، به 
خصوص وسواسی که اول زاهای کم سن و سال در زمینه تغذیه کودک شان به 

صورت سینه به سینه دریافت کرده اند.
2- تحلیل برنامه های غذایی روزانه کودک و بررسی یادآمدهای تغذیه هفتگی 
ارائه  و  روزانه  تغذیه  در  آمده  عمل  به  اشتباهات  تعیین  و  شناخت  و  کودکان 

توصیه های عملی و کاربردی به خانواده ها برای رفع تدریجی روش های غلط 
به کار برده شده.

٣- تعدیل تدریجی و حذف کامل میان وعده های غذایی پرانرژی و فاقد مواد 
مغذی الزم )چیپس، پفک، هله و هوله، شربت ها و نوشابه ها(

4- افزایش به کارگیری مقدار بیشتری از فیبرهای محلول یا نامحلول در گنجانیدن 
از غالت، حبوبات و سبزیجات مختلف و تعدیل تدریجی و  غذاهای تهیه شده 
حذف کامل شکالت شیرینی، کیک و بستنی های روزمره و جایگزینی آن ها با 
میوه های فصل و دانه ها و مغزها )آجیل شیرین و شور به صورت متعادل و 

متنوع(.
5- افزایش مقدار لبنیات دریافتی نسبت به قبل از اجرای برنامه جدید حداکثر 
تا میزان دو تا دو و نیم واحد. الزم به یادآوری است عادت کردن افراد به میل 
کردن شیر بیشتر از حد نیاز که موجبات کم خونی و برخی از بیماری ها را فراهم 

می کند، توصیه نمی شود.
6- افزایش زمان فعالیت های جسمی و بازی های دسته جمعی و کاهش زمان 

تماشای تلویزیون.
ایجاد نظم در ساعات خواب زودهنگام شبانه و رعایت وعده های اصلی و   -7

میان وعده ها و عدم حذف وعده صبحانه.
8- تغذیه در محل مشخص و زمان معین و ظروف اختصاصی کودک و نوجوان.

و  زور  کارگیری  به  و عدم  تغذیه کودک  قابل  در  قاطعیت  با  توام  9- خونسردی 
اجبار مبنی بر میل کردن حتمی تمام غذای داده شده و اتمام اجباری مقدار غذای 

سرو شده.
10- هرچه سن شروع چاقی پایین تر باشد، عوارض دراز مدت آن بیشتر، خطرناک 
اقدام  لذا  تر و احتمال درمان چاقی برای همیشه بسیار ضعیف تر خواهدشد. 
موثرتر  بسیار  نوجوانان  و  کودکان  وزن  اضافه  روند  در  تاثیرگذاری  فوری جهت 

واقع خواهدشد.
11- مهرورزی و بازار محبت معقول پدر و مادر به کودک و پاسخگویی به نیازهای 
برخورداری بچه ها از عواطف پدری و مادری از پرخوری های احتمالی و افسردگی 

های کودک جلوگیری کند.  
 چاقی کودکان,درمان چاقی کودکان

مواد غذایی فاقد مواد مغذی الزم مانند غذاهای چرب, چیپس، پفک و ... را به 
کودکان ندهید

12- عدم جبران یا قصور یا بی توجهی ها یا تنبیه های بی مورد با خوراندن یا 
خرید تنقالت رنگارنگ که خود عذر بدتر از گناه تلقی می شود.

1٣- اصالح تدریجی عادات غذایی غلط و خارج از چارچوب برنامه های مورد نیاز 
و ناخنک زدن ها و ریزه خواری های مداوم.

14- کاهش دفعات تغذیه کودک در خارج از منزل به خصوص Fast Foodها 
و انواع ساندویچ، همبرگر، پیتزا و سیب زمینی سرخ کرده با سس ها پرچرب 
و انواع نوشابه ها و دسرهای خامه ای پر از قندهای ساده و چربی های اشباع 

شده.
15- کاهش مقدار نمک، شکر، افزودنی های مختلف، چربی های حیوانی و روغن 

های گیاهی جامد یا مایع فراتر از نیاز بچه به هنگام طبخ غذا در منزل.
به  که  نوجوانان  و  کودکان  های  نگرانی  دل  و  اضطراب  و  استرس  کاهش   -16
تسکین  عامل  یک  عنوان  به  و  کرده  پیدا  نمود  خواری  ریزه  و  پرخوری  صورت 
و  شبانه  خواب  ساعات  در  نظم  ایجاد  در  دقت  و  توجه  و  آید  می  در  شرطی 

جلوگیری از شب زنده داری آن ها.

نكاتی جالب براى تربیت فرزندان

راهكارهایی براى درمان چاقی کودکاناین 10 مهارت را به فرزندان خود  بیاموزید
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و  اسالمی  شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده  رجبی  اهلل  فرج 
عده ای  این که  بر  تاکید  با  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رییس 
ریاست  نفری مهندسان کشور  بر جامعه چند صدهزار  دارند  دوست 
کنند،گفت:دوست نداریم در سرمایه ملی و انسانی هزینه کرده و به 
آن بپردازیم چون یک نگاه سوداگرانه و کاسبکارانه در این عرصه ها 

حاکم شده است.
تجلیل  و  بیرونی  ابوریحان  روز  گرامیداشت  آیین  در  رجبی  فرج اهلل 
آنکه  دلیل  به  گذشته  در  کرد:   اظهار  نقشه بردار  مهندسان  مقام  از 
اندیشمندان و بزرگان ایرانی در آزمایشگاه ها و در میدان های اجرایی 
طالیه دار  می پرداختند  فعالیت  و  کار  به  مداوم  و  مستقیم  به صورت 

تمام عرصه ها و رشته های علمی بودند.
رها  را  فعالیت ها  ایرانیان  که  زمانی  از  متاسفانه  اما  داد:  ادامه  وی 
که  قافله ای  از  کردند  اکتفا  نظری  و  درونی  کارهای  به  تنها  و  کرده 
سال ها طالیه دار آن بودند عقب ماندند. امیدواریم شرایطی برای این 
سرزمین ایجاد شود تا با تالش مداوم طالیه دار همه عرصه ها باشیم 

و تنها به گذشته خویش افتخار نکنیم.
ساختمان  نظام مهندسی  سازمان  کنونی  چالش های  به  اشاره  با  وی 
و  هستند  مهندسی  جامعه  افتخار  مایه  نقشه بردار  مهندسان  افزود: 
باید پذیرفت در دورانی قرار داریم که جامعه مهندسی به هر دلیل و 
گاهی به خاطر واقعیت های بیرونی با فشارهای گوناگونی روبروست.

وی با تاکید بر این که »شاید بتوان گفت در حادترین شرایط جامعه 
مهندسی کشور قرار گرفته ایم« بیان کرد: این جامعه چند صدهزارنفری 
مهندسی کشور حکایت آن غولی را دارد که از شیشه خارج شده و حاال 

هرکسی برای آن به دنبال صاحب بوده و دوست دارد بر این جامعه 
ریاست کند.

تاکید  باید  گفت:  اسالمی   شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
کنم برای خروج از این عرصه و بحران های حاکم نیازمند گفت وگو و 
تبادل نظر هستیم و باید در زیر یک چتر واحد، کامال حساب شده و با 

بصیرت عمل کرده و از خواسته های خود دفاع کنیم.
رجبی اظهار کرد:  وقتی صحبت از هزینه های مهندسی یک ساختمان 
و  ساخت وساز  عرصه  در  را  مهندسی  خدمات  همه  اگر  می شود، 
هزینه های آن را محاسبه کنیم با توجه به مسئولیت حقوقی و کیفری 
رقم بسیار  این  به عهده می گیرند  پایان عمرشان  تا  که مهندسان ما 

ناچیز است.
وی تصریح کرد: در واقع آنچه را که ما حاضر هستیم در چانه زنی ها 
از آن عبور کنیم این است که دوست نداریم در سرمایه ملی و انسانی 
هزینه کرده و به آن بپردازیم چون یک نگاه سوداگرانه و کاسب کارانه 
در این عرصه ها حاکم شده است. حداقل در یک دوره طوالنی یک 
مسئولیتی را از نظر حقوقی و کیفری به عهده می گیرد که بسیار بیشتر 
تا  است  بهانه هایی  اینها همه  و  است  هزار ناموت  متری سی  آن  از 

جامعه مهندسی مورد هجمه قرار گرفته و به آن خدشه وارد شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: از دوستان 
خواهش می کنم در همه جا چه دولتی و چه خصوصی کمک کنیم و 
باهم تعامل داشته تا بتوانیم گلیم خویش را از عرصه جامعه مهندسی 
و سرمایه ملی بیرون بکشیم. اما در کنار این ماجرا جامعه مهندسی 
و  کنونی  زمان  نظاره گر  تنها  نباید  فرهیخته  جامعه  یک  به عنوان 

امروز در عرصه ساخت وساز ما دچار یکسری  باشد  وضعیت موجود 
محدودیت ها و درواقع ایستایی هستیم که من فکر می کنم که این 
از دست اندرکاران جامعه مهندسی  می تواند مطالبه جامعه مهندسی 

باشد .
به منظور  ایران  نقشه بردار  مهندسان  جامعه  از  تشکر  ضمن  رجبی 
جامعه  گری  مطالبه  خواستار  بیرونی،  ابوریحان  بزرگداشت  برگزاری 
نوئی  دولت  کنونی  دولت  اینکه  به  توجه  با  افزود:  و  شد  مهندسی 
است و باید این مطالبه گری را بگوییم و زندگی ما و هزاران نفر دیگر 
در آن است باید هم تشریک مساعی و هم افزایی داشته باشیم که با 

پشتیبانی و اتحاد هم این کار صورت بگیرد.
،رئیس جامعه صنفی  نیز بهمن مومنی مقدم  این مراسم  ابتدای  در 
نقشه بردار  مهندسان  جامعه  کرد:  اظهار  ایران  نقشه بردار  مهندسان 
ایران با قدمت حدود چهل سال این پتانسیل را دارد که در مسائل 
نوع  این   و  باشد  داشته  بیشتری  اثرگذاری  کشور  فرهنگی  و  صنفی 
حرفه ای  و  ملی  منافع  تامین  سمت  به  را  ما  می تواند  گردهمایی ها 

سوق دهد.
با یادآوری این که در مناسبات صنفی و حرفه ای کشور نقایص  وی 
سالروز  بزرگداشت  مراسم  در  اکنون که  کرد:  تاکید  داریم  فراوانی 
ابوریحان بیرونی، این دانشمند برجسته هستیم آرزومندیم که با توکل 
عزیزمان  و مسئوالن محترم کشور  مدیران  یاری  و  بزرگ  به خداوند 
ایران و همیاری مهندسان نقشه بردار بتوانیم مکتب اخالقی و علمی و 

راه این بزرگ مرد شهیر را تداوم بخشیم.
امیدواری  ابراز  ایران  نقشه بردار  مهندسان  صنفی  جامعه  رئیس 

مهندسی  و  تاریخ پژوهی  جهت  در  آغازی  مراسم  این  برگزاری  کرد 
نقشه برداری و همچنین شروعی تازه در راستای ایجاد پیوند و تعامل 

بین دولت و حرفه مندان این صنف باشد.
از  تجلیل  و  بیرونی  ابوریحان  روز  گرامیداشت  ملی  یادمان  دومین 
و  معماری  مشاور  حناچی،  پیروز  با حضور  نقشه بردار  مهندس  مقام 
سازمان  رییس  قربانخانی  حسن  شهرسازی،  و  راه  وزیر  شهرسازی 
نظام مهندسی تهران، ریس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران، 
نیروهای  جغرافیایی  سازمان  سازمان  نوآوری  و  پژوهشی  معاونت 
راه  از  مسلح، معاونت فنی سازمان نقشه برداری و مدیرکل سنجش 

دور سازمان فضایی ایران برگزار شد.

عباس آخوندی بعدازظهر پنجشنبه در ستاد بازآفرینی خراسان رضوی 
اظهارکرد:بحث مهم سیاست گذاری در حوزه مسکن نیاز به اجماع دارد 

و نباید هر کسی درکی از این موضوع داشته باشد.
وی افزود:چه قبل از انقالب و  چه بعد از آن پنج برنامه توسعه در کشور 
اجرا شده و برای اجرای این برنامه میلیاردها ناموت هزینه شده است. 
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: طبق آمار موجود ۳۶ درصد ساکنان 
خراسان رضوی دارای مسکن مناسبی نیستند که این رقم در کل کشور 
حدود ۱۹ درصد است و این افراد در وضعیت بدمسکنی قرار دارند.  وی 

با بیان اینکه یک سوم مردم وضعیت مسکن شان خوب نیست گفت: با 
این وجود در کشور دو میلیون ۶۰۰ هزار خانه خالی داریم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در حوزه شهرسازی به همفکری 
از ۴۰ سال چرا همچنان  بعد  باید مشخص شود  کرد:  ابراز  داریم  نیاز 

گرفتار وضعیت بد مسکن در کشور هستیم.
وی با اشاره به اینکه در ۳۰ شهر خراسان رضوی بافت فرسوده وجود 
دارد بیان کرد: این شهرها دچار پوسیدگی هستند که می توانند در آینده 

مسئله ساز شود و نیاز به مراقبت از بافت شهر داریم.

زیر  یا  استان صفر   ۱۰ رشد جمعیت حدود  نرخ  کرد:  تصریح  آخوندی 
صفر است و ۱۱ استان  نرخ رشد جمعیت شان بین صفر تا یک است.

وی تاکید کرد: روند کاهنده رشد جمعیت شهر در تمامی شهرها وجود 
آید در ۲۰ سال  این سوال پیش می  دارد و مختص مشهد نیست و 
باید  آیا  آینده سیاست اصلی در حوزه شهرسازی چه می تواند باشد؟ 
همچنان به دنبال توسعه شهر برویم یا کیفیت زندگی را ارتقا دهیم؟ 

چگونه به ارتقا کیفیت سکونت مشهد دست یابیم؟
وزیر راه و شهرسازی گفت: پنج هزار هکتار در ۳۰ شهر خراسان رضوی 
از درون فرسوده شود کیفیت  دارای بافت فرسوده است و شهری که 

زندگی، امنیت، حوزه فرهنگی، سیاسی اش نمی تواند ارتقا پیدا کند.
با اشاره به مسکن مهر گفت: ۴۰ هزار مسکن مهر در گلبهار  آخوندی 
ساخته شده که نشان از جمعیت پذیری  این شهر دارد و باید گفت 

کمیت رشد زیادی داشته اما کیفیت اینگونه نبوده است. 

از  ابتدا  مردم  کردن  توانمند  و  عملی  اقدامات  باید  داد:  ادامه  وی 
بافت های فرسوده شروع شود تا امکان جمعیت پذیری  راداشته باشند.

باید  انداز گفت:  به بحث سیستم پس  اشاره  با  راه و شهرسازی  وزیر 
بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم تا به همان اندازه پس انداز 
افزایش یابد . تاکنون ۱۷ هزار و ۴۰۰ نفر وام تسهیالت ۸ درصد در حوزه 
مسکن گرفته اند. وی تاکید کرد: هرچه تعداد تقسیمات کشوری را کم 
کنیم کنترل کم می شود و بنابراین باید روند انجام تقسیمات کشوری 
کم شود. آخوندی با اشاره به کمیسیون  بازآفرینی استان گفت: طرح 
پیرامون حرم مطهر رضوی برای شیعه ها افتخار ایجاد نکرد، استراتژی 
مداخله حداکثری در بافت حرم جواب گو نبود و هزینه زیادی ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه باید اشتهای به تخریب را کاهش دهیم تاکید کرد: 
برای رفع این مشکل حلقه مردم، میانی و دورتر چفت و بست شود و 

اگر حلقه بیرونی داشته باشیم شاهد ادامه این روند هستیم. 

یافتن نقطه ای در باغچه بیرون از خانه برای پرورش 
دانید  می  شما  که  چرا  است.  آسانی  کار  ها  اطلسی 
کدام قسمت نور کامل آفتاب دارد و کدام قسمت سایه 
و  است  خشک  خاک  از  قسمت  کدام  دارد،  بیشتری 
کدام قسمت روان تر است. اما در درون خانه این کار 
هم  هوا  و  است  مستقیم  غیر  نور  زیرا  است،  مشکل 

خشک تر است. 

گیاهان درمانی که درون خانه رشد می کنند:
گیاهان بسیاری هستند که شما تمایل دارید از گلخانه 
به درون خانه بیاورید، اما از کجا باید بدانید که کدام 
است؟!  تر  مناسب  ها  آن  برای  اتاق  کدام  و  قسمت 
اتاق  در  هاست  مدت  شما  که  است سرخسی  ممکن 
خوابتان منتظر جوانه زدنش هستید در آشپزخانه و یا 

حتی در حمام بهتر رشد کند. 

حمام:
اگر نور زیادی در حمام دارید آلوئه ورا بسیار مناسب 
درونش  ژل  و  کنید  جدا  آن  از  برگ  یک  تنها  است. 
به  جزئی  های  خراش  و  ها  سوختگی  درمان  برای  را 
پنجره  که  )فضاهایی  نور  کم  فضاهای  برای  برید.  کار 
گرمسیری  گیاهان  است.(  تعبیه شده  آن  در  کوچکی 

گزینه مناسبی هستند.

گیاه لبه طاقچه ای که درمانی هم هستند:
اگر  برای این مکان گیاه فیلودندرون مناسب است و 
آن  توانید  می  پسندید،  می  را  آویز  گل  گیاهان  شما 
ها را نزدیک پنجره آویزان کنید و ساقه های پیچک 
توجه  اما  قرار دهید.  اطراف دوشتان  در  را  مانندشان 
داشته باشید که این گیاهان به هنگام خوردن سمی 
و  کودکان  از دسترس  دور  را  ها  آن  بنابراین  هستند، 

حیوانات خانگی نگه دارید.
آشپزخانه:

در  را  پیازچه  و  ریحان  که  اید  کرده  سعی  شما  حتما 
کنار سینک پرورش دهید ولی کاهو چطور؟ یک پنجره 
ی سایه انداز مکان بسیار خوبی برای آن است. کاهو 
ها در نور جزئی به خوبی رشد می کنند و اگر شما در 
آشپزخانه یک پنجره داشته باشید می توانید به راحتی 

نیازی  دیگر  و  دهید  پرورش  را  خودتان  ساالد  مواد 
نیست برای خرید آن ها از خانه خارج شوید.

چطور کاهوهای بزرگتری داشته باشیم؟
است  گیاهانی  پرورش  برای  مکان  بهترین  آشپزخانه 
زیرا که سینک دم دست  نیاز دارند،  که به آب زیادی 
شماست و از آنجائیکه شما در آنجا بسیار رفت و آمد 
می کنید سریع متوجه می شوید که چه موقع گیاهان 
شما به آب نیاز دارند. برای تنوع رنگ شما یک بگونیا 

نیز می توانید پرورش دهید.

اتاق نشیمن:
بزرگ  گلدانی  گلهای  برای  است  مکانی  نشیمن  اتاق 
گیاه  انتخاب  از  قبل  گیرند.  می  قرار  کف  روی  بر  که 
شرایط نوری مکان را بررسی کنید. اگر شما نور بسیاری 
دارید Dracaena رنگارنگ بسیار مناسب است. نخل 
می  پیشنهاد  کمتر  نور  با  هایی  مکان  برای    Kentia
شود که می تواند سایه بان دلنشینی برباالی مبل شما 
باشد؛ اما اگر به دنبال چیزی می گردید که در گوشه ی 
 Sansevieria تاریک منزل بگذارید ، خانواده ی گیاه
مناسب شکیل  گلدان  در  بسیار  آنها  مناسب هستند. 
می باشند و درضمن اکسیژن بسیاری تولید می کنند. 

اتاق خواب:
و  تعطیلی  حس  شما  به  که  گرمسیری  گیاه  یک 
می  نظر  به  مناسب  فضا  این  برای  بدهد  را  آسودگی 
رسد. مثال گیاه گرمسیری مانند موز شما را به یاد کلبه 
ها و چشمه آب گرم می اندازد. برای پرورش آن به نور 
افسردگی  روح حس  بی  گیاهان  دارید.  نیاز  مستقیم 
و دلتنگی می دهند. برای نورهای کمتر نخل مناسب 

است.

اتاق بدون پنجره:
نور  کم  دارند؛ حتی  نور  به  نیاز  فتوسنتز  برای  گیاهان 
و  ماه  برای چند  آنها  است  اگرچه ممکن   . آنها  ترین 
آورند ولی همیشه در  نور دوام  حتی یک سال بدون 
حال زوال هستند. برای این فضاها بهتر است از گلدان 
از  های گل خشک طبیعی یا شاخه های خزه دار که 
سقف آویزان هستند استفاده کنیم. اگر شما واقعا گیاه 
زنده می خواهید بهتر است گیاهان هوازی را که برای 

مدت طوالنی بدون نور زندگی می کنند انتخاب کنید.

گاراژ :
ابزار  که  هایی  مکان  برای  را  گیاهی  هرگز  شما  شاید 
خود را نگه می دارید در نظر نگیرید ولی گیاهان حتی 
زمانی که شما کارهای روغنی و یدی انجام می دهید 
می  ها  مکان  نوع  این  برای  هستند.  عالی  همراهان 
توانید از گیاهانی که در نور کم و بدون آب زیاد رشد 
می کنند استفاده کنید چرا که معمواَل از این مکان ها 

غافلید.
اتاق کودک:

کودکان به گیاهان عالقه دارند ولی کمی برخوردشان با 
آنها خشن است. کودکان معمواَل در ارتباط با گیاهان 
گیاهان  بنابراین  هستند.  اسپری  با  پاشی  آب  عاشق 
هوازی بسیار مناسب هستند چرا که به رطوبت زیادی 
استفاده  مقاوم  های  گونه  از  کنید  سعی  دارند.  نیاز 

کنید. 
پاسیو بسته:

این مکان برای گیاهانی است که به توجه زیادی نیاز 
در  ها  آن  گذاشتن  با  که  خواهید  نمی  شما  و  دارند 
اتاق نشیمن و یا اتاق خواب ریسک کنید، مکان بسیار 

مناسبی به جهت دریافت نور و رطوبت است. 

مریم مهدوی - کارشناس و پژوهشگر معماری و دکوراسیون داخلی

عده اى به دنبال ریاست بر جامعه چند صد هزار نفرى مهندسان هستند

چند درصد مردم مسكن مناسب ندارند؟

بهترین گیاه را براى هر اتاق خانه ات انتخاب کن!

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:


