
قابل  غیر  طبیعی  بالهای  جمله  از  زلزله 
پیش بینی و غیر قابل پیش گیری است 
نظیر  طبیعی  حوادث  سایر  همچون  اما 
آتش فشان، سیل، طوفان و غیره میتوان 
و  تلفات  میزان  که  اندیشید  تدابیری 
سوره  داد.در  کاهش  را  وارده  خسارات 
شده  بحث  قیامت  وقوع  نشانه  از  زلزله 
است اما تعابیری دارد که قابل تسری به 

زمین لرزه های دنیوی نیزمى باشد:
)) هنگامی که زمین شدیدًا به لرزه در می آید و زمین چنان زیر و رو شود 
میگوید  این صحنه  دیدن  از  انسان  سازد.  خارج  را  سنگینش  بارهای  که 
زمین را چه شده است؟ زمین در آن روز تمام خبرهایش را بازگو میکند...((

زلزله دنیوی نیز نقش یک آیینه را بازی میکند.همه خوبی ها و بدی ها، 
فرصت  و  ،ایثارگری ها  ها  ریاکاری  و  ،صداقت ها  قدرت ها و ضعف ها 
زلزله  شوند.  مى  نمایان  آیینه  این  در  ها  زشتی  و  ها  زیبایی  ها،  طلبی 
میتواند افشاگر ساختار های کارآمد و معيوب یک جامعه و یک حکومت 
توان  و  میشود  تأمین  چگونه  مردم  امنیت  فهمید  میشود  زلزله  باشد.با 
اندازه است. سطح همبستگی ملی تا چه  مندى سیستم مدیریتی تا چه 
میزان است.اعتماد مردم به نهاد های حاکمیتی چه مقدار است.ایران روی 
چندین گسل زلزله قرارگرفته و به عنوان یک کشور زلزله خیز شناخته شده 
و در طول تاریخ زلزله های مخرب زیادی را تجربه کرده است. بعد از زلزله 
لرزه  زمین  آخرین  اخیر  در چهل سال  آذربایجان  بم،  ،رودبار،  های طبس 
بزرگی 7.3 ریشتر استان  به  تاریخ یک شنبه 21/8/٩٦در ساعت 21:48  در 
کرمانشاه را لرزاند. مرکز زلزله روستای ازگله و شهرهای سر پل ذهاب و قصر 
شیرین بود ولی شدت آن به حدی بود که بخش های غربی ایران و قسمتی 
از کشور عراق را لرزاند و کشور های ترکیه، ارمنستان، کویت، عربستان و 

امارات متحده عربی و بیشتر شهرهای ایران نیز آن را احساس کردند.
اثر ین زلزله کشته و حدود  طبق آمار منتشره تا کنون حدود 450 نفر در 
7500 مجروح و مصدوم شده اند.زلزله کرمانشاه با تمام ابعاد وسیع فاجعه 
بار فعاًل خاتمه یافته ولی پس لرزه های فراوان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 

اقتصادی در پی داشته که به برخی از آنها اشاره میشود.
1-  پس لرزه فرهنگی

هنوز سیستم آموزشی ما نتوانسته افراد را برای مقابله با بحران ها کارآمد 
و توانمند بار بیاورد. عدم برگزاری دوره های آموزشی ضعف مفرط آموزش  
و پرورش و نهاد های تربیتی و مذهبی در فرهنگ سازی از سنین نوجوانی، 
آموزشی  فیلم های  و  انیمیشن  تولید  و  تلویزیونی  برنامه های  تهیه  عدم 
برای کودکان و در مدارس که هرکدام می تواند در جهت پیشگیری و مقابله 

در برابر بحران های نظیر زلزله موثر واقع شود.
2-  پس لرزه های مدیریتی

برای امدادرسانی در این گونه حوادث، سازمانهایی نظیر هالل احمر، ستاد 
ها،  وزارتخانه  امداد،  کمیته  بحران،  مدیریت  سازمان  غیرمترقبه،  حوادث 
حال خود  فراخور  به  کدام  هر  انتظامی  و  نظامی  های  نهاد  ها  شهرداری 
وظایفی به عهده دارند و برای اغلب آنها اعتبارات و امکانات مناسبی پیش 
بینی شده است و اساسًا منطقی به نظر نمیرسد که سازمان مدیریت بحران 
کشوری و استانی در اولین نظرات خود اعالم نماید که ما غافلگیر شده ایم.

مگر این نهاد های حکومتی اساسًا برای چنین روزهایی تأسیس نشده اند 
و نباید از قبل آمادگی الزم را داشته باشند و انبار های خود را مملو از چادر، 
پتو، لباس گرم، شیر خشک، دارو و وسایل گرمایشی و هر آنچه ضرورت 
دارد کرده باشند تا نیازی نباشد دست به دامان مردم شده و حتی سه روز 
پس از زلزله هنوز چادر و پتو و اقالم ضروری به اندازه کفایت به دست مردم 
نرسیده باشد. در زلزله کرمانشاه نه فقط شاهد بحران زلزله که حتی بیش 
از آن نظاره گر بحران رفتاری و مدیریتی بودیم. نه مسئولین میدانستند در 
آن شرایط بحرانی چه باید بکنند و نه مردمی که برای کمک آمده بودند و 

نه خود زلزله زدگان.
3-  پس لرزه بی اعتمادی

زلزله کرمانشاه نشان داد که مهمترین سرمایه اجتماعی که اعتماد مردم به 
از  حاکمیت است دچار تزلزل شده است و اال لزومی نداشت که عده ای 
چهره های سیاسی، اجتماعی، علمی ، هنری و ورزشی مستقیمًا وارد عمل 
شده و شماره حساب اعالم کنند و حتی حاضر نشوند کمک های جمع آوری 

شده را در اختیار هالل احمر یا کمیته امداد قرار دهند.
کامیون های حاوی کمک های مردمی از سراسر کشور به مناطق زلزله زده 
سرازیر شد و هرکدام اصرار داشتند شخصًا کمک های جمع آوری شده را به 
دست نیازمندان بسپارند و حاضر نبودند آنها را تحویل نهاد های حاکمیتی 
بدهند.در چنین حالتی با اقدامات مجزا و انفرادی و گروهی نه تنها قادر به 
هم افزایی نیستیم بلکه دچار موازی کاری و از دست دادن انرژی و اتالف 

کار ها میشویم.
وقتی این هدایا تحت نظارت یک مدیریت واحد و منسجم نباشد نتیجه 
اين میشود که خیلی از کاالها که مورد نیاز نیست به وفور در مناطق زلزله 
زده دپو شده و برخی از آنها ضایع و فاسد میشود و در مقابل از وسایل 
مورد نیاز هیچ خبری نیست یا در يك منطقه وسایل فراوان و در منطقه 

دیگر دچار کمبود.
از طرفی عده ای که هیچ تخصص و تجربه ای در امدادرسانی ندارند به 
سرعت عازم مناطق زلزله زده شده و با این فضای مجازی نیز عده ای تمایل 
به اقدامات نمایشی  و حضور فیزیکی در مناطق پیداکرده و نه تنها مانع 
امدادرسانی میشوند بلکه حضورشان که مستلزم اسکان و تغذیه خودشان 

میشود باری گران است به دوش زلزله زدگان.                  ادامه صفحه ۲
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سرمقاله | به قلم مدیر مسئول

یادداشت ...

بحث های مربوط به خطرات ابتال ء به سرطان ناشی از دستگاه 
تلفن همراه کم کم عمومیت پیدا کرده اما هنوز راه حلی برای آن 
مشخص نیست .  با تحول در امکانات منفی موجود در تلفن های 
هوشمند  اخیر ، این بحث دوباره پر رنگ شده است .    هنوز هیچ 
اطمینانی در مورد امواج متصاعد شده از سوی تلفن های همراه 
به ویژه آنتن های رله منتشر نشده است. سازمان بهداشت جهانی 
بر این عقیده است که تلفن های همراه احتماال برای سالمتی و 
تندرستی مضر است  .  انگار کسی نمی خواهد بگوید که امواج 
الکترومغناطیس منتشر شده توسط تلفن های همراه وآنتن  های 
رله  تاثیر کشنده برای سالمتی کاربران دارد.    هر چند که نباید 
در دام جنون وروان پریشی افتاد ، این که گفته شود تلفن همراه 
فاقد از خطر است حکایت از بی خبری مسولیتی دارد.  اخیرا در 
شهر لیون فرانسه در تاریخ ۲۴ تا۳۱ می، تعداد ی از دانشمندان بر 
جسته گرد هم آمدند، این نشست نشان داده که استفاده از تلفن 
همراه خطرات ابتال به سرطان مغز را برای انسان باال می برد.    با 
این حال در سال ۲۰۰۴ یک  تحقیق ثابت کرد که این نوع سرطان 
در بین افرادی که از تلفن همراه زیاد استفاده می کنند یعنی ۳۰ 
دقیقه در هر روز  در طول ۱۰ سال ریسک فزاینده ای دارد.    در ۱۰ 
سال گذشته سازمان بهداشت جهانی بدون تعلل اطمینان حاصل 
کرد که استفاده از تلفن همراه هیچ خطری برای سالمتی در پی 
ندارد.   ما انتظار همدردی واقعی از مشتریان همراه مانند بچه ها 
را نداشتیم که بطور روزمره در معرض اثرات مضر آنتن های رله 
قرار دارند.   قرار دادن امواج تلفن همراه در سطح ۲B می تواند 
نتایج مخرب  اقتصادی را برای شرکت هایی که در آمد آنها تابع 
این بخش است را داشته باشد.  با وجود ۵میلیارد  دستگاه تلفن 
در حال  به شدت  تلفن های هوشمند  دنیا  در  گردش  در  همراه 

افزایش هستند. 

کمتر از دو ماه دیگر اولین سالگرد فوت »سردار سازندگی «
فرا می رسد اما نه از وصیتنامه اصلی او خبری است و
نه از گزارشی که قرار بود شورای عالی امنیت ملی درباره

علت فوت ارائه کند

- شرط صدور صالحیت فعالیت برای مجری ها،دو شغله نبودن آنهاست
- عده ای نگاه خریدارانه به سازمان نظام مهندسی دارند

- پروانه کسی که مهندسان را متهم به امضا فروشی میکرد برای مشهد است.در تهران 
کار میکند.

- شهرداری ملزم به رعایت مقررات ملی است، چرا رعایت نمیکند؟
- مسئولین در پست های کلیدی دوره های مدیریت بحران بگذرانند

چند مدتی حواشی زیادی پیرامون نظام مهندسی و اعضای آن 
به راه افتاده بود که زلزله اخیر شهرهای کرمانشاه بر این حواشی 
تکریم  خود،  مطبوعاتی  رسالت  به  توجه  با  زد.ارمغان  دامن 
بخشی از مخاطبان و اعضای سازمان نظام مهندسی و همچنین 
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  سراغ  به  عمومی  افکار  تنویر 
شورای اسالمی و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور )شورای 

مرکزی( رفت  که در ذیل متن این  مصاحبه را خواهیم خواند.
و  تفکیک  از  اساسی  قانون   ۵۷ اصل  طرفی  از  مهندس،  آقای 
استقالل قوا صحبت میکند و از طرف دیگر اصل ۱۴۱ قانون اساسی 
آقای  حضور  کرده.  منع  بودن  شغله  دو  از  را  مجلس  نمایندگان 
مهندسی  نظام  سازمان  ریاست  و  نمایندگی  دو سمت  در  رجبی 

کشور آیا مغایر با این قوانین نیست؟ 
اولین موضوع این هست که در دوره قبل هم اینطور بوده است 
این  ضمن  در  افتد،  می  اتفاق  این  که  نیست  دوره   اولین  و 
که  هست  شغل  مهندسی  نظام  سازمان  ریاست  دید  باید  که 
دو شغله حساب شود؟ از طرف دیگر آیا رئیس سازمان حقوق 

مستمر میگیرد یا اینکه نه حق الجلسات 
و حق الحضور میگیرد؟ موضوع دیگر این 
که فرایند این انتخاب مستقیم به دست 
یا  و  میشود  انتخاب  جمهوری  ریاست 
انجام  کار سمبلیک  ریاست جمهوری یک 
میتواند  جمهوری  ریاست  آیا  میدهد؟ 
فردا من را عزل کند و دیگری را منصوب 
بر  مبتنی  فرایند  این  دید  باید  نماید؟ 

نظامات دولتی است یا نظامات غیردولتی؟ هیئت مدیره استان 
ها تشکیل میشوند، هیئت عمومی تشکیل شده شورای مرکزی 
را انتخاب و شورای مرکزی 3 نفر را انتخاب میکنند که یک نفر 
بود که  این معنا  به  اگر  رئیس جمهور منصوب مینماید.  را  آن 
رئیس جمهور به استقالل میتوانست فردی را به عنوان رئیس 
مغایر  میتوانست  قطعًا  کند،  منصوب  مهندسی  نظام  سازمان 
باشد. در ضمن اینکه با توجه به شرایطی که هست خیلی هم 

آش دهانسوزی نیست.
 آیا با توجه به حجیم بودن فعالیت های هر دو سمت به هر دو 

مسئولیت میرسید؟
باید دیگران بگویند. در بحث نمایندگی شاخه  را  این موضوع 
حوزه نمایندگی را هم دارم ولی با این وجود حتی از نظر حضور 
فیزیکی تالش کرده ام متمایز تر از رؤسای گذشته باشم و میزان 
حضورم در سازمان بیشتر شود ضمن اینکه کارهای سازمان با 
اداری  ساعت  در  حضور  که  ندارد  رجوع  ارباب  اینکه  به  توجه 
الزامآور باشد و بیشتر فعالیت ها معطوف به سیاست گذاری، 

برنامهریزی و نظارت هست. به هر حال تا به امروز که ده یازده 
ماهی را گذرانده ایم و البته باید دیگران ما را قضاوت کنند.

کردید  قبول  را  مهندسی  نظام  مسئولیت  سختی  شرایط  در 
قبل  از  آیا  مهندسی.  نظام  قانون  تغییر  زمزمه  از جمله  شرایطی 

برنامه ای جهت بهبود سازمان داشتید؟
باید در سازمان دو کار اساسی انجام شود. انضباط تشکیالتی و 
مالی است و دوم شفافیت است. باید سازمان به گونه ای باشد 
که از ارائه خودش به افکار عمومی ابایی نداشته باشد. سختی 
زیاد  مهندسی  نظام  سازمان  کار  که  نیست  این  در  دوران  این 
هست یا خیر؟ سختی کار از آنجایی شروع میشود که با توجه به 
بزرگ شدن این سازمان کسانی نگاه خریداری به آن میکنند به 
این معنی که بسیاری فکر میکنند چگونه میشود سازمانی داشته 
باشیم که به لحاظ تشکیالت و ساختار و حتی بودجه و درآمد 
با توجه به اینکه سازمانی هست که یک ریال به دولت وابسته 
را  میکند ضمنًا خدماتی  کار  مهندسان  با هزینه خود  و  نیست 
ارائه میدهد که حتی دولت نمیتواند ارائه بدهد. امروز سازمان 
هزینه  ناموت  ها  میلیارد  مهندسی  نظام 
مهندسانی  چه  میکند،  مهندسان  آموزش 
که میخواهند وارد حرفه مهندسی بشوند و 
چه آنهایی که تصمیم به ارتقای پایه دارند 
کارکرد  بر  نظارت  دیگر،  مختلف  مسائل  و 
تالش  مهندسین،  امور  انتظام  مهندسین، 
میخواهد  که  سازمانی  یک  ایجاد  برای 
مرجع تخصصی باشد که بحث های مهمی 
است. شاید تا زمانی که اعضای این سازمان ده تا پانزده هزار نفر 
بود کسی چشم خریداری به این سازمان نداشت ولی امروز 4٦0 
هزار نفر عضو این سازمان هستند، طبیعتًا دستگاههای نظارتی 
یک  از  دولتی  دستگاههای  کنند،  می  پیدا  ورود  سمت  یک  از 
سمت دیگر ورود پیدا میکنند و ما تالش میکنیم تشکیالتی که 
بیست سال سابقه دارد و تالش کرده است اتکای کم و ناچیزی 
به دولت داشته باشد و دولت حد اکثر نظارت به آن کرده است 
و هیچ کمک مالی در طی این دوران به سازمان  نشده است. 
امروز شرایط فعلی به این صورت هست غولی از یک چراغ جادو 
بیرون آمده و باید دید قرار هست این غول به چه کسی برسد و 
من میخواهم بگویم این غول برای مردم است و بهتر است برای 
مردم بماند. اتفاقًا سازمان نظام مهندسی تشکیالتی هست که 
هرچقدر از بدنه دولت فاصله میگیرد، میتواند راحت تر کار کند 
و اتفاقًا مسئولیت پذیر تر باشد. ما باید عنصر مسئولیت پذیری 
و  نهادینه  اختیارات هست  و  مسئولیت  تبیین  آن  الزمه  که  را 

بتوانیم از ظرفیت آن استفاده کنیم.

پس لرزه های یک زلزله
رئیس سازمان نظام مهندسی در گفتگو با ارمغان

وصیتنامه آیت اهلل هاشمی کجاست؟

عکاسی در ثبت احوال 
ممنوع شد

شکایت از مطهری 
برای حصر 
پذیرفته نشد

چرا روحانی از 
ماشین پیاده 

نشد؟

رزیتا غفاری: سینما 
و تلویزیون اوضاع 
مناسبی ندارند.

 وزیر کشور : 

سال آینده باید 
روز کورش را 
مدیریت کنیم

تشییع با شکوه 
 پیکر مطهر

 شهید مدافع حرم
مرتضی عبداللهی 

فریزهندی

مضرات تلفن همراه
شرط صدور صالحیت فعالیت برای مجری ها

 دو شغله نبودن آنهاست

رهبر انقالب اسالمی در بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه :

 من با یکایک دلهای داغدار شما همدردم

زهره آوازه

مسعود کریمپور نطنزی

 ادامه در صفحه ۴

اذا زلزلت االرض زلزالها  آیه 1 سوره زلزله
همین صفحه

صفحه ۲
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در ادامه صفحه اول ...
4-  پس لرزه سیاسی

اینگونه بالیای طبیعی و یا حتی جنگ ها معمواًل باعث اتحاد و انسجام 
بین مردم و گروهها و حاکمیت و جناح های مختلف میگردد.

اما در زلزله کرمانشاه شاهد برخی تسویه حسابهای سیاسی و فرصت 
طلبی ها بودیم.اوج این بد اخالقی ها پیش کشیدن موضوع مسکن 
کردن  لعن  بر  مبنی  رهبری  بیت  ارشد  مقامات  از  یکی  اظهارات  و  مهر 
به  را  فاجعه  اصل  مباحث  بود.اینگونه  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
حاشیه می راند، یک طرف کشته شدگان مسکن مهر را 2 نفر و طرف 

دیگر 100 نفر اعالم کرد.
5-  پس لرزه اخالقی

در زلزله کرمانشاه، فضای مجازی با رسانه ملی در تقابل هم عمل کردند. 
یک طرف سعی میکرد ثابت کند که نهاد های حاکمیتی در کمک به زلزله 
زدگان قصور داشته و طرف دیگر سعی میکرد همه چیز را امن و امان 
توصیف کند. یک طرف مدعی بود هیچ کمکی به زلزله زدگان نشده و 

دیگری بچه ها را در حال بازی کردن و شادی نشان میداد.
برخی خبرگزاری ها عکس ها و فیلم های مربوط به سایر کشور ها را به 

عنوان زلزله کرمانشاه به نمایش گذاشتند.
معرض  به  را  گذشته  مصرف  تاریخ  و  بنجل   اجناس  نیز  کسبه  برخی 
فروش و ارسال به مناطق گذاشتند، برخی دست به سرقت زدند، عده ای 

هم به فکر سلفی گرفتن با زلزله زدگان داغدار بودند.
6-  پس لرزه اقتصادی

ساعات  در  متأسفانه  که  آوار  زیر  از  زدگان  زلزله  فوری  نجات  از  پس 
طالیی اولیه به لحاظ عدم ارسال تجهیزات به موقع، با تأخیر انجام شد، 
بازسازی شهر ها و روستاها و اسکان دائمی زلزله زدگان در اولویت قرار 
و  و سرپناه مناسب  تأمین معاش  در  دارد.نهادهای حاکمیتی موظفند 

فوری وارد میدان شوند و نباید منتظر کمک های مردمی بمانند.
تجربه نشان داده که در اینگونه فجایع از تجارب قبلی به خوبی استفاده 
نکرده ایم. به فکر تقویت زیرساخت های شهری و روستایی نبوده ایم تا 
فقر و محرومیت در بناها و زیرساخت های استاندارد که دولت مسئول 
آن است وجود دارد.هر لرزشی در زیر زمین به مصیبتی بر روی آن می 
انجامد.از نظر اقتصادی هنوز سرمایه گذاری الزم در این بخش صورت 

نگرفته است.
7-  پس لرزه اعتقادی

تلفات  کمترین  باالتر  ریشتر  با  ژاپن،زلزله هایی  نظیر  در کشوری  اینکه 

لرزش  با کمترین  ایران  دارد و در شهرهای  به دنبال  را  انسانی و مالی 
بیشترین فجایع به بار می آید تصادفی نیست.آنها قوانین و مقررات و 
استانداردهای ساخت و ساز را رعایت میکنند. اما ما این توجیه را یاد 
گرفته ایم که این بالها نتیجه گناهان و بی حجابی است و بدین وسیله 

از پذیرش مسئولیت فرار کرده و با اعتقادات مردم بازی میکنیم.
8-  پس لرزه مسکن مهر

بدیهی است مسکن مهر از همان ابتدا با مشکالتی مواجه بود. چرا که 
دولت نهم و دهم اصرار داشت باهدف خانه دار کردن افراد مستضعف 
تعداد واحد ها را تا میتواند افزایش دهد. بانک مسکن را وادار کند اعتبار 
بدون پشتوانه تخصیص دهد. هزینه ساختمان را به جای هفتصد هزار 
ناموت به متری سیصد هزار ناموت کاهش دهد. بحث مجری ذیصالح 
و هرگونه نظارت فنى را به خاطر کم کردن هزینه از پروژه ها حذف کند 
و بسیاری از مقررات ضروری را نادیده بگیرد. در چنین شرایطی بدیهی 
است نمیتوان یک ساختمان با استاندارد الزم را احداث نمود. شاید این 
حادثه باعث شود یک بار و برای همیشه موضوع مسکن مهر در سراسر 

کشور مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار بگیرد.
البته موضوع ساختمان های تخریب شده منحصر به مسکن مهر نیست 
این  و  شده  تخریب  به شدت  نیز  ساز  تازه  های  بیمارستان  اینکه  کما 

نشان میدهد یک جای کار اشکال جدی وجود دارد.
منافع  برای  ها  شهرداری  و  باشد  ها  بسازبفروش  دست  کار  وقتی  تا 
سازمان  و  کنند  فروشی  تراکم  و  بگیرند  نادیده  را  مقررات  خودشان 
نظام مهندسی به بنگاههای تجاری تبدیل شوند وامضا فروشی کنند و 
مهندسین دو شغله باشند و وزارت راه و شهرسازی روی بخش راه متمرکز 

شود چاره ای نداریم که در مقابل زلزله تسلیم محض شویم.
ممکن است مهندسین ناظر مورد مواخذه قرار بگیرند ولی آیا روزی که 
در شهرستان ها پروانه انبوه سازی برای افرادی که فاقد شرایط مناسب 

بودند صادر شد به فکری چنین روزی نبودند؟
آيا وقتى به كاالهاى فاقد كيفيت بر أساس روابط مجوز استاندارد دادند 

امروز را پيش بينى نمى كردند؟
پروانه  مهندسی  نظام  سازمان  توسط  ها  نقشه  کنترل  بدون  وقتی  آیا 

صادر میکردند امروز را نمیدیدند؟
و  میکند  تنظیم  را  ساز  و  ساخت  مقررات  حاکمیت  که  بپذیریم  باید 

مهندسین فقط مجری آن هستند.
9-  پس لرزه مهربانی

و اما در میان همه اتفاقات ناگوار نباید خلق صحنه های زیبا را فراموش 
اول،  معاون  جمهوری،  ریاست  رهبری،  معظم  مقام  موثر  کنیم. حضور 
امدادى  نهادهاى  و  ارتش  و  سپاه  پرسنل  و  فرماندهان  ذیربط،  وزرای 
و سرازیر شدن خیل عظیم داوطلبان به مناطق زلزله زده و کمک های 
فراوان اقشار مختلف و همبستگی بی نظیر اقوام و مذاهب مختلف در 
امدادرسانی باعث گردید که برگ زرین دیگری در تاریخ این کشور رقم 

بخورد و تا حدودی از آالم زلزله زدگان بکاهد.

زده  زلزله  مناطق  از  بازدید  برای  که  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
استان  به  امروز  صبح  دیدگان  آسیب  و  زدگان  زلزله  از  دلجویی  و 
کرمانشاه سفر کرده اند، در جمع مردم این استان، بیان داشتند: من 
با یکایک دلهای داغدار شما همدردم. دوست داشتم در وقت بهتری 

در جمع مردم شما حاضر می شدیم.
ایشان افزودند: این نخستین باری نیست که چنین حوادثی برای 
مردم این منطقه پیش می آید. من در دوران جنگ تحمیلی هم در 
میان شما بودم. شما مردانگی و استقامت خود را در جنگ تحمیلی 

نشان دادید. امروز هم نشان بدهید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: انسانهای دالور و پهلوان می 

ایستند و حادثه را مغلوب خود می کنند.
است  و مصیبتی  داغ  این  که  این مطلب  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
که مردم ما در این منطقه حدود ۵۰۰ نفر از عزیران خود را از دست 
دادند، بیان داشتند: اما ببینید که مردم ایران چطور همه خودشان 
کرمانشاه  به  که  کنند  می  احساس  مردم  دانند.  می  کرمانشاه  را 
قدر وسع خودش  به  که هر کس  ای  گسترده  این حجم  مدیونند. 

کمک کرد.
ایشان افزودند: مسئولین هم هر کدام در بخشهای مختلف تالش 
من  اما  داشت  وجود  بیشتری  قطعا مشکالت  نبودند  اگر  و  کردند 

قانع نیستم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: روزگار بهتری ان شاهلل 
در انتظار مردم کرمانشاه است و ان شااهلل خداوند فرصتی بدهد، 

وقتی اینجا بیاییم که شهر آباد شده باشد.
رهبر انقالب در روستای زلزله زده کوئیک مطرح کردند:امیدواریم زلزله 

بهانه ای برای تخفیف مشکالت روستاهای کرمانشاه شود
رهبر انقالب، دقایقی پیش در جمع مردم روستای زلزله زده کوئیک 
سکینه ی  و  صبر  و  آرامش  شما  دلهای  بر  خدا  ان شاءاهلل  گفتند: 

خودش را نازل کند.
 ایشان افزودند: مشکالت شما زیاد است؛ قبل از زلزله هم زیاد بوده، 
زلزله هم به اینها افزوده. امیدواریم ان شاءاهلل این زلزله بهانه ای بشود 
منطقه ی  و  پیرامون  روستاهای  و  روستا  این  مشکالت  اینکه  برای 

کرمانشاه، تخفیف پیدا کند.

وزیر کشور گفت: بنابر گزارش نیروی انتظامی در زلزله اخیر استان کرمانشاه 
کمترین میزان سرقت را داشته ایم. 

به گزارش خبرنگار پارلمانی نشریه ارمغان در جلسه کمیسیون شوراها و امور 
زلزله  داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: معتقدم بحران 
بسیار خوب مدیریت شده زیرا شدت و وسعت زلزله بسیار باال و فرماندهی 
کاماًل واحد بوده است و برای همه نهادهایی که در این زمینه کمک می کردند 
تعیین مسئولیت شده بود و مطابق فرماندهی واحد ستاد انجام شده است.

وی با بیان اینکه با بحران بزرگی که به وجود آمد قطعا ضعف هایی وجود دارد 
که باید حل شود و ما نیز چند گروه تعیین کردیم تا مشکالت را بررسی کنند، 
بیان کرد: این زلزله اصاًل قابل مقایسه با زلزله بم و ورزقان نیست هر چند در 
آن زلزله ها تعداد کشته شدگان بیشتر بود ولی در زلزله کرمانشاه روستاهای 

زیادی دچار آسیب شده است که منطقه وسعی را در بر می گیرد.
*کمترین میزان سرقت را در زلزله استان کرمانشاه داشته ایم

استان  اخیر  زلزله  در  انتظامی  نیروی  گزارش  بنابر  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
کرمانشاه کمترین میزان سرقت را داشته ایم، بیان کرد: بنده اولین کسی بودم 
که مصاحبه کرد و موضوع راهزنی در منطقه زلزله زده را تکذیب کرد. در ثالث 
باباجانی به عنوان شهری که بر سر مسیر قرار دارد، امکاناتی نیاز بود که مردم 
این منطقه خود را به نزدیکی جاده رساندند تا از خودروهای کمکی، امکانات 
الزم را دریافت کنند البته برخی شایعات مطرح شد که دولت ابتدا قصد دارد 
امکانات را به مردم سرپل ذهاب بدهد و بعد به ثالث باباجانی توجه شود که 

این موضوع به هیچ وجه درست نبود.
*نقش فضای مجازی در کمک رسانی بسیار موثر بود

وی با بیان اینکه نقش فضای مجازی در کمک رسانی بسیار موثر بود، افزود: 
نقش این فضا حدود 80 درصد مثبت بود و در برخی موارد نیز به تقویت 
شایعات و اعتماد عمومی نسبت به دولت را خدشه دار کرد ولی در مجموع 

ارزیابی ما مثبت است.
1٦ هکتار  تهران گفت: حدود  در  زلزله  برای  آمادگی  در خصوص  وزیر کشور 
زمین را از مرقد امام گرفته ایم تا پایگاه امداد برپا شود، امکانات شهرداری در 
این زمینه می تواند 11 درصد نیاز را پاسخ دهد، زمینی که ما در اختیار گرفته ایم 
ارتباط  با استان های معین در  راه  آهن استفاده کرد و  از فرودگاه و  می توان 

هستیم و باید ظرف یک سال این زمین را بسازیم.
برای  که  گرفته ایم  را  مصوبه ای  دولت  هیأت  در  شد:  متذکر  فضلی  رحمانی 
ارتقاء تقسیمات کشوری نیاز به مصوبه هیأت دولت نباشد و معاون اول با 

نظر وزیر کشور بتواند تصمیم گیری کند.
*نقطه قوت وزارت کشور مقابله با آسیب های اجتماعی است

وزیر کشور با بیان اینکه یکی از نقاط قوت وزارت کشور مقابله با آسیب های 
 20 زمینه  این  در  اقدام  رهبری  معظم  مقام  قول  به  گفت:  است،  اجتماعی 
سال دیر شده است و وزارت کشور با دانشگاه و مراکز علمی در این زمینه 
ارتباط های الزم را برقرار کرده است و اخیرًا نیز مقام معظم رهبری پنجمین 
ماه دیگر ششمین   ٦ فرمودند  کردند و دستور  برگزار  زمینه  این  در  را  جلسه 
جلسه نیز نزد ایشان برگزار شود که ایشان در این جلسات پیگیری، مواخذه و 

تشویق می کند و همانند یک فرمانده موضوع را مدیریت می کند.
*کمترین میزان سرقت را در زلزله استان کرمانشاه داشته ایم

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور اقتصاد مقاومتی را با قدرت پیگیری می کند، 
معظم  مقام  حمایت های  ارتباطات،  شخصی،  اعتبار  آبرو،  از  من  داد:  ادامه 
رهبری و رئیس جمهور برای پیشبرد امور استفاده می کنم و حاضرم عملکرد 

وزارت کشور را بررسی کنند.

وزارت  اینکه  بیان  با  فضلی  رحمانی 
دارد،  هماهنگ کننده  نقش  کشور 
اظهار داشت: در مسائل مختلف که 
باید وزارت کشور هماهنگی های الزم 
را انجام دهد اختیارات الزم و قانونی 
معاونین  فعالیت  با  ولی  نداریم  را 
می کنیم،  برقرار  که  ارتباطاتی  و 

فعالیت های الزم را انجام می دهیم.
انتخاب  در  استانداران  *دخالت 

شهردار ممنوع است
دخالت  داد:  ادامه  کشور  وزیر 

استانداران در انتخاب شهردار ممنوع است و نامه نوشتیم که هیچ استاندار و 
فرمانداری حق چنین کاری را ندارد.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر به کشور عراق تأکید کردیم تا لغو روادید 
بین ایران و عراق انجام شود ولی بغداد آمادگی این کار را ندارد، افزود: آنها 
اعالم کردند هرگاه مسائل امنیتی در این کشور رفع شود آمادگی این کار را 

خواهند داشت.
رحمانی فضلی با بیان اینکه برخی روزها شاهد 150 تجمع اعتراضی در کشور 
را  معترضین  درگیری  زمینه  در  حادی  مشکل  تاکنون  شد:  متذکر  بوده ایم، 

شاهد نبوده ایم.
*بودجه سازمان مدیریت بحران را در اختیار وزرات کشور قرار دهید

وزیر کشور با بیان اینکه در دولت نیز گفته اند یا سازمان مدیریت بحران را 
به سازمان برنامه بدهید یا بودجه سازمان مدیریت بحران را در اختیار وزرات 
کشور قرار دهید، گفت: ما هیچ اصراری نداریم که مسئولیتی به ما محول 

شود ولی اختیاری نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: پایگاه آماری خوبی داریم که در حال بهبود است و در حوزه 

اجتماعی و موضوعات مختلف دیگر مانند مواد مخدر فعالیت می کند.
*سال آینده باید روز کوروش را مدیریت کنیم

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه روز کوروش می توانست به مسئله ای بزرگ 
در کشور تبدیل شود، متذکر شد: ٦ میلیون مخاطب در شبکه هایی که نسبت 
به این موضوع حساسیت داشتند به آن مراجعه کرده بودند و دستگاه های 
امنیتی نیز نگران بودند و در شورای امنیت نیز بحث شد و من در آن جلسه 
عنوان کردم که تمام مسئولیت این روز را برعهده می گیرم که با مراقبت های 

الزم مراسم برگزار شد.
وزیر کشور با بیان اینکه این موضوع در هیأت دولت نیز مطرح شده و رئیس 
تا با محوریت وزارت اطالعات طرحی آماده شود و در  جمهور دستور دادند 
شورای عالی انقالب فرهنگی نیز تصویب شود، گفت: از سال آینده باید روز 
ضد  بحث  کوروش  موضوع  داشت  توجه  باید  و  کنیم  مدیریت  را  کوروش 
کوروش  ذوالقرنین  که  بودند  معتقد  نیز  طباطبایی  عالمه  و  نیست  اسالمی 
است البته مشکل ما کوروش نیست بلکه معاندینی است که به دنبال سوء 

استفاده از این روز بودند.
*فعالیت احزاب و NGOها از نظر وزارت کشور هیچ محدودیتی ندارند

وی با بیان اینکه به دنبال اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر هستیم، افزود: 
فعالیت احزاب و NGOها از نظر وزارت کشور هیچ محدودیتی ندارند و باید 

خود این تشکیالت فعالیت جدی داشته باشند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در صورت مشاهده کم تحرکی فرمانداران برخورد 

می شود، گفت: من مشتاقم که در جلسات کمیسیون حضور یابم.

وزیر کشور سال آینده باید روز کوروش را مدیریت کنیم

از  دیگر  شکایتی  حاوی  شکایت  این 
را  این موضوعات  صداوسیما بود که چرا 
پخش کرده چون طبق بند ٦ مصوبه 2٩8 
پخش  موضوع  این  نباید  امنیت  شورای 
میشد.جمالی ادامه داد: در نهایت هیات 
صحبتهای  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت 
نمایندگی  وظایف  را خالف  آقای مطهری 

تشخیص نداد. 
محمدجواد جمالی در حاشیه جلسه علنی 
امروز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران 
درباره جلسه امروز هیات نظارت بر رفتار 
جلسه  این  در  گفت:  مجلس  نمایندگان 
را  تهران  نماینده  از علی مطهری  شکایت 
بود  این  بر  مبنی  شکایت  کردیم،  بررسی 
برنامههای  از  یکی  در  مطهری  علی  که 
تلویزیونی درباره مساله حصر صحبتهایی 

کرده که نباید به آن ورود می کرد.
شکایتی  حاوی  شکایت  این  افزود:  وی 
این  چرا  که  بود  صداوسیما  از  دیگر 
بند  را پخش کرده چون طبق  موضوعات 
این  نباید  امنیت  شورای   2٩8 مصوبه   ٦
داد:  ادامه  میشد.جمالی  پخش  موضوع 
در نهایت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
صحبتهای آقای مطهری را خالف وظایف 

نمایندگی تشخیص نداد.
جبارزاده  اسماعیل  شکایت  افزود:  وی 
استاندار سابق آذربایجان شرقی و نماینده 
فعلی  نمایندگان  از  یکی  از  تبریز  اسبق 
آذربایجان  منطقه  به  مربوط  مجلس 
به  خود  در شکایت  جبارزاده  شد،  مطرح 
این موضوع اشاره داشته که این نماینده 
را مطرح کرده که  در مصاحبهای مطالبی 
مصداق افتراست. سخنگوی هیات نظارت 
داشت:  اظهار  مجلس  نمایندگان  بررفتار 
قرار شد در جلسه بعدی از نماینده و آقای 
جبارزاده دعوت کنیم تا توضیحات خود را 

ارائه کنند.
شکایت  پرونده  دو  داد:  ادامه  جمالی 

مشهد  نماینده  قدوسی  کریمی  آقای  از 
شکایت  شد،  بررسی  امروز  جلسه  در  نیز 
هماهنگی  معاونت  به  مربوط  نخست 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
سمنان به دلیل سخنرانی کریمی قدوسی 

بود.
رفتار  بر  نظارت  هیات  تاکیدکرد:  وی   
نمایندگان مجلس، صحبتهای آقای کریمی 
نمایندگی  وظایف  با  مغایر  را  قدوسی 
دیگر  افزود: شکایت  وی  نداد.  تشخیص 
سرپرست  به  مربوط  قدوسی  کریمی  از 
امور دعاوی و قراردادهای ریاستجمهوری 
که  بود  این  به  ناظر  شکایت  این  بود، 
خود  سخنرانی  در  قدوسی  کریمی  آقای 
در مسجد امام علی صحبت از برجامهای 
داد:  ادامه  جمالی  است.  داشته  مختلف 
صحبتهای  نیز  باره  این  در  نظارت  هیات 
و شئون  وظایف  با  مغایر  را  نماینده  این 

نمایندگی تشخیص نداد.
به  نظارت  هیات  رسیدگی  مورد  در  وی 
با  برخورد هاجر چنارانی نماینده نیشابور 
گفت:  رضوی،  خراسان  استاندار  معاون 
برای  چنارانی  خانم  از  نظارت  هیات 
استماع  جهت  امروز  جلسه  در  حضور 
دلیل  به  که  کرد  دعوت  توضیحاتشان 
در  حضور  دلیل  به  ترکیه  به  وی  سفر 
جلسه  به  چنارانی  آسیایی،  بینالمجالس 
نیامدند و قرار شد این موضوع در جلسه 
بعدی مورد بررسی قرار گیرد. وی در مورد 
انتظامی  نیروی  پرونده شکایت  وضعیت 
گفت:  بیجار  نماینده  کریمی  حمداهلل  از 
این اتفاق مربوط به مردادماه است که به 
آقای کریمی  از  انتظامی  نیروی  آن  دنبال 
شکایتی را مطرح کرد که به دادگاه ارجاع 

شد.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
را  این موضوع  نیز  دادگاه  مجلس گفت: 
به هیات رییسه مجلس اعالم کرد، هفته 
گذشته نیروی انتظامی این شکایت را به 
ارسال  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیات 
آقای  با  جلسه  در  شکایت  متن  که  کرد 
کریمی قرائت شد و وی توضیحاتی ارائه 
جلسه  در  بنا شد  داد:  ادامه  جمالی  کرد. 
هیات  اعضای  از  برخی  حضور  با  دیگری 
انتظامی  نیروی  و  نظارت  هیات  رییسه، 

این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

دعوت شهردار تهران از قالیباف برای انجام 
مناظره

شهردار تهران، محمدباقر قالیباف را درباره 
تعطیلی خط 7 به مناظره دعوت کرد.

اظهارات  درخصوص  نجفی  محمدعلی 
تعطیلی  براینکه  مبنی  قالیباف  اخیر 
گفت:  بوده،  سیاسی  کاری  مترو   ۷ خط 
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
توضیحاتی در این رابطه، ارائه و پیشنهاد 

خوبی هم مطرح کرد.
اینکه  برای  میگویم  هم  من  افزود:  وی 
در  دقیقا  مردم  و  شود  شفاف  موضوع 
هر  در  قالیباف  آقای  بگیرند،  قرار  جریان 
است  عالقهشان  مورد  که  دانشگاهی 
در حضور  مناظرهای  تا  کنند  پیدا  حضور 

مردم و رسانهها انجام شود.
مناظره  این  در  کرد:  تاکید  تهران  شهردار 
دالیل ما برای تعطیلی این خط و دالیل 
و  شود  بیان  تعطیلی  عدم  برای  ایشان 
نظر  از  ما  میکنند  فکر  واقعا  ایشان  اگر 
کارشناسی اشتباه میکنیم یا خدایی ناکرده 
کار سیاسی کردیم، بهترین راه برای اثبات، 

برگزاری مناظره است.
افتتاح خط 7  بود،  که سیاسیکاری  آنچه 

بود، نه تعطیلی آن
شهرداری  ترافیک  معاون  پورسیدآقایی 
به  واکنش  در  این  از  پیش  نیز  تهران 
اظهارات قالیباف به ایسنا گفته بود: آقای 
افتتاح  معنای  که  مطلعاند  البد  قالیباف 
خط مترو بدون هواکش و سیگنالینگ و 

پایانه چیست.
هفت  خط  قطارهای  که  میدانند  حتما 
پایین  به  شفت  دهانه  از  جرثقیل  با  را 
شده  قیمتی  هر  به  خط  این  تا  رساندند 
احتماال  شود.  افتتاح  ایشان  دست  به 
کارشناسی  کار  در  ما  که  شدهاند  مطلع 
نهایتا در  تأنی و صبوری کردیم که  آنقدر 
جلسه با حضور مدیرعامل منصوب ایشان 
در مترو هم نبود ایمنی کافی در این خط 
به اثبات رسید و بعد با اجماع کارشناسان 
تصمیم به تعطیلی خط گرفته شد. آنچه 
که سیاسیکاری بود، افتتاح این خط بود و 
نه تعطیلی آن؛ و اگر ما بنای کار سیاسی 
داشتیم معنا و تبعات این اقدام نمایشی 
عمومی  افکار  به  توضیح  قابل  راحتی  به 

بود.                            منبع: ایسنا

شکایت از مطهری برای حصر پذیرفته نشد

پس لرزه های یک زلزله
رهبر انقالب اسالمی در بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه :

 من با یکایک دلهای داغدار شما همدردم
سرمقاله | به قلم مدیر مسئول
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کمتر از دو ماه دیگر اولین سالگرد فوت »سردار سازندگی« 
فرا می رسد اما نه از وصیتنامه اصلی او خبری است و 
نه از گزارشی که قرار بود شورای عالی امنیت ملی درباره 
علت فوت ارائه کند. گرچه وصیت نامه ایت اهلل که اواخر 
دهه هفتاد نوشته بود مدتی بعد از مرگ گشوده شد و در 
اختیار رسانه ها قرار گرفت اما خانواده آیت اهلل از وجود 
وصیتنامه دیگری خبر می دهند که مفقود شده است. 
همه اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی متفق القول از 
هاشمی  مرحوم  که  دهند  می  خبر  ای  وصیتنامه  وجود 

بعد از سال 88 آن را نگاشته است.
فوت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نابهنگام و حیرت آور 
بود، اما ماجرای وصیتنامه اش پیچیده تر است. گرچه 
بود  نوشته  هفتاد  دهه  اواخر  که  ایشان  نامه  وصیت 
مدتی بعد از مرگ گشوده شد و در اختیار رسانه ها قرار 
دیگری  وجود وصیتنامه  از  اهلل  آیت  خانواده  اما  گرفت 
خبر می دهند که مفقود شده است. همه اعضای خانواده 
ای  از وجود وصیتنامه  القول  متفق  رفسنجانی  هاشمی 
خبر می دهند که مرحوم هاشمی بعد از سال 88 آن را 
نگاشته است. به گزارش ارمغان به نقل از اعتماد آنالین، 
اولین بار محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران که 
حضور  سه  شبکه  خورشید«  »حاال  تلویزیونی  برنامه  در 
یافته بود از گشوده شدن وصیتنامه پدرش خبر داد اما 
تاکید کرد که این وصیت نامه مربوط به سال 7٩ است. 
این فرزند رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
وجود وصیتنامه ای دیگر را رد نکرده و گفته بود »ممکن 
پیدا  را  آن  هنوز  که  باشد  هم  دیگری  وصیتنامه  است 

نکردیم«
برنامه  در  هاشمی  محسن  حضور  از  بعد  روز  چند 

آیت  وصیتنامه  شدن  گشوده  خبر  اعالم  و  تلویزیونی 
تشخیص  مجمع  فقید  رئیس  ارشد  فرزند  هاشمی؛  اهلل 
مصاحبه  صنعت«  »جهان  روزنامه  با  نظام  مصلحت 
سوی  از  سیما  صداو  در  که  وصیتنامه ای  کرد  تاکید  و 

محسن  هاشمی قرائت شده مربوط به سال 7٩ است.«
از  بیشتر  توضیحاتی  مصاحبه  این  در  هاشمی  فاطمه   

وصیتنامه خوانده شده آیت اهلل هاشمی ارائه داد و گفت 
که »این  وصیتنامه قدیمی بود و آیت اهلل هاشمی در آن 

نوشته بودند که وصیت نامه بعدی را می نویسم«.
او در ادامه این مصاحبه از مفقود شدن وصیتنامه دیگر 
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام که به گفته 
او آیت اهلل هاشمی 5 سال پیش به همراه عفت مرعشی 
جست وجو،  کلی  از  »بعد  بود:  داده  خبر  بود  نوشته 
وصیتنامه بعدی هیچ وقت پیدا نشد. نه در منزل و نه 
در دفتر کار پدرم هیچ اثری از آن نبود. دقیقا به خاطر 

دارم که همان موقعی که پدرم فوت شدند، آقایان آمدند 
بردند.  و  برداشتند  خودشان  با  را  نبود  و  بود  هرچه  و 
تشخیص  مجمع  که  کارشان  دفتر  در  آیت اهلل هاشمی 
و  در گاوصندوق  را  بوده، مطالب مهمی  مصلحت نظام 
چند کشو نگهداری می کردند و وقتی من به آنجا رفتم تا 
وسایل پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه 
شدم و هیچ چیزی وجود نداشت. ما به دنبال وصیتنامه 
آیت اهلل  هاشمی بودیم و پیش خودمان فکر کردیم که 
کار  دفتر  به  همین  برای  باشد،  آنجا  وصیت نامه  شاید 
اما  ببینیم  را  گاوصندوق  و  کشو  داخل  تا  رفتیم  ایشان 

دیدیم که کشوها و گاوصندوق خالی است.«
هاشمی  اهلل  آیت  فرزند  دیگر  هاشمی،  یاسر  نیز  امروز 
هنوز  ما  »متاسفانه  اینکه  بیان  با  ایسنا  با  گفتگو  در 
وصیتنامه  وجود  بر  نداریم«  اختیار  در  را  پدر  وصیتنامه 
دیگر تاکید کرد و گفت: »هنوز نتوانسته ایم وصیتنامه 
اصلی ایشان را که خبر داریم نوشته و در جایی گذاشته 

بود، پیدا کنیم.« 
کمتر از دو ماه دیگر اولین سالگرد فوت »سردار سازندگی« 
فرا می رسد اما نه از وصیتنامه اصلی او خبری است و 
نه از گزارشی که قرار بود شورای عالی امنیت ملی درباره 
امسال  ارائه کند. محسن هاشمی، فروردین  علت فوت 
در گفتگو با هفته نامه »صدا« خبر داده بود که هیئتی 
از شورای عالی امنیت ملی مسئول بررسی دقیق و جامع 
هاشمی  آیت اهلل  نابهنگام  و  مشکوک  درگذشت  دالیل 
سیف  رضا  که  ای  پرونده  اما  است.  شده  رفسنجانی 
اللهی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی آن را پیگیری 
می کرد هنوز منجر به ارائه نتیجه از سوی علی شمخانی 

نشده است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به نامه  ی سردار 
سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی درباره  ی پایان 
کردند:  تأکید  داعش  خبیثه  ی  شجره ی  سیطره ی 
مهلک  و  سرطانی  توده ی  ساختن  متالشی  با  شما 
جهان  به  و  منطقه  کشورهای  به  نه فقط  داعش 
خدمتی  بشریت  به  و  ملتها  همه ی  به  بلکه  اسالم 

بزرگ کردید.
نامه ی  به  اسالمی  انقالب  رهبر  پاسخ  کامل  متن 

سردار سلیمانی به شرح زیر است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

سردار پر افتخار اسالم و مجاهد فی سبیل اهلل آقای 
سرلشکر حاج قاسم سلیمانی )دام توفیقه(

که  سپاسگزارم  وجود  همه ی  با  را  بزرگ  خدای 
عظیم  خیل  و  شما  فداکارانه ی  مجاهدات  به 
فرمود  عطا  برکت  مختلف،  سطوح  در  همکارانتان 
و شجره ی خبیثه ای را که به دست طواغیت جهان 
در  صالح،  بندگان  شما  دست  به  بود،  شده  غرس 
کشور سوریه و عراق ریشه کن کرد. این تنها ضربه به 
گروه ستمگر و روسیاه داعش نبود؛ ضربه ی سخت تر 
به سیاست خباثت آلودی بود که ایجاد جنگ داخلی 
و  صهیونیستی  ضّد  مقاومت  نابودی  و  منطقه  در 
رؤسای  وسیله ی  به  را  مستقل  دولتهای  تضعیف 
شقّی این گروه گمراه هدف گرفته بود؛ ضربه بود به 
دولتهای قبلی و کنونی آمریکا و رژیمهای وابسته به 
آن در این منطقه که این گروه را به وجود آوردند 
و همه گونه پشتیبانی کردند تا سلطه ی نحس خود 
را در منطقه ی غرب آسیا بگسترانند و رژیم غاصب 
صهیونیست را بر آن مسّلط سازند. شما با متالشی 
به  نه فقط  توده ی سرطانی و مهلک،  این  ساختن 
کشورهای منطقه و به جهان اسالم بلکه به همه ی 
مّلتها و به بشرّیت خدمتی بزرگ کردید. این نصرتی 
اهلَل  ٰلِکنَّ  َو  َرَمیَت  ِاذ  َرَمیَت  ما  »َو  مصداق  و  الهی 
َرمٰی«  بود که به خاطر مجاهدت شبانه روزی شما و 

همرزمانتان به شما پاداش داده شد.
اینجانب صمیمانه به شما تبریک میگویم و با این 
نشود.  غفلت  کید دشمن  از  که  میکنم  تأکید  حال 
توطئه ی  این  سنگین،  سرمایه گذاری  با  که  آنهایی 
آرام نخواهند نشست،  بودند  تدارک دیده  را  شوم 
این  از  دیگر  بخشی  در  را  آن  کرد  خواهند  سعی 
منطقه و یا به شکلی دیگر دوباره به جریان افکنند. 
حفظ انگیزه، حفظ هوشیاری، حفظ وحدت، زدودن 
و  بصیرت افزا  فرهنگی  کار  خطرناک،  پسماند  هر 
خالصه، آمادگی های همه جانبه نباید فراموش شود. 
شما را و همه ی برادران مجاهد از کشورهای عراق 
و سوریه و دیگران را به خدای بزرگ می سپارم و به 

همه ی شما سالم و دعا میکنم.
والّسالم علیکم و رحمةاهلل

۳۰ آبانماه ۱۳۹۶      
سّیدعلی خامنه ای

سلیمانی  قاسم  حاج  پاسدار  سرلشکر  سردار   *
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
انقالب  رهبر  محضر  به  نامه ای  طی  امروز  صبح 
داعش  خبیثه ی  شجره ی  سیطره ی  پایان  اسالمی، 
را اعالم و این پیروزی بزرگ را به حضرت آیت اهلل 

خامنه ای و جهان اسالم تبریک گفته بود.
متن نامه ی سردار سلیمانی به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اّناَفَتحنا َلَک فتحًا ُمبینا

محضر مبارک رهبر عزیز و شجاع انقالب اسالمی
حضرت آیت اهلل  العظمی امام خامنه ای مدظله العالی

سالم علیکم
فتنه های  شبیه  خطرناک  فتنه ای  قبل  سال  شش 
زمان امیرالمؤمنین)علیه السالم( که فرصت و حالوت 
درک حقیقی اسالم ناب محمدی)صلی اهلل علیه و آله( 
را از مسلمانان سلب نمود این بار پیچیده و آغشته 
طوفانی  همچون  استکبار  و  صهیونیسم  سّم  به 

ویرانگر، عالم اسالمی را درنوردید.
این فتنه ی خطرناک و مسموم با هدف آتش افروزی 
مسلمانان  نمودن  درگیر  و  اسالمی  عالم  در  وسیع 

گردید.  ایجاد  اسالم  دشمنان  توسط  یکدیگر،  با 
نام »حکومت اسالمی  حرکت خبیثانه ای که تحت 
عراق و شام« در همان ماه های اولیه موفق شد با 
بسیار  کشور  دو  مسلمان،  جوان  هزار  ده ها  اغفال 
و  »عراق«  اسالمی  عالم  سرنوشت ساز  و  اثرگذار 
و  کند  خطرناکی  بسیار  بحران  دچار  را  »سوریه« 
صدها هزار کیلومتر مربع از اراضی این کشورها را 
استانی  مهم  مراکز  و  روستا، شهر  هزاران  با  همراه 
و  کارخانه  و  کارگاه  هزاران  و  درآورد  تصرف  به 
راه ها،  جمله،  از  کشورها  این  مهم  زیرساخت های 
گاز  و  نفت  خطوط  و  چاه ها  پاالیشگاه ها،  پل ها، 
را  نوع  این  از  دیگری  موارد  و  برق  نیروگاه های  و 
آثار  با  همراه  مهمی  شهرهای  و  نمودند  تخریب 
گران بهای تاریخی و تمدن ملی آنها را با بمب گذاری 

از بین برده و یا سوزاندند.
اگرچه آمار خسارت های وارده قابل احصاء نیست 
دالر  میلیارد  پانصد  از  حاکی  اولیه  بررسی های  اما 
می باشد. در این حادثه، جنایات بسیار دردناکی که 
غیر قابل نمایش است رخ داد؛ از جمله: سربریدن 
در  مردان  زنده زنده ی  کندن  پوست  یا  کودکان 
مقابل خانواده های خود، به اسارت گرفتن دختران 
سوزاندن  آنان،  به  تجاوز  و  بی گناه  زن های  و 

زنده زنده ی افراد و ذبح دسته جمعی صدها جوان.
طوفان  این  از  متحیر  کشورها  این  مسلمان  مردم 
برنده ی  خنجرهای  گرفتار  بخشی  مسموم، 
جنایتکاران تکفیری گردیدند و میلیون ها نفر دیگر 
خانه و کاشانه ی خود را رها کرده و آواره ی شهرها و 

کشورهای دیگر شدند.
در این فتنه ی سیاه، هزاران مسجد و مراکز مقدس 
مسلمانان تخریب و یا ویران گردید و بعضًا مسجد 
هم  با  آن  نمازگزاران  و  جماعت  امام  همراه  به  را 

منفجر نمودند.
بیش از شش هزار جوان فریب خورده  به نام دفاع 
از اسالم به صورت انتحاری با خودروهای پر از مواد 
منفجره خود را در میادین، مساجد، مدارس، حتی 
منفجر  مسلمان ها  عمومی  مراکز  و  بیمارستان ها 
کردند؛ که در نتیجه ی این اعمال جنایتکارانه ده ها 
هزار مرد، زن و کودک بی گناه به شهادت رسیدند.  

تمامی این جنایت ها بنا به اعتراف عالی ترین مقام 
این  جمهوری  ریاست  هم اکنون  که  آمریکا  رسمی 
کشور را بر عهده دارد توسط رهبران و سازمان های 
کما  است  گردیده  اجرا  و  طراحی  آمریکا  با  مرتبط 
کنونی  رهبران  توسط  روش  این  همچنان  اینکه 

آمریکا در حال طراحی و اجرا است.
آنچه پس از لطف خداوند سبحان و عنایت خاص 
اهل بیت  و  )صلی اهلل علیه و آله(  اسالم  معظم  رسول 
و  سیاه  توطئه ی  این  شکست  باعث  گرانقدرش 
و هدایت های  رهبری خردمندانه  گردید،  خطرناک 
حکیمانه ی حضرت مستطاب عالی و مرجع عالیقدر 
حضرت آیت اهلل  العظمی سیستانی بود که موجب 
طوفان  این  با  مقابله  برای  امکانات  کلیه ی  بسیج 

مسموم گردید.
و  سوریه  و  عراق  دولت های  پایداری  یقینًا 
پایمردی ارتش ها و جوانان این دو کشور خصوصًا 
حشدالشعبی  مقدس و دیگر جوانان مسلمان سایر 
حزب اهلل  محوری  و  مقتدرانه  حضور  با  کشورها 
حسن  سید  جناب  آن،  افتخار  پر  سید  رهبری  به 
در  تعیین کننده ای  نقش  )حفظه اهلل تعالی(  نصراهلل 
به شکست کشاندن این حادثه ی خطرناک داشتند.
خدمتگزار  دولت  و  ملت  ارزشمند  نقش  قطعًا 
جمهوری اسالمی خصوصًا ریاست محترم جمهوری 
سازمان های  و  دفاع  وزارت  مجلس،  اسالمی، 
در حمایت  امنیتی کشورمان  و  انتظامی  و  نظامی 
قابل  فوق الذکر  کشورهای  ملت های  و  دولت ها  از 

تقدیر است.
حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرت عالی 
ابوکمال  آزادسازی  اتمام عملیات  با  در این میدان، 
این  پرچم  پایین کشیدن  با  قلعه ی داعش  آخرین 
پرچم  برافراشتن  و  آمریکایی-صهیونیستی  گروه 
سوریه، پایان سیطره ی این شجره ی خبیثه ی ملعونه 
را اعالم می کنم و به نمایندگی از کلیه ی فرماندهان 
و  شهید  هزاران  و  صحنه  این  گمنام  مجاهدین  و 
جانباز مدافع حرم ایرانی، عراقی، سوریه ای، لبنانی، 
و  جان  از  دفاع  برای  که  پاکستانی  و  افغانستانی 
را  خود  جان  آنان  مقدسات  و  مسلمانان  نوامیس 
فدا کردند، این پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت ساز 
و  اسالمی  ایران  بزرگوار  ملت  و  حضرت عالی  به  را 
ملت های مظلوم عراق و سوریه و دیگر مسلمانان 
پیشانی  و  می نمایم  عرض  تهنیت  و  تبریک  جهان 
به  متعال  قادر  خداوند  پیشگاه  مقابل  در  را  شکر 

شکرانه ی این پیروزی بزرگ بر زمین می سایم.
و َما النَّصرااّل ِمن ِعنِداهلل الَعِزیِز الَحِکیم

فرزند و سربازتان         
قاسم سلیمانی

نامه سردار سلیمانی به مقام معظم رهبری و پاسخ رهبر 
انقالب به نامه ایشان  درباره پایان سیطره داعش

وصیتنامه آیت اهلل هاشمی کجاست؟ / خانواده آیت اهلل از 
وجود وصیتنامه دیگری خبر می دهند که مفقود شده است

بین  امور  و  عمومی  روابط 
کرمانشاه  استانداری  الملل 
مطلب منتشر شده در برخی 
به  اجتماعی  شبکه های  از 
را  کرمانشاه  استاندار  از  نقل 

تکذیب کرد.
آمده است:  اطالعیه  این  در 
در پی درج  یک خبر در برخی 

کانال های مجازی مبنی بر نقل قولی از استاندار کرمانشاه 
که »شب زلزله به جهانگیری زنگ زدم گفت تو جشن تولد 
رئیس جمهور هستیم فردا پیگیر می شویم«، اعالم کرد: به 
اطالع عموم ملت شریف ایران و به ویژه هم استانی های 
دلیل  و  بوده  کذب  خبر  این  که  رساند  می  سوگوار  و  عزیز 
رنج های  روایت  کرمانشاه  استاندار  بغض  شدن  شکسته 
استانی  هم  جان  باختن  ویژه  به  و  استان  زده  زلزله  مردم 

های عزیز بوده است.
بی تردید در این مقطع زمانی که ملت ایران و مردم شریف 
استان کرمانشاه، سوگوار جان  باختگان زلزله اخیر می باشند و 
مقام معظم رهبری نیز با صدور پیام تسلیت موجب همدلی 
بی نظیر ملت ایران در حمایت از مردم کرمانشاه گردیده و 
مسئوالن نیز به عنوان خادمین ملت برای امدادرسانی 24 
نکرده  فروگذار  کوششی  هیچ  از  دیدگان  حادثه  به  ساعته 
اند، و شخص رییس جمهوری، وزیر کشور و دیگر مقامات 
در  میدانی  حضور  با  انقالبی  نهادهای  و   لشکری  کشوری، 

مناطق حادثه دیده، و دکتر جهانگیری با رصد کردن مستمر 
و دقیق اوضاع، به جد پیگیر وضعیت آسیب دیدگان بوده 
اند، انتشار این خبر جعلی و کذب به دور از انسانیت، مروت 
خبر  این  انتشاردهندگان  تردید  بی  و  بوده  میهن  حب  و 
نظام  از  وفادار  ملت  کردن  دلسرد  پی  در  آشکارا  وقیحانه، 
مقدس جمهوری اسالمی ایران، و ایجاد تنش در استان و 

کشور بوده اند.
با  عناد  راستای  در  را  اقدام  این  کرمانشاه  استانداری  لذا 
ملت و نظام تلقی نموده و به جد پیگیر شناسایی عاملین 
دولت  و  شریف  ملت  ساحت  به  نسبت  واضح  وهن  این 

خدمتگزار از طریق پلیس فتا خواهد بود.
در پایان از عموم کاربران شبکه های مجازی خواهشمندیم 
بخاطر حفظ آرامش استان و بویژه روحیه آسیب دیدگان 
خودداری  غیرموثق  اخبار  بازنشر  و  انتشار  از  اخیر،  زلزله 
نمایند تا همه با هم و در کنار هم از این روزهای سخت و 

دشوار به سالمت عبور کنیم

....از » سر پل ذهاب «  
                            تا » سر پل صراط «

طبیعی  بالیای  و  حوادث  اینگونه  بپذیریم  که  نیکوست  چه 
،جزیی از دایره هستی است و خداوند سبحان ، بندگان را به 

انواع بالها آزمایش میفرماید
االموال  من  نقص  و  والجوع  الخوف  من  بشئ  ولبنلونکم   «

و االنفس و الثمرات و بشر الصابرین « آیه 155 سوره بقره
بنابراین :

@ اگر قرار باشد بجای وحدت و همدلی و کمک به همنوع ، 
سعی در ایجاد تفرقه و پراکندن بذر یأس و ناامیدی بنماییم

حسابهای  تسویه  بفکر  زلزله  ماجرای  در  باشد  قرار  اگر   @
گردن  به  را  بیشتر  تلفات  تقصیر  جناح  هر  و  باشیم  سیاسی 

دیگری بیندازد
@ اگر قرار باشد مدیریت بحران کشور دچار بحران مدیریت 

شود و نتواند بوظایف ذاتی خود بموقع عمل کند
@ اگر قرار باشد نهادهای امدادی، ستاد حوادث غیر مترقبه، 
و  امکانات  اینهمه  با  غیره  و  بحران  مدیریت   ، احمر  هالل 
غافلگیر  بگویند  اضطراری  روزهای  چنین  در  اعتبار  و  بودجه 

شده و دست به دامان مردم شوند
@ اگر قرار باشد عده ای از این فضا استفاده کرده و اقدام به 
تاریخ مصرف  گران کردن خدمات یا فروش اجناس بنجل و 

گذشته نمایند
@ اگر قرار باشد عده ای فرصت طلب اقدام به سرقت اموال 

زلزله زدگان یا کمک های مردمی بنمایند
@ اگر قرار باشد »شیرین « را در قصرویرانه اش تنها بگذاریم 
انباشته روی هموطنان کرد  ،آوارهای  با تیشه های فرهاد  و 

را برنداریم
مردم  گناهان  عقوبت  نوعی  را  زلزله  وقوع  باشد  قرار  @اگر 
یا بی حجابی بدانیم و به نوعی مردم را مستحق این بالها 

بشناسیم
@ اگر قرار باشد دردها و آالم و مصایب مردم زلزله غرب کشور 
را به مانند مشکالت خرمشهر جنگ زده و بم و کسبه پالسکو 

بفراموشی بسپاریم
آنوقت ممکن است بتوانیم از سر پل ذهاب بگذریم ولی قطعا 

توان گذر از پل صراط را نخواهیم داشت.

به قلم مسعود کریمپور نطنزی

که  است  روحانی  همان  »روحانی 
پیش از این بوده، تخریب کنندگانش 
از  بودند.  که  هستند  همان ها  هم 
نیز  مشاوران  و  برنامه ریزان  قضا 
این  با  اما  نکرده اند.  فرقی  سابق  با 
حادثه دیدگان  میان  در  روحانی  که 
منتقدان  صدای  اما  می شود  حاضر 
است  بلند  توهین کنندگان  بلکه  و 
سفر  برنامه ریزان  متاسفانه  و 
برای  تدبیری  هیچ  رییس جمهور 
جلوگیری از این فضاسازی ها ندارند، 

هیچ فکری  هم نکرده اند.«
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: 
رییس جمهوری  روحانی،  »حسن 
و  رفت  زلزله زده  مناطق  به  دیروز 
مردمان  با  نزدیک  از  تا  کرد  تالش 
چه  آن  همه  که  مصیبت زده ای 
حرف  داده اند،  دست  از  را  داشتند 
بزند شاید مرهمی باشد بر آالم شان؛ 
همان کاری که در حادثه تلخ ویرانی 
در  یا  تهران  در  پالسکو  ساختمان 
حادثه غمبار معدن یورت انجام داد.

به  را  به سرعت خود  بار هم  این   او 
که  به مردمی  تا  محل حادثه  رساند 
و  شعف  با  پیش  ماه  چند  همین 
میتینگ های  در  را  نامش  اشتیاق 
در  بگوید  می زدند،  فریاد  انتخاباتی 
روزهای رنج و سختی نیز در کنارشان 
طور  همان   چیز  همه   اما  می ماند. 
مردم  یا  می خواست  روحانی  که 
حضور  نرفت.  پیش  داشتند،  انتظار 
چه  اگر  زلزله زده  مناطق  در  روحانی 
دردمند  مردم  آالم  تسکین  هدفش 
همراه  به  نیز  نقدهایی  اما  بود 
چرا  می گفت  که  نقدهایی  داشت. 
رییس جمهور از خودرو پیاده نشد یا 
چرا تنها به اندازه یک سر و گردن از 

سقف ماشین بیرون آمد.
به واسطه  نقادان  هر چند که عمده 

دسترسی به برخی اطالعات و نهادها 
باید به خوبی بدانند که چنین مواردی 
در اختیار تیم حفاظت رییس جمهور 
تشخیص  که  هستند  آنها  و  است 
می دهند رییس جمهور در چه محلی 
با چه شرایطی می تواند حضور یابد. 
نادیده انگاشتن پروتکل های امنیتی 
در  شاید  که  منطقه ای  در  هم  آن 
کومله  و  پژاک  از  چند صدمتری اش 
آماده هر  باقی مانده  تکفیری های  تا 
دارد  تبعاتی  هستند  مخربی  اقدام 
حفاظتی  سرتیم  و  محافظ  هیچ  که 
نیست.  آن  ریسک  قبول  به  حاضر 
مرز  است.  مرزی  صفر  نقطه  آنجا 
بقایای شان  که  تروریست هایی  با 
منتظر  دست  به  اسلحه  هم  هنوز 

عرض اندام هستند.
روحانی  همیشگی  منتقدان  شاید 
بهانه  منتظر  او  عملکرد  از  فارغ  که 
فراموش  هستند  تخریب  برای 
فراموشی  به  را  خود  یا  باشند  کرده 
بزرگ تر های  از  اگر  اما  باشند  زده 
خواهند  آنها  به  بپرسند  جریان شان 
روستاهای  همین  در  روزگاری  گفت 
مرزی از غروب تا گرگ و میش کسی 
افراد  پوشش  بدون  تردد  جرات 
مسلح نداشت. هر کوچه کمین بود 
مسلح  مخالفانی  تپه  هر  پشت  و 
حاال  بودند.  نشسته  شلیک  آماده 
کوه هایی  میان  رییس جمهور  ولی 
هر  گرفتن  پس  برای  روزگاری  که 
کدامش ده ها فرزند این کشور شهید 
می کند  سفر  کامل  امنیت  در  شدند 
خوب  نمی خورد.  تکان  آب  از  آب  و 
است مخالفان روحانی یک  بار مرور 
کنند همان نهادی که امنیت می سازد 
را  رییس جمهور  از  حفاظت  وظیفه 

هم بر عهده دارد.
اما این همه ماجرا نیست. منصفانه 

اگر نگاه کنیم می شد با لحاظ کردن 
سخت  شرایط  و  پروتکل ها  همین 
تا  کرد  فراهم  باز هم فضایی  منطقه 
کنار هم  داغ دیدگان  و  رییس جمهور 
اگر  بزنند.  حرف  هم  با  و  بنشینند 
شنیدن  حتی  و  نقد  تاب  روحانی 
حرف تند دارد - که فریادهای کارگران 
معدن یورت نشان داد این ظرفیت را 
دارد - بهتر بود فضایی فراهم می شد 
بی واسطه  را  بازماندگان  غصه  تا 
و  سخن  و  حرف  پذیرای  و  بشنود 
و  باشد  منطقه  مردم  فریاد  حتی 
رییس جمهور  که  کاری  نبود  مگر 
ماجرای  در  شده  ممنوع التصویر 
و  زن  روبروی  و  داد  انجام  بم  زلزله 
را  حرف شان  تا  نشست  داغدار  مرد 

بشنود؟
اینجا نقش مشاوران اسم و رسم دار 
چشم  به  که  است  رییس جمهور 
آنهاست  وظیفه  این  و  می آید 
آقای  بگویند  و  دهند  مشاوره  که 
حرف  مردم  با  باید  رییس جمهور 
بشنوید.  هم  را  حرف شان  و  بزنید 
دقیقه ای  چند  دیداری  کردن  فراهم 
چادرهای  از  یکی  در  بازماندگان  با 
کاری  نباید  قاعده  به  شده  احداث 
پروتکل های  با  تضاد  در  یا  سخت 
و  همراهان  اما  می بود  امنیتی 
این  از  رییس جمهور  مشاوران 
پیشنهاد - به هر دلیلی - دریغ کردند.
همان  روحانی  هست  چه  هر 
این  از  پیش  که  است  روحانی 
هم  تخریب کنندگانش  بوده، 
از  بودند.  که  هستند  همان ها 
نیز  مشاوران  و  برنامه ریزان  قضا 
این  با  اما  نکرده اند.  فرقی  سابق  با 
حادثه دیدگان  میان  در  روحانی  که 
منتقدان  صدای  اما  می شود  حاضر 
است  بلند  توهین کنندگان  بلکه  و 
سفر  برنامه ریزان  متاسفانه  و 
برای  تدبیری  هیچ  رییس جمهور 
جلوگیری از این فضاسازی ها ندارند، 

هیچ فکری  هم نکرده اند.«

واکنش استانداری کرمانشاه 
به یک دروغ پردازی درباره 

روحانی و جهانگیری

 به بهانه زلزله غرب کشورچرا روحانی از ماشین پیاده نشد؟



آقای دکتر ابتدا خودتان را برای مخاطبین نشریه معرفی بفرمایید.
احسان اثناعشری هستم. کارشناسی ام را در رشته عمران تحصیل کردم؛ و کارشناسی 
ارشد و دکتری خودم را در رشته مدیریت ساخت و از دانشگاه ناتینگهام ترنت انگلستان 
عالی  آموزش  موسسه  در  ایران  به  بازگشت  از  بعد  شدم،  التحصیل  فارغ   2012 سال 
رشته های  اندازی  راه  دانشگاه  این  در  و  فعالیت شدم  به  عالءالدوله سمنانی مشغول 
مهندسی و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه را داشتیم. وقتی رشته ها را راه اندازی کردیم مسئله ای که با 
آن مواجه بودیم در قالب سرفصل های درسی بسیاری از مطالب را نمی توان پوشش داد. از طرفی اساسًا 
یکی از فلسفه های دوره های کارشناسی ارشد این هست که دانشجویان ما این قابلیت را به دست بیاورند 
که مسائل را تعریف و ایزوله کنند و با استفاده از ابزارهای در اختیار مسائل را حل کنند. این یک قابلیت 
مهم هست که یک دانشجوی کارشناسی ارشد باید داشته باشد و به همین دلیل عنوانی را با اسم پایان نامه 
طراحی کردند که هم دانشجو با اصول پژوهش آشنا بشود و ابزار های حل مسئله بتواند آشنایی پیدا کند. 
را در چرخه  این رشته  ایران است، چقدر  در  از رشته های کم سابقه  آقای دکتر، رشته مدیریت ساخت یکی 
ساخت و ساز مفید میدانید و جایگاه این رشته را کجا می بینید؟ و هدف شما از برگزاری کنفرانس های مدیریت 

ساخت چیست؟
امروز نقش بحث مدیریتی در دنیا کاماًل واضح است که مدیریت می خواهد چه کار کند. دانشگاه پیشرو در 
ایران در این رشته هم دانشگاه های امیرکبیر، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات 
بوده است. پیشرفت، ضعف و کاستی هایی هم داشته است. یک رشته دیگر هم با عنوان مدیریت پروژه 
داریم. نقش این رشته ها در فرایند ساخت بسیار باالست ولی متأسفانه آن اهمیتی که باید به این رشته ها 
داده نشده است چرا که هنوز سازمان های متولی در ساخت و ساز آن آیین نامه هایی که الزم است تا از فارغ 
التحصیالن این رشته استفاده کنند را تبیین نکرده اند. از طرف دیگر رشته جدید است و اتفاقًا بسیار هم پر 
طرفدار است؛ اما به نظرم چون ما مقداری هم از نظر آموزش ضعف داشتیم. برای مثال استاد متخصصی که 
باید روی مسائل مدیریت پروژه و مدیریت ساخت تمرکز می کرده است کم داریم. ما در سازه و بتن اساتید 
شناخته شده زیادی داریم که حتی در سطح بین الملل هم حرفهایی برای گفتن دارند ولی در مدیریت ساخت 
چنین نبوده است؛ بنابراین آموزش هایی هم که داده می شود گاهی آموزش با کیفیت که یک فارغ التحصیل 
مدیریت ساخت یا مدیریت پروژه باید بداند نیست. این نکته هم مزید علت بدانید که ما در بحث گواهینامه 
 PMBOK )Project Management های بین المللی با مشکل روبرو بودیم و هنوز هم در استانداردهای
 PMP )Project Management مدارک  یا  پروژه(  مدیریت  دانش  پیکره   :Body Of Knowledge
Professional( دچار اشکال هستیم چرا که داخل ایران نمیتوانسند امتحان بدهند. مشکل زبان انگلیسی 
داشتیم و همه این ها باعث شده که این رشته پتانسیلی را که داشته، نتوانسته ارائه دهد. اتفاقًا یکی از 
اهداف ما از برگزاری چنین همایش هایی کمک برای شناخت این رشته به خصوص برای مسئولین ارشد 
در ارگان های تنظیم کننده یا رگالتوری های تأثیرگذار مثل وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، 
شهرداری ها و ... هست تا این مجموعه درک کند چه کارهایی را می توان با این دانش انجام داد. متأسفانه 
افزارهای MS Project درست کرده  از طریق نرم  امروز مدیریت پروژه محدود به یک برنامه زمان بندی 
اند. در حالی که بحث دانش مدیریت ساخت بسیار فرا تر از چنین صحبت هایی هست که مواردی مثل 
بحث های مدیریتی، مهندسی ارزش، توسعه پایدار، بحث مدیریت بحران و تاب آوری که امروز مشکالتی 
را در این زمینه در غرب کشور می بینیم را شامل می شود و می تواند خیلی به این مباحث کمک کند. البته به 
نظرم ما شروع ضعیفی هم در این رشته داشتیم. همان طور که عرض کردم مدرس در این زمینه نداشتیم 
و حتی امکان واردکردن مدرس هم نداشتیم. کشور های حوزه خلیج فارس چند حرکت مثبت در این زمینه 
داشتند. اول این که افرادی را برای تحصیل در این رشته در امریکا و اروپا بورسیه کردند و بحث دوم اینکه 
آنها از اساتید خارجی میتوانند استفاده کنند که در ایران ساز و کار چنین مواردی تعریف نشده است. بر این 

مبنا و با این اهداف ما کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه را از سال ٩3 طراحی و برنامه ریزی کردیم.
چند دوره تا کنون این کنفرانس ها برگزار شده است و روند برگزاری آن به چه صورتی مباشد؟

تا کنون 3 دوره این کنفرانس ها برگزار شده است. دوره اول در دانشگاه عال الدوله برگزار شد و میزبان آن 
گرمسار بود. دوره دوم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران میزبان و برگزار کننده بود. دوره سوم شهرداری 
منطقه 7 و کمیسیون ماده 100 شهرداری میزبانی کنفرانس را به عهده داشت و امسال هم با ارگان های 
برگزاری همایش کمک کنند.  تا در بهتر  راه و شهرسازی صحبت هایی شده است  از جمله وزارت  مختلف 
البته با نظام مهندسی هم ارتباطات خوبی گرفته ایم. نکته ای که توانستیم به تعامل برسیم این بود که این 
کنفرانس به عنوان دوره ارتقا پایه نظام مهندسی محسوب شود و اتفاقًا با مسئولین هم که صحبت می کردیم 
دوستان در وزارت خانه با توجه به اینکه برای بازرسی برنامه ها آمده بودند گفتند این مرتبط ترین کنفرانس 
برای مباحث نظارت و اجراست و به نظرم با توجه به این که این کنفرانس اهداف تجاری ندارد و صرفًا هزینه 

های جاری تأمین می شود 
در صورت امکان محور های کنفرانس را بیشتر معرفی کنید.

محور های اصلی کنفرانس چهارم هم مثل سه کنفرانس قبل ثابت هست ولی محور های جدید به محور 
های قبل اضافه خواهد شد. در دوره اول محور های ما خیلی محدود تر بود و هر دوره محور های خوبی 
اضافه شد. ضمن این که به محور های کلی زیرشاخه ها نیز اضافه شدند. برای دوره چهارم محور های اصلی 
ما مدیریت پروژه در صنعت ساخت هست که بسیار گسترده است. از مدیریت ریسک تا مدیریت ذی نفعان 
و بحث های استراتژیک پروژه، مباحث مربوط به زمان بندی و مطالب تحت عنوان پروژه موفقیت و غیره 
را خواهیم داشت که بحث های مدیریت زیستی، بحث ساختمان  را شامل می شود. محور توسعه پایدار 
های سبز و مباحث زیرمجموعه بحث های محیطی مثل انرژی ها نو را در نظر گرفته ایم. محور بعدی ایمنی 
بهداشت خواهد بود که از مهم ترین موارد خواهد بود محور دیگر محور IT در مدیریت ساخت هست که 
یک بحث جالب و پرطرفدار آن مدل سازی اطالعات ساختمان هست که ما روی آن خیلی تاکید داریم که 
اتفاقًا در دوره قبل یکی از اساتید برجسته را از خارج از کشور دعوت کردیم و یک سخنرانی کارگاه مانند برگزار 
کردیم. آن چه در بیم اهمیت دارد بحث یکپارچه سازی هست و هدف این هست که تمام اسناد پروژه را در 
یک محلی قرار دهیم تا به صورت هوشمند به همدیگر مرتبط باشند. یکی از شعارها در بیم ساخت قبل از 
ساخت و نقش و دسترسی اطالعات بود. بحث منابع انسانی پروژه خواهد بود. موارد دیگر بحث انواع هوش 
هاست. زمانی ما فقط هوش ریاضی را می شناختیم. امروز برای موفقیت هوش هیجانی، هوش ارتباطی، 
هوش فرهنگی و ... مطرح شده است. بحث های دیگر، بحث مذاکره، موارد مربوط به روانشناسی هست. 
بحث مدیریت دانش و مستندسازی را خواهیم داشت. بحث قرارداد و مسائل حقوقی را که همه با آن سر و 
کار دارند خواهیم داشت. موضوعات مهندسی ساخت و روش های ساخت که جدید آمده است را خواهیم 
داشت. باید به سمتی برویم که بناها را حفظ و نگهداری کنیم. بحث تکنولوژی بتن همواره در کنفرانس 
های ما مطرح بوده است. این دوره هم با انجمن بتن ایران به عنوان برگزارکننده همکاری می کنیم و حمایت 
علمی انجمن را خواهیم داشت. در کنار محور های پژوهشی که ما بر اساس آن مقاله دریافت می کنیم ورک 

شاپ و کارگاه نیز خواهیم داشت.
فرمودید. در حال برگزاری چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه هستید. در همایش های قبل چه موانعی داشتید 

و استقبال حضور در همایش را چگونه ارزیابی می کنید؟
در مورد استقبال واقعًا در طی این سه دوره استقبال گسترده تر از حد انتظار ما بود، به خصوص در دور سوم 
همایش فوق العاده بزرگ شد و تیم همراه ما تیم داوطلب کوشا بود و انشاهلل در دوره چهارم هم به همین 
صورت خواهد بود... موانع برگزاری کنفرانس برای دبیرخانه ای مثل کنفرانس ما بحث مالی همیشه مطرح 
بوده است. برگزاری کنفرانس مانند روی لبه تیغ راه رفتن است. اگر لحظه ای بلغزی به سمت تجاری شدن 
کنفرانس متمایل می شوی و اگر نتوانی یک تعادل و باالنسی بین بحث های مالی و علمی به وجود بیاوری 

با مشکل روبرو خواهید شد.
سخن پایانی:

من خواهش می کنم از دوستان و متخصصین تشریف بیاورند و شرکت کنند در همایش. شرکت در همایش 
به گونه ای نیست که فقط بخواهیم یک سری مقاله ارائه داده شود. کنفرانس به افراد ایده، فکر و دید خواهد 
داد. غیر از آن افراد با یکدیگر آشنا میشوند و ارتباط های خوبی را خواهند داشت. ما با بسیاری از مباحث 
کمی ناآشنا هستیم. من از همه متخصصین دعوت می کنم تا تشریف بیاورند. از شما هم ممنون هستم که 
به عنوان یک رسانه بی طرف همیشه مسائل مهندسی را پوشش می دهید و برای شما و سایر پرسنلتان 
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در ادامه صفحه اول ...
نه  و  هست  دولت  دوش  به  نه  که  ظرفیتی 
حتی بر دوش مردم و ما درصدی از حقالزحمه 
را  خدمات  این  و  میگیریم  را  مهندسینمان 
حتی  ما  که  دارد  دلیلی  چه  میدهیم  انجام 
را به نحوی وابسته به  بخواهیم این سازمان 
از  کار  سختی  نظرم  به  بدهیم؟  نشان  دولت 
اخیر  سال  چند  در  که  میشود  شروع  آنجایی 
نامه ها و  اگر بخش نامه ها ، همیشه سعی 
که  نماید  عمل  ای  گونه  به  که  است  کرده 
سازمان نظام مهندسی دپارتمانی از وزارت راه 
و شهرسازی است، در حالی که اینگونه نیست. 
چگونه در بحث دو شغله بودن میگویید حکم 
ریاست جمهوری را دارد، ولی در بحث قدرت 
نیست.  جمهور  رئیس  حکم  از  خبری  برخورد 
حد نظارت راه و شهرسازی معلوم است، قانون 
به روشنی میگوید ما که هستیم، نظارت وزارت 
اهداف سازمان  بر  نظارت  و شهرسازی،  راه  و 
نظارت  نوع  ترین  کیفی  نوع  از  این  و  است 
و  ندارد  نظارت  کمیات  در  هیچگاه  و  است 
در سایر موارد نیز نظارت بر اشخاص است و 
چیزی به عنوان نظارت بر سازمان به این معنا 

وجود ندارد.
اما به هرحال باید این را بفهمانیم که سرمایه 
ملی وجود دارد که میتوان به اصالح آن کمک 
کرد، ممکن هست برخی از فرایندها، قانونها، 
باید  خب  است،  نبوده  خوب  ها  نامه  آیین 
میماند  این  مثل  ماجرا  اصل  و  کنیم  اصالح 
را درون یک  که اجازه دهیم درخت تنومندی 

گلدان قرار دهیم!
اصالح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
توسط طرح مجلس خواهد بود یا الیحه دولت؟ 
کمیسیون  اخیر  ماهه  یک  ضرباالجل  علت  و 
عمران مجلس به وزارت راه و شهرسازی جهت 
با  خودتان  چیست؟  قانون  اصالح  الیحه  ارائه 

این تغییر موافقید؟
در  طرحی  یک   13٩3 سال  مجلس،  طرح 
مجلس آمد برای اصالح قانون نظام مهندسی 
که در اردیبهشت ٩4 به صحن مجلس آمد و 
قانون اصالح رأی نیاورد، یک از دالیلش این 
نماینده دولت، آقای دکتر مظاهریان،  بود که 
برای  میخواهیم  زودی  به  ما  که  کردند  اعالم 
نظام مهندسی الیحه بدهیم. یک سال و نیم 
گذشت و پارسال با توجه به تغییرات در دولت 
عنوان  به  مجلس  طرف  از  طرحی  مجلس  و 
این  شد.  ارائه  مهندسی  نظام  قانون  تغییر 
ماند،  کمیسیون  در  سال  یک  حدود  موضوع 
برگزار شد،  کمیسیون  در خود  زیادی  جلسات 
سازمان  در  مجامع،  در  و  کمیسیون  از  بیرون 
برگزار  شهرسازی  و  راه  وزارت  مهندسی،  نظام 
شد. به زمان بررسی که رسیدیم دوباره وزارت 
الیحه  میخواهیم  ما  گفت  شهرسازی  و  راه 
اگر الیحه ای دارید که  باز هم گفتیم  بدهیم. 
پخته شده است بیاورید. ضمن اینکه نماینده 
داشته  حضور  برگزارشده  جلسه   15 در  دولت 

اند.
یا اصالح  رو عوض  قانون  بر فرض که مجلس 
کرد. چه تضمینی جهت اجرای آن هست. کما 
اینکه بیش از بیست سال قانون قبل به درستی 

اجرا نشده است؟
تشکیل  مدیره  هیئت  وقتی  است،  شده  اجرا 
داده میشود، شورای مرکزی تشکیل میدهید و 

... پس نمیتوان گفت اجرا نشده است.
ولی در بحث کامل اجرا نشدن آن اتفاقًا بحث 
هایی که مربوط به موضوع دولتی اش میشود 
اینکه  دیگر  توضیح  است.  نشده  اجرا  کامل 
آیین نامه ای به نظام مهندسی ابالغ میشود 
فرایندی  یک  مهندسی  نظام  آن  اساس  بر  و 
سلسله فعالیت هایی را انجام میدهد. برخی 
از آنها نتیجه مطلوبی نداشته است؛ اما کسی 
این  نامه  آیین  آن  اساس  بر  اینها  نمیگوید 
را انجام میدهند و آن آیین نامه  فعالیت ها 
ایراد داشته است. مثاًل در آیین نامه میگوید 
مالکین وجوه نظارت را به سازمان ها بریزند و 
سازمان ها بر اساس پیشرفت کار به مهندسان 
میآیند  بعد  کنند.  پرداخت  رو  وجوه  این 
میگویند که معنی این کار که یک پولی در یک 
حسابی بماند چیست و این سازمان ها این 
پولهای مردم را چرا نگه میدارند؟ این پول یا 
برای مالک است و یا برای ناظر، خب این را 
که آیین نامه گفته است و در حقیقت سازمان 
ها دارند به آیین نامه عمل میکنند! یک زمانی 

بر  ایجادشده  که  نظامی  دارید  تصمیم  شما 
مبنی یک قانون و فعالیت های خوبی را هم 
دارد،  که  اشکاالتی  به  توجه  با  انجام میدهد، 
باشید.  داشته  آن  به  ای  اصالحانه  نگاه  خب 
ولی یک موقع شما میخواهید صورت مسئله 
نقاط  مهندسی  نظام  نظرم  به  کنید.  پاک  را 
بخواهد  کسی  اگر  البته  و  دارد  بسیاری  قوت 
نادانی  فرد  شود  منکر  را  آن  ضعف  نقاط 
هست ولی اگر نقاط ضعف را به عنوان عاملی 
اگر  شود  انجام  مهندسی  نظام  تخریب  برای 
نگوییم خیانت است آسیب رساندن به مردم 
محسوب میشود و البته سیاست های ابالغی 
مهندسی  نظام  تقویت  رهبری  معظم  مقام 
نبوده  اینگونه  ها  دولت  مورد  در  البته  است. 
نظام  اند  خواسته  همیشه  ها  دولت  و  است 
مهندسی  در سیطره خودشان باشد، فرق است 

بین نظارت و دخالت
در پیش نویس آیین نامه اجرایی جدید اختیار 
شده،  گذاشته  مالک  عهده  به  ناظر  انتخاب 
انتخاب  مالک  خود  انتخاب  به  که  ناظری  آیا 
از  پرهیز  یا  و  رودربایستی  منظور  به  میشود 
اتهام نمکناشناسی به درستی قوانین را رعایت 

میکند؟
منافع  به  نگاه  این موضوع  به  ما  نگاه  اساسًا 
بهره بردار است. اگر مالک خودش بهره بردار 
اما  انتخاب کند  باشد توجیه دارد که خودش 
مالک ما عمدتًا یک بیزینس من )تاجر ساخت 
ای  هجمه  حتی  معتقدم  بنده  است.  ساز(  و 
که در مورد امضا فروشی به وجود آمده، البته 
معنی اش این نیست که وجود ندارد، ولی این 
کسانی  ناحیه  از  اتفاقًا  شده،  بزرگ  اینقدر  که 
زیاد بسازند  هست که میخواهند واحد های 
گیر  آنها  نکند.  نظارت  کارشان  به  کسی  ولی 
حاضرند  نیستند،  مهندسی  هزینه  درصد   2
ولی  نکند.  ورود  کسی  ولی  بدهند  درصد   4
ناظران ما روی کیفیت مصالح ایراد میگیرند تا 
مصالح استاندارد به کار گرفته شود. نقشه ها 
را چک میکنند تا اول اینکه تأیید شده باشد و 
بعد درست اجرا شده باشد و مسائل دیگر که 
هزینه ساخت را برای این بیزینس من ممکن 
به  و  بدهد  افزایش  درصد  بیست  تا  است 
جای آنکه بگوید باید به عنوان تعهدم در برابر 
مصرف کننده این را بپذیرم هجمه هایی می 
آورد که این امضا فروشی است. در ضمن هر 
امضایی که در فرایند ساختمان جاری میشود 
و حرفه  قانونی  امضا مسئولیت حقوقی،  این 

ای دارد.
ما  آیا  میگوییم  شهرسازی  و  راه  وزارت  به  ما 
نظم  یک  اتکای  به  که  برداری  بهره  مقابل  در 
یا  داریم  مسئولیت  آیا  میکند  خرید  عمومی 
مشخص  باید  که  داریم  مسئولیت  اگر  خیر؟ 
شود این مسئولیت کجاست؟ و اگر مسئولیت 
اولین  پس  نداریم.  مسئولیت  بگوییم  نداریم 
مشکل ما در این آیین نامه این هست که در 
حوزه نظارت زمانی که سازنده بهره بردار نیست 
که عمدتًا نیست، حقوق بهره بردار را چه کسی 
مانند  دیگر هم  موضوع  یک  میکند؟  تضمین 
همین بحثی هست که در کرمانشاه داریم، ما 
میگوییم نقشه هایی که هست باید یک نفر 
تطبیق دهد با مقررات ملی، ولی میگویند ما 
پروانه صالحیت دادیم دست مهندس و طراح 
هست، خب پس حاال که این اتفاق هم افتاده 
چه کار به سازمان نظام مهندسی دارید؟ بروید 
دنبال همان آدم. صالحیتش را شما دادید. به 
البته  دادید.  که شما مسئولیت  آن طراح هم 
آن  کنند.  مسئولیت  قبول  اگر  ندارد  ایرادی 
چیزی که ما میگوییم این است که این کنترل 
ها ضرری برای ساختمان ندارد و حتی حداقل 
درصد اطمینان را باال میبرد، نمیگوییم اگر این 
رخ  اتفاق سوئی  بیفتد هیچ  اتفاق  ها  کنترل 
تر  آور  اطمینان  ها  کنترل  این  ولی  نمیدهد. 
هست. در مورد این پیش نویس ما مخالفت 
خود را به عنوان نظام مهندسی اعالم کردیم و 
کمیسیون عمران هم نامه ای را داده که برخی 
از مواد این آیین نامه خارج از حد اختیارات 
را عرض کنم حتی  این  بنده  اما  دولت است؛ 
نامه هم تصویب شود مواردی  این آیین  اگر 
دیگری در قانون هست که به ما اجازه میدهد 
این کنترل را انجام دهیم و انجام هم خواهیم 
مهندسین  میکنند  عنوان  است  جالب  داد. 
حاال  نمیدهند  خدماتی  و  میگیرند  را  پولی 
این  میگویند  بدهیم  خدمات  میخواهیم 
خدمات ضرورت ندارد، این خیلی جالب است 
و یک پارادوکسی را ایجاد میکند. میخواهند 
شناخته  شخصیت  یک  که  را  ناظر  اختیارات 
برای  بدهند  بازرس  به  هست  دنیا  در  شده 
شهرداری ها. شهرداری هایی که زیر دویست 
باالی  و  ندارند  را  مالی اش  امکانات  نفر  هزار 
دویست هزار نفر امکانات نفر و امکانات مالی 
اش را ندارند. بعد میگویند شما این اختیارات 
نظام  اآلن  خب  بدهید.  مهندسی  نظام  به  را 
بنابراین  میدهد؛  انجام  را  کار  این  مهندسی 
احساس میکنیم یک نوع تعارضی در چارچوب 
که  زمانی  تا  که  افتاده  اتفاق  نامه  آیین  این 
این تعارض حل نشود نمیتواند مشکل مردم 

را حل کند.
کمیسیون  عضو  و  مجلس  نماینده  عنوان  به 
عمران، مشکالت مربوط به حوزه مسکن را کجا 
را  مجلس  عمران  کمیسیون  چقدر  میبینید؟ 

مقصر میدانید؟
نظام  سازمان  رئیس  عنوان  به  هم  بنده 
مهندسی به آقای جهانگیری نامه دادم و هم به 
رئیس مجلس نامه دادم و هم خودم شخصًا 
با عوامل مسکن در امر تحرک ساخت و ساز 
با  از همه  اول  گذاشتم.  ها جلسه  بانک  مثل 
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی صحبت 
مشخصی  طرح  هیچ  کردم  احساس  و  کردم 
دارم  اعتقاد  ندارد.  وجود  مسکن  حوزه  در 
اگر  که  ایست  گونه  به  ما  اقتصادی  ساختار 
بخش مسکن ما رونق پیدا نکند نمیتوانیم از 
امسال  این شعار  و  کنیم  عبور  بیکاری  بحران 
اگر بخش مسکن  که تولید و اشتغال هست 
راه بیفتد بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. 
و  ساخت  بخش  در  که  بانکهایی  االن  همین 
ساز و مسکن هستند معوقاتشان زیر 4 درصد 
است درحالی که بانکهایی که در بخش صنعت 
درصد   25 تا   20 معوقاتشان  دارند  فعالیت 
است. به آقای جهانگیری هم عرض کردم شما 
به عنوان معاون اول و رئیس جمهور به عنوان 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  از  باید  دولت  رئیس 
این موضوع  بخواهید.  و.جواب  رفاه  اقتصاد، 
را با رئیس مجلس هم در میان گذاشتم، نامه 
ما را به کمیسیون عمران و برنامه بودجه داده 
دوستان  بشود.  ارائه  الزم  های  برنامه  تا  اند 
موضوع،  این  که  بدانند  باید  هم  کمیسیون 
موضوعی نیست که با یک گپ و گفت و گو 
با وزیر قابل حل باشد. نکته ای دیگر، حدود 
میتوان  آیا  داریم،  خالی  مسکن  میلیون   2
برای این جمعیت که میگویند سال 1 میلیون 
برنامه  و  تسهیالت  با  آیا  داریم،  الزم  مسکن 
کرد؟  برقرار  ارتباط  ها  این  بین  میتوان  ریزی 

این ها را باید مطالبه گری کنیم.
چند درصد از اعضای کمیسیون عمران، مدارک 
کمیسیونی  در  کار  آیا  دارند؟  مرتبط  تحصیلی 
سخت  ندارند  را  الزم  تخصص  آن  اعضای  که 

نیست؟
من آنچه را در مجموع عملکرد دوستان دیدم، 

مثبت بوده است.
که  رفت  پیش  جایی  تا  فروشی  امضا  مسئله 
مشاور معاون وزیر مسکن نود درصد مهندس 
ها را در رسانه ملی امضا فروش خواند. آیا این 
آمار درست هست یا خیر و اگر درست نیست 
یک  طی  سخنان  این  به  مجلس  در  چرا  شما 

طرح سؤال از وزیر واکنش نشان ندادید؟
معتقدم  من  کنم،  عرض  را  نکته  یک  اول 
موضوع نظارت مقطعی به بیست و اندی سال 
نظارت  بحث  وقتی  زمان  آن  برمیگردد.  قبل 
ساختمان  گوشه   4 اگر  میگفتند  شد  شروع 
چهار شناژ قائم داشته باشد کافی است. امروز 
کاماًل متفاوت شده است. در بخش ساختوساز 
نظر  از  هم  و  طراحی  نظر  از  هم  را  ها  پروژه 
نظارت باید به سمت شخصیت های حقوقی 
مردم،  به  پاسخگویی  تا  ببریم  مقیم  ناظر  و 
شهرداری و دستگاههای ذیربط داشته باشیم 
هم  ناظر  چند  ای  پروژه  اگر  صورت  این  در 
داشته باشد نیازی نیست تا مالک برای امضا 
شخصیت  و  بگذارد  وقت  ناظر  هر  از  گرفتن 
حقوقی خودش مجبور است این کار را انجام 
دهد و کار تسهیل داده میشود و ما هم نظارت 
حقوق  حقوقی،  های  شخصیت  تا  میکنیم 

مهندس هایمان را ضایع نکند.
نباید چنین کاری  اتفاقًا  در مورد طرح سؤال، 
فکر  میکردم  کاری  چنین  اگر  چون  میکردم، 
میکردند حرف آن آقا درست است. ضمن این 
باهم  را  حقوقی  شخصیت  دو  این  نباید  که 
قاطی میکردم. باید فرض کنم اگر فردا نماینده 
مجلس نباشم ولی رئیس سازمان باشم چگونه 
دیگر  موضوع  یک  میکنم؟  اداره  را  سازمان 
این که دوستان رفتند و پرونده آن آقا را هم 
درآوردند. پروانه ایشان برای مشهد هست و 
خود ایشان در تهران فعالیت میکند؛ اما با این 
وجود اعتقاد داریم اگر سازمان نظام مهندسی 
و وزارت راه و شهرسازی اختالفاتی هم دارند 
در یک چارچوب درست با صحبت کار را پیش 

ببریم.
یکی دیگر موضوعات مجریان ذیصالح هستند. 
چند درصد از پروژه های ساختمانی مجری ذی 

صالح دارد؟
که مجری  را  اجرا  از  ای  پروژه مرحله  ناظر  چرا 
ذی صالح برای آن معرفی نشده امضا میکند، 

آیا این موضوع مصداق امضا فروشی نیست؟
چرا این سؤال از شهرداری پرسیده نمی شود؟ 
شما  مگر  نمیشود  پرسیده  شهرداری  از  چرا 
کنید؟  رعایت  را  ملی  مقررات  نیستید  ملزم 
چرا در شهر تهران میگویند الزم نیست مجری 
ذیصالح رعایت شود؟ بعد اگر زلزله آمد دنبال 
مقصر میگردند. خودشان مقصر هستند. امروز 
در  ناکرده  خدایی  اگر  بزنیم  بیلبورد  یک  باید 
آن  داد مقصرآسیب های  رخ  ای  زلزله  تهران 

شهرداری هست.
 چرخه تولید مسکن و ساختمان، باید چرخه 
نمیگویم  بنده  باشد.  صالحیت  صاحب  افراد 
افتد  نمی  اتفاقی  تکمیل شد هیچ  اگر چرخه 
ولی اگر چرخه تکمیل شد قابلیت کنترل دارد. 
تعرض  او  به  و  شود  تاکسی  سوار  اگر  فردی 

و  شود  مسافر کش  سوار  دیگری  فرد  و  شود 
قابل  رسمی  تاکسی  بگیرد.  قرار  تعرض  مورد 
پیگیری خواهد بود. اآلن این بیمارستان که در 
اسالم آباد غرب آسیب دیده همه افراد چرخه 
تا  راحتی میتوان ورود کرد  به  حضور دارند و 
مشخص شود کدام یک از عوامل کار خود را 

درست انجام نداده اند.
فالن  میگویند  بعد  میکنند،  معیوب  را  چرخه 
پزشک  از  که  جایی  در  فروریخت.  ساختمان 
تا بقال همه میتوانند سازنده باشند ناظر فنی 
کند؟  نظارت  کسی  چه  کار  به  مهندسی  نظام 
وقتی چنین شد ممکن هست به هرحال چند 

مورد از دست ناظر در برود.
هست.  پروانه  فروش  مشکالت  از  دیگر  یکی 
همشهری  روزنامه  به  سری  است  کافی  فقط 
برای  مهندسی  پروانه  فروش  قیمت  تا  بزنید 
یک سال رو متوجه بشوید. برای این موضوع 

راهکاری دارید؟
چرا در نظام فنی اجرایی کشور که در سیستم 
دیگری به نام برنامه بودجه رتبه بندی میگیرند 
سال  چندین  آید؟  نمی  در  صدایش  کسی 
هم آنجا کار میکند. شخص حقوقی پاسخگو 

هست. 
اعضا  خود  صدای  که  مهم  موضوعات  از  یکی 
چرخه  در  ها  شغله  دو  حضور  درآورده  هم  را 
ساخت و ساز است. چگونه یک مهندس مجری 
باید در زمان ساخت و ساز در کارگاه باشد  که 
کار  است  دولت  کارمند  که  مجری  یک  چگونه 

اجرا میگیرد؟
صدور  شرط  نداریم.  شغله  دو  مجری  خیر، 
شغله  دو  ها  مجری  برای  فعالیت  صالحیت 

نبودن آنها است.
یکی از حواشی های این روز ها که به حواشی 
های قبل اضافه کرد. خسارات مسکن مهر در 
را  مهر  مسکن  مشکالت  که  است  اخیر  زلزله 

بیش از پیش آشکار کرد.
و  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  عنوان  به 
در  نظری  چه  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
مهر  مسکن  پروژه  ساز  و  ساخت  نحوه  مورد 

دارید؟
من  بدهم،  مورد  این  در  توضیحی  یک 
خواهشی که از همه مسئولین کشور، اصحاب 
رسانه، صدا و سیما و مردم دارم این هست که 
در چنین مواقعی وقت چنین حرفهایی نیست. 
ما در مورد بحث فنی در مورد زلزله و اتفاقی 
داد.  نخواهیم  دست  از  را  وقت  افتاده  که 
اکنون وقت اطالعات جمع کردن است و وقتی 
خیالمان از وضعیت آسیب دیدگان راحت شد 
برنامه  بهداشتشان  سیستم  گرفتند،  غذا  که 
دریافت  را  مایحتاجشان  و  چادر  شده،  ریزی 
فضای  یک  در  باید  و مستقر شدند  اند  کرده 
بند  کاماًل تخصصی و نه احساسی ورود کرد. 
ساز  یک  ایجاد  میگوید   2800 نامه  آیین  اول 
داشته  آوری  تاب  بتواند  ساختمان  که  کار  و 
باید  را بدهد.  باشد و حد اقل تلفات انسانی 
برای مسکن مهر پرونده تشکیل داد، چه کسی 
است،  بوده  سازنده  کسی  چه  بوده،  کارفرما 
طراح و ناظرش چه کسی بوده است و...، اگر 
نظارت  آنها  بر  باید  ما  که  مهندسی  عوامل  از 
را  ای  حرفه  وجدان  اند،  کرده  تخلفی  کنیم 
فدای حمایت از کسی نمیکنیم و قطعًا خود ما 
مدعی هستیم ولی زمان رسیدگی به ماجرا در 
بستر تخصصی و به دور از احساسات هست.

به حساب  تهران  برای شهر  بزرگی  تهدید  زلزله 
پالسکو  ساختمان  ریزش  طرفی  از  آید.  می 
نشان داد مسئولین مدیریت خوبی در روزهای 

بحرانی ندارند.
چه نظری در مورد تحکیم ساختمان های تهران 

و کاهش خسارات اندیشیده اید؟
های  پست  در  که  افرادی  هستم  معتقد 
عنوان  به  هستند  بحران  با  مرتبط  کلیدی 
مدیریت  درس  باید  شغلشان  احراز  شرایط 
بحران بخوانند. وقتی به کسی گفتید فرماندار 
بحران  مدیریت  دوره  برایش  باید  بالفاصله 
استاندار،  وزیر،  عمرانی  معاون  بگذارید. 
این  دوم  بحث  همینطور.  هم   ... و  بخشدار 
و  افراد  کدام  دید  باید  میخواهد.  پروتکل  که 
رئیس  دارند،  مقطعی حضور  در چه  سازمانها 
سازمان مدیریت بحران در استان، در زمانی که 
استاندار در جلسه ای حضور دارد حرف رئیس 
سلسله  باید  میشود؟  خوانده  بحران  سازمان 
موضوعی  یک  اآلن  شود.  روشن  ها  مراتب 
هست که سپاه باید برود بازسازی کند یا بنیاد 
یعنی  بحث  این  کردن  مطرح  خب  مسکن. 
اینکه ما مدیریت بحران را نشناخته ایم. این 
مسائل اگر حل نشود ضایعات مدیریت بحران 
تشدید میشود. یا مثاًل در همین زلزله تصمیم 
قرار  افراد  را جلوی ساختمان  گرفتند چادر ها 
بدهند. آیا آب نمیخواهند؟ سرویس بهداشتی 
یا اقالم دیگر  نمیخواهند؟ توزیع چادر، پتو و 
میزدیم  کمپ  یک  اگر  بود؟  خواهد  مناسب 

همه این موارد تأمین میشد.
سخن پایانی:

ها  ظرفیت  همه  از  که  کنیم  قبول  باید  ما 
و  راه  وزارت  ها،  شهرداری  کنیم.  استفاده 
ظرفیت  یک  کدام  هر   ... مجلس  شهرسازی، 
یکدیگر  به  رقیب  چشم  به  نباید  ما  هستند، 
نگاه کنیم، باید در یک ساز و کاری قرا گرفت 
که بتوانیم یک هم افزایی داشته باشیم تا کار 

متوسطمان تأثیرگذار شود.
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معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اظهار کرد: مصرف 
داروی خودسرانه می تواند به عنوان سم تلقی شود.

جواد تاج کی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه یکی از معضالت حال 
عنوان  به  دارو  گفت:  است،  دارو  خودسرانه  مصرف  ما  جامعه  در  حاضر 
و  باشد  داشته  تفاوت  معمولی  محصوالت  با  باید  درمانی  محصول  یک 
سهل الوصول  متاسفانه  اما  شود  عرضه  بیماران  به  خاصی  شرایط  تحت 
بودن دسترسی به داروها موجب شده است که مردم بدون تجویز پزشک 

به تهیه دارو اقدام کنند.
وی ادامه داد: نگهداری از دارو شرایط خاصی را می طلبد و از همین منظر 
است که نیاز به افراد تحصیل کرده در زمینه فروش دارو و در دسترس قرار 

دادن اطالعات به بیمار در داروخانه ها حس می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: جامعه امروز هنوز به آن درصد از باور نرسیده است که حق فنی که داروساز به 
میزان کمی دریافت می کند حق او است و در جامعه ای این چنینی همه دالیل دست به دست هم می دهند 

تا منجر به این شود که دارو بدون تجویز پزشک در اختیار بیمار قرار گیرد.
تاج کی با اشاره به اینکه معنای لغتی دارو سم است، گفت: هر دارو باید با تجویز پزشک و در دز و میزان 
مطلوب و مختص بیمار تجویز شود و مردم جامعه باید به سمت این حرکت کنند که مصرف دارو  بدون 

تجویز را کنار بگذارند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه مصرف کدئین و آنتی بیوتیک ها 
باید با تجویز پزشک صورت گیرد و در صورتی که افراد به داروخانه مراجعه کردند و جواب منفی از فروشنده 
با صالح دید پزشک  این دارد که  نیاز به  رفتار کنند؛ چرا که هر دارویی  نباید غیرمنطقی  دریافت کردند 

تجویز شود.
این مسئول افزود: مصرف بیش از حد دارو و یا بدون تجویز دارو می تواند در جای خود تبدیل به سم شود 

و موجب آسیب به بیمار شود.
از سمت گیری هایی که جامعه  از تقویت کننده ها و مکمل های غذایی یکی دیگر  افزود: استفاده  تاج کی 
امروز به سمت آن سوق یافته است و فکر می کند با مصرف این مکمل ها و ویتامین ها می تواند وضعیت 
دارو  تجویز  بدون  ویتامین ها هم  و  که مصرف همین مکمل ها  در حالی  بهبود بخشد،  را  سالمتی خود 

می تواند باعث مشکالتی شود و از همین منظر این مکمل ها باید با تجویز پزشک استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: گاهی هزینه ای که برای یک مشاوره کوچک و یا مراجعه به پزشک خرج می شود، 
می تواند از هزینه ای که در مصرف داروی خود سرانه خرج می شود کمتر باشد، از همین رو بهتر از در این 

زمینه پیشگیری کنیم و خودسرانه و بدون تجویز پزشک دارو مصرف نکنیم.

می زنند  تخمین  پزشکان 
از  نفر  که حدود ۵۰ میلیون 
مردم جهان در حال حاضر به 
بیماری آلزایمر مبتال هستند 
سنی  میانگین  افزایش  با  و 
در بسیاری از کشورها تعداد 
بیماری  این  به  مبتالیان 

بیشتر هم می شود. 
بروز مشکالتی  دلیل  به  آلزایمر  بیماری  ایسنا،  گزارش  به 
از دست  را  در مغز بوجود می آید. سلول ها عملکرد خود 
از  به  روند  این  بین می روند که  از  نهایت  در  و  می دهند 
دست رفتن قدرت حافظه، کاهش توانایی در فکر کردن و 

حتی تغییرات شخصی منجر می شود.
همچنین مناطق مهمی از مغز کوچک می شوند که این امر 
کاهش چشمگیر حجم مغز را به دنبال دارد. اما پرسش 

این است که چه اتفاقی در مغز رخ می دهد که زمینه ساز 
این شرایط می شود؟

بین  ارتباط  کردن  مختل  بیماری  این  اصلی  مسیر 
که  هستند  خاصی  سلول های  نورون ها  نورون هاست؛ 
سیگنال های شیمیایی و الکتریکی بین بخش های مغز را 
پردازش و منتقل می کنند. این وضعیت عامل مرگ سلول 
در مغز است که به اعتقاد متخصصان به دلیل تشکیل دو 

نوع پروتئین موسوم به آمیلوئید و »تاو« بروز می کند.
اما  است  ناشناخته  پروتئین  دو  این  بین  دقیق  تعامل 
پالک های  نام  به  چسبنده  خوشه های  در  آمیلوئیدها 
بتاآمیلوئید انباشته می شوند در حالیکه پروتئین تاو داخل 

سلول های مرده شکل می گیرد.
این است که  آلزایمر  بیماری  از مشکالت تشخیص  یکی 
روش دقیق و قابل اعتمادی برای سنجش و اندازه گیری 
تشکیل این پروتئین در مراحل اولیه بیماری وجود ندارد. 
در حقیقت به طور قطع نمی توان بیماری آلزایمر را تا پس 

از فوت بیمار و بررسی بافت مغز او تشخیص داد.
همچنین مشکل دیگر این است که پالک های بتا آمیلوئید 
در مغز بیماران سالم هم وجود دارد. به همین دلیل وجود 
آمیلوئید و پروتئین تاو نمی تواند تنها فاکتورهای بروز این 

بیماری باشد.
مزمن  التهاب  می دهد  نشان  همچنین  اخیر  تحقیقات 

می تواند در بروز آلزایمر نقش داشته باشد. التهاب بخشی 
از فعالیت سیستم دفاعی بدن علیه بیماری است اما در 

طوالنی مدت می تواند آسیب زننده باشد.
بسیاری از بیماران مبتال به آلزایمر دچار مشکالت قلبی و 
سیستم گردش خون هم می شوند. این مشکالت عروقی 
می توانند منجر به کاهش جریان خون در مغز و همچنین 
حالی  در  شود  مغزی   - خونی  سد  رفتن  بین  از  موجب 
که این ساختار برای از بین بردن مواد زائد سمی از مغز 

ضروری است.
و  مغز  حوزه  محققان  و  پزشکان  اخیرا  این ها  بر  عالوه 
ارتباطات  را به خصوص  اعصاب بخش های عمیق تر مغز 
ظریف بین نورون ها موسوم به سیناپس ها را مورد بررسی 
سلولی  داخل  فرآیند  نوعی  بررسی  این  در  داده اند.  قرار 
ارتباطات  این  رفتن  بین  از  در  که می تواند  تشریح شده 

بین نورون ها نقش داشته باشد.
مطالعات  این  لطف  به  ایندیپندنت،  روزنامه  گزارش  به 
داروهای جدیدی در حال تولید و مراحل آزمایشی است 
قرار  هدف  مورد  آلزایمر  بیماری  در  را  مغز  تغییرات  که 
هم  پزشکان  و  محققان  از  بسیاری  عالوه  به  می دهند. 
اکنون معتقدند که می توان در آینده از روش های درمانی 
بهره  بیماران  این  بهتر  برای معالجه  ترکیبی  و  شخصی تر 

جست.

حرفی که فردوسی پور نباید می زد

بی شک  فردوسی پور  عادل 
گزارشگر  بهترین  و  محبوب ترین 
هم  او  اما  است  ایران  ورزشی 
درباره  قرائتی  آقای  که  همان طور 

خودش گفته، معصوم که نیست! 
برگ های  از  یکی  »بی شک  ؛  خبرآنالین  گزارش  به 
یک  جزئیات  تمام  که  است  این  گزارشگری  برنده 
مخاطب  که  جوری  کنید؛  توصیف  را  ورزشی  محیط 
عادل  که  کاری  کند.  توصیف  ورزشگاه  درون  را  خود 
برای  و  می دهد  انجامش  خوب  خیلی  فردوسی پور 
همین کارش هم هست که به چنین محبوبیتی رسیده 
است اما او در گزارش هایش گاهی چیزهایی می گوید 
که شاید بهتر است نگوید. مثال دوره ای بی دلیل درباره 
جیمی جامپ ها می گفت و اصال در ۹۰ هم نشان شان 
می داد و در لیگ هم دوربین ها نشان شان می دادند. 
بپرند  شهرت  برای  عده ای  بود  شده  باعث  که  کاری 

وسط زمین فوتبال.

مالقلی پور،  علی  حتی  که  بود  خنده دار شده  قدر  این 
فرزند کارگردان سرشناس سینما هم برای تبلیغ فیلمش، 
البته در بازی  »قندون جهیزیه« این کار را کرد. عادل 
استقالل و نساجی و یکی، دو بار دیگر درباره اتفاقاتی 
در ورزشگاه سخن گفته که اثری سوء برای بیننده های 
تلویزیونی دارد. او در این بازی درباره هواداری حرف 
زد که از هوش رفته بود و دوربین تلویزیون هم روی 
نمایی  بود.  گفته  گزارشگر  که  کرد  سوئیچ  تصویری 
بسته از یک هوادار که قطعا خانواده اش در شهرستان 
سالمتی اش،  خبر  به  رسیدن  تا  تصویر  آن  دیدن  با 

دقایقی دشوار را سپری کرده اند.
این اضطراب و شوکی که چنین تصاویری به مخاطب 
را  ماجرا  به  نپرداختن  اصال  ارزش  شاید  می کند  وارد 
بیشتر توجیه می کند. مسئوالن پخش زنده بازی تاکید 
داشتند جمله فردوسی پور سبب شده تا کارگردان روی 
مخاطب  تا  کند  سوییچ  رفته  هوش  از  فرد  تصویر 
نگوید تصاویر را ندارند اما این وسط کسی احتماال به 
فکر شوکی که به خانواده ای کیلومترها آن طرف تر وارد 

می شود، نیست.«

بهترین زمان برای کوتاه کردن ناخن نوزاد، وقتی است 
که او خوابیده باشد

 ناخن کودک شما نرم تر و قابل انعطاف تر از ناخن های 
شما است، اما اشتباه نکنید چون آنها تیز هستند! یک 
نوزاد کنترل کمی بر روی اندام های خود دارد و به راحتی 
از خراشیدن صورت خودش و شما خسته می شود.ناخن 
ممکن  و شما  می کند  رشد  سریع  خیلی  معموال  کوچک 
است مجبور شوید چند بار در هفته آن را کوتاه کنید اما 

ناخن های پا کمتر نیاز به کوتاه کردن دارند.
بریدن سر انگشتانش  بدون  را  نوزادم  ناخن های  چگونه 

مرتب کنم؟
بهترین زمان برای انجام این کار وقتی است که او خوابیده 
باشد. یک وقت خوب دیگر هم دقیقا بعد از حمام است 
که ناخن  های نوزادتان نرم تر هستند. مطمئن شوید که 
نور کافی برای دیدن آنچه انجام می دهید دارید. از یک 
جفت قیچی نوزاد استفاده کنید یا ناخن گیری را بردارید 

که مخصوص انگشتان کوچک باشند.
نوک انگشت را در ناحیه ی دور تر از ناخن فشار دهید تا 
کنید و همچنین  از ریش ریش شدن پوست جلوگیری 
دست  در  را  کلیپس تان  یا  گیره  مانند  محکم  چیز  یک 
کودک نگه دارید. ناخن ها را با توجه به انحنای انگشت 
کوتاه  عرض  از  و  مستقیم  را  پا  ناخن های  کنید.  کوتاه 
کنید. سپس از سوهان ناخن برای صاف کردن لبه های 

تیز استفاده کنید.
زندگی  اول  هفته های  در  می کنند  توصیه  پزشکان 
ناخن ها  چون  کنید  استفاده  سوهان  یک  از  نوزاد، تنها 
مادر  و  پدر  تازگی  به  که  کسانی  و  هستند  نرم  خیلی 
شده اند هم خیلی تصادفی پوست نوزاد شان را می گیرند.

به  است  بیدار  نوزادتان  که  زمانی  گرفتید  تصمیم  اگر 
بخواهید  دوست تان  یا  همسر  بدهید، از  شکل  ناخنش 
که او را محکم نگه دارد تا در هنگام کارتان تکان تکان 
این  در  کند.  پرت  را  حواسش  و  باشد  کسی  یا  نخورد 
صورت شما فرصت پیدا می کنید دستانش را برای گرفتن 

ناختن و سوهان زدن آن نگه دارید.
 چرک کردن ناخن نوزادان,علت سفید شدن ناخن 

زندگی  اول  هفته های  در  می کنند  توصیه  پزشکان 
نوزاد، تنها از یک سوهان استفاده کنید

ناخن های  خودشان  دندان  با  مادر ها  و  پدر  از  بعضی   
میکروب ها  می تواند  کار  این  که  می کنند،  مرتب  بچه را 
از دهان شما به هر خراش کوچکی که روی انگشت  را 
بچه وجود دارد انتقال دهد. شما نمی توانید آنچه را که 
انجام می دهید ببینید و باید متوجه باشید که انگشتان 
نوزادتان در مقایسه با دندان های شما خیلی کوچک و 

ظریف هستند.
بند  را  آن  خون  چطور  شد،  بریده  نوزاد  سرانگشت  اگر 

بیاورم؟
اگر شما سرانگشت نوزادتان را بریدید خیلی خودتان را 
نگران نکنید چون این اتفاق برای خیلی از پدر و مادر ها 
آب سرد  با  را  بریده  راحتی سرانگشت  به  رخ می دهد. 
با  و  بپیچید  دورش  پارچه  یک  سپس  دهید  شستشو 
کمی فشار آن را نگه دارید. خونریزی معموال ظرف چند 
بچه  دست  کردن  بانداژ  برای  می شود.  متوقف  دقیقه 
وسوسه نشوید چون این احتمال وجود دارد زمانی که او 
انگشتش را در دهانش فرو می کند آن را دربیاورد که در 

نهایت منجر به خفگی نوزاد شود.
همچنین پزشکان استفاده از نوار بانداژ مایع مخصوص 
نوزادان و کودکان نوپا را پیشنهاد نمی کنند چون احتمال 
این وجود دارد که آن را بمکند. اگر زخم فرزندتان طوری 
است که خونریزی اش بند نمی آید، باید او را پیش یک 

متخصص نوزادان ببرید.

بازی بدمینتون سرعتی بوده 
دقت،  استقامت،  نیازمند  و 
گیری های  تصمیم  و  تعادل 
می باشد  سریع  بسیار 
سه  در  بدمینتون  مسابقات 
گیم صورت می گیرد که برنده 
باید دو گیم از سه گیم را برده 

باشد.
تاریخچه ی ورزش بدمینتون
راكت  با  كه  بدمینتون  بازی 
برای  اجرا می شود  در سالنهای سرپوشیده  پردار  توپ  و 
اولین بار در هند اجرا شد و پس از آن به انگلستان برده 
شد. در هندوستان بازی بدمینتون را پونا)Poona( می 
انگلیس كه در آن كشور مستقر  ارتش  افسران  نامیدند. 
شده بودند این بازی را آموختند و آنرا به انگلستان برده 
بار  اولین  برای  چون  كردند.  معرفی  خود  دوستان  به  و 
برپا  بازی در مجلس ضیافتی كه در قصر بدمینتون  این 
شده بود انجام گرفت از آن پس بازی پونا را بدمینتون 
كشورهای  اكثر  در  سرعت  به  بدمینتون  بازی  نامیدند. 

جهان گسترش یافت.
»سر  را  بدمینتون  المللی  بین  فدراسیون   1٩34 سال  در 
جرج توماس« بنیان نهاد. بعدها این بازی در محیط باز 
نیز انجام شد. در حال حاضر زبده ترین تیمهای بدمینتون 
تایلند،  اندونزی،  چین،  مانند  آسیایی  كشورهای  را  دنیا 
تیمهای  ترین  زبده  و  جنوبی  كره  و  ژاپن  سنگاپور،  هند، 
دانمارك، سوئد،  انگلستان،  را كشورهای  اروپا  بدمینتون 

بلژیك و آلمان تشكیل می دهند.
با  پیش  یكصد سال  ایران حدود  در  بدمینتون  پیدایش 
ورود انگلیسیها به جنوب كشور بخصوص شهرهای نفت 
خیز خوزستان متداول شد. اولین زمین بدمینتون حدود 
خط  سلیمان  مسجد  شهر  در  سالنی  در  پیش  سال  صد 
كشی و مورد بهره برداری قرار گرفت و سرانجام در سال 

1351 فدراسیون بدمینتون ایران تأسیس گردید.
ویژگیهای بازی و زمین بدمینتون:

ورزش بدمینتون به عنوان یک بازی پر هیجان و شاداب، 
بازی  است.  کرده  پیدا  زیادی  طرفداران  و  محبوبیت 
بدمینتون سرعتی بوده و نیازمند استقامت، دقت، تعادل 
در  بازی  این  بسیار سریع می باشد.  و تصمیم گیری های 
فضای باز و بسته انجام می شود ولی انجام بازی بدمینتون 
وزش  اثر  در  که  توپ  کم  وزن  علت  به  باز  فضاهای  در 
برخوردار  از دقت کمتری  کمترین نسیم منحرف می شود 
و  تحرکات  و  جذابیت  علت  یه  بدمینتون  بازی  است. 
همچنین ظرفیت و دقت زیادی که دارد و به جهت رد و 
بدل شدن سریع ضربات و امتیازات، تماشاچیان زیادی را 

به خود اختصاص داده است.
با  و  می باشد  مستطیل  شکل  به  بدمینتون  بازی  زمین 
به عرض ۴۰ میلی متر کشیده می شود. خطوط  خطوطی 
است  بهتر  و  بوده  تشخیص  قابل  سادگی  به  باید  زمین 
 ۷۲۳/۱۴ زمین  طول  شود.  کشیده  زرد  یا  سفید  رنگ  به 
متر - عرض زمین دو نفره ۱/۶ متر - عرض زمین یک نفره 
۵.۱۴ متر می باشد. کلیه این خطوط جزو زمین محسوب 
می شود. ارتفاع تور ۱.۵۵ متر در محل پایه ها )گوشه های 

تور( و ۱.۵۲۴ متر در مرکز تور می باشد.
 بازی بدمینتون,بدمینتون,رشته ورزشی بدمینتون

راکت بدمینتون معمواًل از جنس چوبی یا فلزی می باشد
تجهیزات مورد نیاز در بازی بدمینتون:

- شاتل و یا توپ مخصوص
ساخته  مصنوعی  یا  طبیعی  مواد  از  بدمینتون  توپ 
چرمی  الیه  که  از جنس چوب پنبه  باید  آن  سر  می شود. 
به  که  باشد  پرک   ۱۶ دارای  باید  چرمی  توپ  باشد.  دارد 
پایه وصل می شوند. وزن توپ باید بین ۳۷.۴ تا ۵/۵۰گرم 

باشد.
- راکت بدمینتون

متوسط  سبک،  نوع  سه  در  بدمینتون  بازی  راکت های 
باریک  رشته های  بوسیله  که  می شود  ساخته  سنگین  و 
مشبک به قاب کشیده می شود. سطح تماس باید مسطح 
و عاری از هر گونه شیب اضافی یا برجستگی باشد. راکت 
از  و  فلزی می باشد  یا  از جنس چوبی  معمواًل  بدمینتون 
قسمتهای: دسته - میله - گلو یا سه راهی - صفحه راکت 

)کله راکت( تشکیل شده است.

- لباس بازی بدمینتون
لباس بازیکنان باید مطابق قوانین بین المللی بازی، سبک 
را  تا ورزشکاران بتوانند حرکات مانوری الزم  آزاد باشد  و 
به راحتی انجام دهند. همچنین لباس باید قابلیت تبادل 

حرارتی بدن را داشته باشد.    
- کفش 

باید دارای  بازی بدمینتون در سالن  برای  کفش مناسب 
با  باید  باز  فضای  در  بازی  برای  و  صاف  پالستیکی  کف 
کف آجدار باشد. بطور کلی کفش بازیکنان باید به گونه 
ای پیش بینی شود که دارای ویژگی های مورد نیاز برای 
استفاده بر روی کفپوش بوده و مطابق قوانین بین المللی 
باشد پوشیدن جوراب های ضخیم برای محافظت از پاها 

مفید است.
 مقررات بازی بدمینتون,بدمینتون,رشته ورزشی بدمینتون

كسی  برنده  و  است  گیم  سه  شامل  بدمینتون  مسابقه 
است كه دو گیم از سه گیم را برده باشد

مختصری از روش و اصول بازی بدمینتون:
اجرا  مستطیل  شكل  به  زمینی  روی  بر  بدمینتون  بازی 
می شود كه توسط یك تور به دو قسمت مساوی تقسیم 
نفر)  دو  و  انفرادی  صورت  دو  به  بازی  این  است.  شده 
دوبل( انجام می گیرد. در بازیهای انفرادی، در هر قسمت 
زمین یك نفر و در بازیهای دوبل در هر قسمت زمین دو 
نفر قرار می گیرند و بازیكنان توپ را از روی تور به طرف 
یكدیگر طوری می زنند كه به زمین حریف مقابل برخورد 
نماید و یك امتیاز با زدن سرویس را بدست آورند. توپ 
بدمینتون حتمًا باید در فضا بین بازیكنان رد و بدل شود 
و در صورتیكه توپ روی زمین بازی بیفتد، بازی متوقف 
برنده  و  است  گیم  سه  شامل  مسابقه  یك  شد.  خواهد 

كسی است كه دو گیم از سه گیم را برده باشد.
امتیازات گیم ها در بازی بدمینتون

و  نونهاالن  در  و  است  تایی   ۱۵ مردان  در  ها  گیم  امتیاز 
بانوان ۱۱ تایی است. در بازیهای یک نفره و دو نفره مردان 
کسی که زودتر به امتیاز ۱۵ برسد برنده گیم محسوب می 
شود و در بانوان و در نونهاالن هر کسی زودتر به امتیاز ۱۱ 
برسد برنده گیم محسوب می شود. هر کس ۲ گیم از ۳ 

گیم را ببرد برنده بازی است.
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سمی که به نام دارو مصرف می کنیم!

بدمینتون

آلزایمر چه بالیی سر 
مغز می آورد؟

چگونه ناخن های 
نوزادم را کوتاه کنم؟
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شهید  مطهر  پیکر  رضا)ع(،  امام  حضرت   شهادت  سالروز  با  همزمان 
مردم  انبوه  حضور  با  فریزهندی  عبداللهی  محمد)مرتضی(  حرم  مدافع 

شهید پرور تهران تشییع شد.
 پیکر مطهر شهید مدافع حرم مرتضی عبداللهی فریزهندی روز 27 آبان 
ماه  از مقابل مسجد جامع صفا در خیابان نظام آباد به سمت میدان 
گلزار   2٦ قطعه  در  خاکسپاری  برای  و  تشییع  تهران  حسین)ع(  امام 

شهدای تهران به بهشت زهرا)س( منتقل شد.
این شهید سرافراز سه شنبه گذشته در راه دفاع از حرم حضرت زینب)س( 
اثر اصابت ترکش خمپاره  بر  البوکمال در استان دیرالزورسوریه  در شهر 

گروه تروریستی تکفیری داعش به شهادت رسید.
پدر شهید عبداللهی فریزهندی: 

خودم و هزاران مرتضی فدای رهبر
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم مرتضی عبداللهی فریزهندی نیز 
روز جمعه، با حضور خانواده و دوستان شهید در معراج شهدای تهران 

برگزار شد.
با پیکر فرزند شهیدش  پدر شهید عبداللهی فریزهندی در مراسم وداع 
برایش  دلم  نکنید  فکر  و  کردم  بزرگ  جان ودل  از  را  مرتضی  گفت: 
است،  اسالم  آن  و  دارد  وجود  مرتضی  از  بزرگ تر  چیزی  اما  نمی سوزد 
امروز نیز پرچم اسالم در دست رهبر انقالب قرار دارد، خودم و هزاران 

مرتضی فدای رهبر.
وی با بیان اینکه مرتضی با شهادت خود معنی تبعیت از رهبر را نشان 
داد، افزود: هر کسی می خواهد برای مرتضی کاری انجام دهد دنبال رو 
رهبر باشد و شفاعت این شهید که شامل دوستان و خانواده و بسیاری 

از افراد می شود مشروط به حب رهبر است.
این پدر شهید با سر دادن فریاد مرگ بر آمریکا، تصریح کرد: آفرین بر 
را  ما  خانواده  گفتن  آمریکا  بر  مرگ  معنی  خود  با شهادت  که  مرتضی 

نشان داد.

دیوان  حکم  اساس  بر  گفت:  فیلمبرداران  و  عکاسان  اتحادیه  رییس 
عدالت اداری عکسبرداری برای کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان 

دولت و ثبت احوال غیر مجاز است. 
گذشته  در  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  موغاری  باستانی  منوچهر 
برای صدور کارت ملی هوشمند در دفاتر  برای مدتی شاهد بودیم که 

پیشخوان دولت و ثبت احوال عکس گرفته می شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در موارد متعدد افراد فاقد تخصص کافی 
در این زمینه بودند، از سوی مردم گالیه های متعددی صورت گرفت و 
بر همین اساس انجام تخصصی کار از خواسته های اصلی و اساسی ما 
بود. باستانی گفت: حال قرار شده که عکس های کارت ملی در عکاسی 

ها گرفته شود.

توانند  می  و  هستند  کودکان  الگوی  بهترین  والدین 
نحوه ی ابراز احساسات را به آنها آموزش دهند

 بسیاری از ما در کودکی با نوعی تربیت سرکوب کننده 
»آرام  خواسته  ما  از  شرایطی  هر  در  که  بودیم  مواجه 
باشیم، اشک هایمان را پاک کنیم و به اتفاقی که افتاده 

توجهی نکنیم«.
را  باور  این  ابراز احساسات کودک  انکار  در حالیکه که 
است.  ارزش  بی  احساساتش  که  کند  می  القاء  او  به 
نتیجه ی چنین برخوردهایی در آینده و در باور کودک 
بودن  ارزش  بی  به  احساساتش  بودن  ارزش  بی  از 
خویشتن تغییر می کند و مشکالت بعدی را به همراه 
به  کودکان  تشویق  والدین  وظایف  از  یکی  آورد.  می 
ابراز احساسات شان است. البته در این امر توازن باید 
را به  اینکار کودک  رعایت شود، چرا که زیاده روی در 
باور می رساند که همه ی دنیا و مشکالت حول  این 

محور او می چرخد.
۱. به نشانه های کودک واکنش نشان دهید

زمانیکه کودکان بسیار کوچک و آسیب پذیر هستند، 
به  پاسخ  آنها  احساسات  بیان  به کمک  بهترین روش 
نشانه هایی است که کودک توسط آن سعی دارد شما 

را متوجه کند.
بسیاری از والدین متعلق به نسل قدیم معتقدند چنین 
واکنشی می تواند کودک را بد عادت کند که البته باور 
کودک  که  هایی  نشانه  شناسایی  با  باشد.  می  غلطی 

برای ایجاد ارتباط با شما ابراز می کند و واکنش سریع 
به آنها، در حقیقت کودک از سنین بسیار کوچک می 

آموزد شما به او گوش می کنید.
رها  خود  حال  به  گریه  هنگام  در  اغلب  که  نوزادانی 
می شوند و واکنش کمی از والدین دریافت می کنند، 
معمواًل در آینده به سختی می توانند با والدین ارتباط 

برقرار کنند.
۲. از احساسات خود با کودک صحبت کنید

توانند  می  و  هستند  کودکان  الگوی  بهترین  والدین 
دهند.  آموزش  آنها  به  را  احساسات  ابراز  ی  نحوه 
کنید  سعی  کودکانه  و  ساده  کلمات  از  استفاده  با 

احساستتان را به کودک نشان دهید.
این  گفتن  با  را  بودن  ناراخت  »احساس«  مثال  برای 
جمله که »من نارارحت هستم که پدر چند روز از خانه 
دور است« و »دلم برایش تنگ می شود« و یا احساس 
را با گفتن این جمله که » عصبانی ام  عصبانی بودن 
انجام دهم«  تنهایی  باید  را  خانه  کارهای  که همه ی 

نشان دهید.
این  دلیل  و  شما  فعلی  احساس  آنها  ترتیب  این   
ایجاد فرصت عالی  این روش  را می فهمند.  احساس 

برای کودک در یادگیری ابراز احساسات می باشد.
 بروز احساسات در کودک,کودکان نوپا

کودک نیاز دارد احساس خشم را بروز دهد، اما نه با 
آزار دادن دیگران

۳.  احساسات کودک را سرکوب نکنید
هرگز به کودک خود نشان ندهید که احساساتش برای 
شما اهمیت ندارد. هرگز از جمالتی مثل »بسته! دیگه 
استفاده  کنی«  می  ناله  همیشه  »تو  یا  و  نکن«  گریه 

نکنید.
چنین برخوردی برای کودکان مفهوم به اهمیتی و کم 
منجر  نهایت  در  غلط  برخورد  دارد.  را  والدین  توجهی 
در  بروز مشکالت جدی  و  نفس  به  اعتماد  کاهش  به 

کودک می شود.
۴. به نیاز های کودکان نوپا توجه کنید

به  کنند.  می  خلقی  کج  بیشتر  معمواًل  نوپا  کودکان 
این کج خلقی ها  باید در دوره ی  یا مادر  عنوان پدر 
خندید.  ها  خلقی  کج  این  به  و  کرد  حفظ  را  آرامش 
و  است  نرمال  فاز  یک  نوپا  کودک  خلقی  کج  دوران 
نشان از احساس امنیت کودک برای بیان احساساتس 

می باشد.
اگر از کج خلقی های کودک نوپا قار به درک خواسته ی 
او نیستید، به چشمهایش نگاه کنید. چشم های کودک 
بیشتر از آنچه تصور کنید با شما سخن می گویند و از 

چشم او می توان احساس واقعی اش را درک کرد.
۵. اجتناب از زیاده روی در واکنش به احساسات کودک

در تربیت کودکان تعادل باید رعایت شود. هدف ما از 
تشویق کودکان به بیان احساسات به هیچ عنوان بی 
یادگیری  بلکه  نیست،  دیگران  نیاز  به  کودک  توجهی 

نحوه ی صحیح بروز احساسات در او می باشد.
دهید  اجازه  کودک  به  را  معقولی  زمان  مدت 
احساساتش را بیان کند و گریه کند )اگر نیاز داشت( و 

سپس موضوع را عوض کنید.
به  تشدید  احساساتش  ابراز  در  کودک  ندهید  اجازه 
خرج دهد و یا بیشتر از چند دقیقه این شرایط طول 

تجربه  را  فیزیکی  یا  روحی  آنکه ضربه ی  )مگر  بکشد 
کرده باشد(. 

 بروز احساسات در کودک,کودکان نوپا
 هرگز به کودک خود نشان ندهید که احساساتش برای 

شما اهمیت ندارد
۶. به کودک کمک کنید برای احساسات

بهترین  است،  امید  نا  یا  و  کودک خشمگین  زمانیکه 
گذاری  عالمت  و  او  به  شدن  نزدیک  برای  موقعیت 
احساسات او می باشد. حتی با ترتیب دادن یک بازی 
نیز می توان به کودک کمک کرد تا برای هر احساسش 

یک عالمت را یاد بگیرد.
انواع  که  دارند  وجود  بازار  در  بسیاری  های  بازی 
آموزش  ها  بچه  به  سرگرمی  غالب  در  را  احساسات 
می دهند. زمانیکه کودکان شناسایی و عالمت گذاری 
همدلی  مهارت  به  بیشتر  بیاموزند،  را  احساساتشان 

تشویق می شوند.
۷. در دسترس کودک باشید

نیاز دارد به حضور شما اطمینان داشته باشد.  کودک 
همواره به کمک صحبت کردن و زبان بدن به کودک 
این اطمینان را بدهید که در کنارش هستید. همواره 
روبرو و هم سطح آنها بنشینید و دست وپا ها را جمع 

یا بسته نگه ندارید )حالت دفاعی(.
واکنش  پاسخش  به هر  او  با  کردن  در طول صحبت 
نشان دهید؛ اگر سوالی از شما می پرسد زیر لب به او 

پاسخ ندهید و مستقیم جواب دهید.
۸.با حرف های کودک با او همدلی کنید؟

این  با شما صحبت می کند  با کسی که  ابراز همدلی 
می  را  او  شما  که  دهد  می  مخاطب  به  را  اطمینان 
شنوید و درک می کنید. چنین رویکردی به کودک نیز 

احساس مشابه می دهد.

واکنش غلط به حرف های کودک مثل فریاد کشیدن 
و یا گفتن جمله ی »بعدًا راجع به آن حرف می زنیم« 
را  تواند احساس عدم توجه و عدم حمایت شما  می 

برایش تداعی کند.
۹. ابراز احساسات کودک را تقویت کنید

ابراز  درستی  به  را  احساساتش  بتواند  کودک  زمانیکه 
کند به پاداش نیاز دارد. این پاداش نحوه ی صحیح 

ابراز احساسات را در ذهن او تثبیت می کند.  
 احساسات کودکان کودکان نوپا

یاد  زندگی  در  را  کمک  درخواست  روش  باید  ها  بچه 
بگیرند

۱۰. روش های جایگزین برای ابراز احساسات خشم در 
کودک

کودک نیاز دارد احساس خشم را بروز دهد، اما نه با 
بخصوص  و  کودکان  به  عوض  در  دیگران.  دادن  آزار 
طریق  از  را  خود  خشم  که  دهید  آموزش  نوجوانان 
ورزش هایی مثل دویدن، شنا و هنرهای رزمی تخلیه 
کنند. این روش یکی از راهکارهای مثبت برای تخلیه 

خشم در بزرگساالن نیز می باشد.
۱۱. آموزش ابزار درخواست کمک به کودک

یاد  زندگی  در  را  کمک  درخواست  روش  باید  ها  بچه 
بگیرند. والدین می توانند با اجرای یک نمایش ساده 
را  کمک  ی  مودبانه  درخواست  ی  نحوه  کودک  به 
آموزش دهند. کودکان بیشتر از هر کس از والدین می 

آموزند.
به این ترتیب به کمک تکنیک هایی که در باال یاد شد 
می توان بروز دادن احساسات در کودکان را آسان کرد. 
به یاد داشته باشید که به عنوان والدین، شما الگوی 
کودکتان می باشید. بنابراین در هر شرایطی آرامشتان 

را حفظ کنید.

تشییع با شکوه پیکر مطهر 
شهید مدافع حرم»مرتضی 

عبداللهی فریزهندی«

عکاسی در ثبت احوال ممنوع شد

بروز احساسات در کودک,کودکان نوپا

یک »شهر هوشمند« چه 
چیزهایی می خواهد؟

طالق  آمار  آخرین  این  ساعت«  هر  در  طالق   21 »ثبت 
است که در تازه ترین اظهارات مسئوالن سازمان بهزیستی 
کشور اعالم شده است. آماری که نشان می دهد جدایی 
برای  افزایش آسیب ها  روزانه 43٩ زوج در کشور یعنی 

برخی از زنان مطلقه.
174هزار واقعه طالق در سال ٩5 به ثبت رسیده که نسبت 
به سال ٩4 بیانگر افزایش ٦درصدی است. در این میان، 
طول مدت زندگی مشترک این زوج ها یکی از مولفه های 
به گفته رئیس  اتفاق است.  این  مهم در آسیب شناسی 
پنج  در  از جدایی ها  بهزیستی کشور، ۴۷درصد  سازمان 
سال اول ازدواج رخ داده است اما میانگین طول زندگی 
مشترک در زوجینی که با طالق مواجه شده اند در ایران 

۸.۳ سال است.
۶۰درصد  زندگی  دوام  می دهد  نشان  هم  دیگری  آمار 
این  از  از پنج سال بوده که  طالق های ثبت شده، کمتر 
مقدار ۱۳درصد آن طول زندگی مشترک شان به یک سال 
هم نکشیده است. اما نکته عجیبی که در آمارهای ارائه 
طالق  باالی  تعداد  دارد  وجود  مسئوالن  سوی  از  شده 

در سنین باالست به طوری که ۳۰درصد از ازدواج هایی 
که ۳۰سال از زندگی مشترک شان گذشته است با طالق 
می توان  را  بودن  باال  این  علت  البته  شده اند.  مواجه 
دیگر  گروه های  نسبت  به  گروه  این  زیاد  جمعیت  در 

مشاهده کرد.
از سوی دیگر، طبق گزارش قوه قضائیه، بهزیستی، شورای 
فرهنگی اجتماعی زنان، ثبت احوال و معاونت امور زنان 
از مهمس ترین دالیلی که یک زوج تصمیم به ترک زندگی 
می گیرند می توان به عدم مهارت زندگی زناشویی و فقر 
نارضایتی های  تفاهم،  نداشتن  همسرداری،  سواد  در 
و  خیانت  زوجه،  و  زوج  مسئولیت پذیری  عدم  جنسی، 
دخالت اشاره کرد. اما نکات قابل توجهی هم در آمارهای 
این  در  دارد.  وجود   ٩4 سال  طالق های  از  شده  منتشر 
از  از دختران و یکهزار و ۲۱۸نفر  سال، ۱۹هزار و ۴۴۴نفر 
داشته اند.  سن  ۲۰سال  زیر  گرفته اند،  طالق  که  پسرانی 
بوده  به گروهی  نیز مربوط  در سال ٩5  بیشترین طالق 
که در آن دختران بین ۲۵ تا ۲۹سال و پسران بین ۳۰ تا 
۳۴سال بوده اند، این در حالی است که از سال ۸۳ تا ۹۳ 

یعنی به مدت یک دهه بیشترین طالق در گروه سنی ۲۰ 
تا ۲۴سال سن برای دختران و ۲۵ تا ۲۹سال برای پسران 
بوده است که با رسیدن به سال ۹۴، هر دو جنس یک 
اتفاق تغییرات هرم سنی  پله باال آمده اند که دلیل این 

جمعیت در کشور است.

برای  به عبارت دیگر  قرار دارد؛  ازدواج  اما مقابل طالق، 
ارزیابی وضعیت خانواده در یک جامعه باید این دو را با 
یکدیگر سنجید. آمارهای ثبت شده حاکی از آن است که 

این نسبت از سال ٩0 تا ٩4 نشان می دهد که در مقابل 
هر 100 ازدواج، ۲۳.۹ طالق به ثبت رسیده و البته روند 

آن در این چهار سال افزایشی بوده است.
۶۰درصد دادخواست ها به درخواست زنان است

که  است  طالق  از  بعد  زندگی  چالش های  بعدی،  نکته 
با عنوان بحران شناخته می شود. بحرانی که در جامعه 
در  است.  همراه  فراوان  آسیب های  با  زنان  برای  ایران 
تا  افسردگی  از  مشکالتی  درگیر  زنان  سرنوشت  واقع، 
از آینده و  فشار اقتصادی می شود. در این میان، ترس 
مهم ترین  از  اقتصادی  و  جسمی  روحی،  مشکالت  بروز 
دغدغه های این زنان به شمار می آید که در صورت داشتن 
فرزند باید مشکالت آنان را چند برابر در نظر گرفت. به 
عبارت دیگر، تبعات وقوع یک طالق از 2نفر فراتر رفته و 
چرخه ای از آسیب هایی خواهد بود که دامن گیر اعضای 

یک خانواده و در نهایت جامعه می شود.
اما نکته قابل تامل آمار دیگری است که مسئوالن قوه 
طالق  دادخواست های  ۶۰درصد  کرده اند؛  اعالم  قضاییه 
به درخواست زنان و طالق توافقی در جایگاه بعد از آن 

جامعه  زنان  برای  دیگر  می دهد  نشان  آمار  این  است. 
و  ندارد  معنا  قیمتی«  هر  به  و ساختن  ایران »سوختن 
حتی با وجود فرزند ، در صورت نداشتن احساس خوب 
و  دادگاه  به  رفتن  به  تصمیم  خود  مشترک  زندگی  از 
درخواست جدایی می گیرند. به عبارت دیگر، با باال رفتن 
آنان  تحصیالت زنان، اشتغال و درآمدزایی مانعی برای 
وجود ندارد که البته این موارد درباره همه زنان مطلقه 
دلیل  به  طالق  از  پس  آنان  از  برخی  و  نیست  صادق 
مشکالت فرهنگی با چالش های فراوانی روبرو می شوند.

آسیب های زندگی مجردی
از سوی دیگر، در همه سال های گذشته فضای مجازی 
به عنوان پای ثابت افزایش طالق در ایران بوده است، 
به  بیکاری  و  اعتیاد  کنار  در  موضوع  این  که  طوری  به 
سبک  تغییر  می شود.  مطرح  طالق  وقوع  عامل  عنوان 
تنهایی به واسطه دسترسی به  افراد به  زندگی و تمایل 
انواع امکانات، ماهواره و شبکه های اجتماعی از مسایلی 
است که بارها مسئوالن و کارشناسان درباره آن هشدار 

داده اند.

اطالعاتی درباره شهر هوشمند,شناخت شهر هوشمند
هدف از جا به جایی هوشمند این است که گزینه هایی برای حمل 

و نقل پایدار فراهم شود
تاثیر تکنولوژی بر سرعت فرآیند شهرنشینی

مهاجرت  شهرها  به  روستایی  مناطق  از  فزاینده ای  طور  به  مردم 
می کنند. تا سال ۲۰۵۰، حدود ۸۶ درصد مردم در کشورهای توسعه 
یافته و ۶۴ درصد در کشورهای در حال توسعه در شهرها زندگی 
از آنجا که شهرها جمعیت زیادی را در آینده جذب  خواهند کرد. 
از منابع اهمیت زیادی  بنابراین استفاده ی موثر و بهینه  می کنند، 

دارد.
فرآیند  به  می توانند  چگونه  هوشمند  شهر  یک  های  تکنولوژی 

شهرنشینی سرعت بخشند؟
۱- انرژی هوشمند

قرار  زیر نظر  را  انرژی  انرژی میزان مصرف  سیستم های هوشمند 
کنند. سیسکو  بیشتری مدیریت و حفظ  بازدهی  با  را  آن  و  داده 
برآورد کرده در شهرهایی که بر مبنای اطالعات دقیق کار مدیریت 
افزایش  درصد   ۳۰ آینده  سال   ۲۰ در  انرژی  بازدهی  می شوند، 
ذخایر  مدیریت  تجدیدپذیر،  انرژی  منابع  از  استفاده  با  می یابد. 
آب و داشتن یک سیستم مدیریت پسماند شهرها می تواند میزان 

آلودگی را کاهش داده و انرژی کمتری مصرف کنند.
۲- جا به جایی هوشمند

هدف از جا به جایی هوشمند این است که گزینه هایی برای حمل 
طور  به  آمریکایی  یک  گزارش ها  طبق  شود.  فراهم  پایدار  نقل  و 
سریع  رشد  با  می ماند.  ترافیک  در  ساعت   ۳۴ سال  در  میانگین 
شهرها، باید روش های حمل و نقل جدیدی معرفی شود تا جا به 
میلیارد   ۱۲۴ آمریکا  دولت  برای  ترتیب،  این  به  بماند.  پویا  جایی 
و  دوچرخه سواری  پیاده  روی،  می شود.  جویی  صرفه  سال  در  دالر 
دیگر روش های جا به جایی ترکیبی بعضی از راه حل هایی است که 
می تواند تا حدودی مشکل ترافیک و حمل و نقل را حل کند. پیدا 
کردن راه  حل های جدید و بهتر می تواند هزینه ها را کاهش دهد و 

تاثیر مثبتی بر محیط زیست داشته باشد.

۳- زیرساخت هوشمند
بنیان  هوشمند  زیرساخت 
حل های  راه  همه ی  برای  الزم 
با  می کند.  فراهم  را  هوشمندانه 
جدید  تکنولوژی های  از  استفاده 
برای تبدیل داده خام به اطالعات 
شهری  برنامه ریزی های  می توان 
برای  تا  داد  انجام  منطقه ی  و 
وجود  به  آینده  در  که  نیازهایی 

با  را می توان  فعلی  باشند. همچنین سیستم های  مناسب  می آید 
تحلیل داده ها، الگوهای ترافیک و سیستم های ردیابی بهبود داد.

۴- سرویس های عمومی هوشمند
به  مقامان شهرها می توانند  و  میان شهروندان  ارتباط  برقراری  با 
شهر  کلی  استانداردهای  و  شوند  تبدیل  پاکیزه تر  امن تر،  مکان ها 
باالتر بروند. اگر شهروندان این امکان را داشته باشند که مشکالت 
دهند،  گزارش  را  زیرساختی  مشکالت  دیگر  یا  زباله  جمع آوری 
کار شوند و مشکالت  به  مقامان مسوول سریع تر می تواند دست 

را حل کنند.
۵- بهداشت و سالمت هوشمند

برای تطابق با تغییرات در جمعیت شهری، باید خدمات هوشمندتری 
در زمینه بهداشت و درمان ارایه شود. روش های هوشمندتر برای 
فراهم کردن سرویس های درمان می تواند هزینه ها را کاهش دهد 
برقرار کند  ارتباط موثری  و بین فعاالن صنعت بهداشت و درمان 
و اطالعات ضروری بیماران فراهم شود. وقتی پرستاران و پزشکان 
شکل  به  می توانند  باشند  داشته  دسترسی  بیماران  اطالعات  به 
های جدیدی با یکدیگر همکاری کنند تا به بهترین نحو از بیماران 

مراقبت کنند.
یک شهر هوشمند بهتر از یک شهر سنتی می تواند به چالش های 
ناشی از افزایش جمعیت واکنش نشان دهد. با بهره گیری موثرتر از 
منابع دولت ها می توانند هزینه ها را پایین بیاورند، کیفیت زندگی 

را ارتقا دهند و نیاز نسل های آینده را برآورده کنند.

طالق های مایکروفری و جای خالی آموزش زندگی  در کشور

؟چه ، چرا ، چگونه؟ ؟
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نام اصلی : پرویز پرستویی
زمینه فعالیت : بازیگر، گوینده

تولد : ۲ تیر ۱۳۳۴ 
محل تولد : روستای چارلی، کبودرآهنگ

محل زندگی : تهران
ملیت : ایرانی

سال های فعالیت : ۱۳۶۲ تاکنون
همسر : نسترن پرستویی

فرزندان : بهروز -و الناز

پرویز پرستویی با اصالتی ترکی در همدان متولد شد. پرویز پرستویی 
او  ایرانی سینما، تئاتر و تلویزیون است.  بازیگر و گوینده صاحب نام 

موفق به دریافت نشان درجه یک گواهی نامه هنری گردیده است.
چارلی،شهرستان  روستای  در   ۱۳۳۴ تیر   ۲ )زادٔه  پرستویی  پرویز   
ایرانی  صاحب نام  گوینده  و  بازیگر  همدان(،  استان  کبودرآهنگ 
سینما، تئاتر و تلویزیون است. او موفق به دریافت نشان درجه یک 
چهار  دریافت  با  پرستویی  پرویز  است.  گردیده  هنری  گواهی نامه 
بین  در  نظر  این  از  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ 
نام  به  فرزند  دارای دو  و  رکورددار است. وی متأهل  ایرانی  بازیگران 

های بهروز و الناز است.
زندگی پرویز پرستویی

پرویز پرستویی با اصالتی ترکی در همدان متولد شد. پدر وی کشاورز 
بود و زمانی که وی ۳ ساله بود به تهران مهاجرت کرد. دوران کودکی 
و نوجوانی را در یک خانه اجاره ای کوچک در محله دروازه غار سپری 
کرد. او در مدرسه صادقیه اسالمی در کوچه گمرک تحصیالت ابتدایی 
خود را به پایان رساند. پرستویی با پس انداز کردن یازده هزار ناموت 
خانه ای در حوالی ترمینال جنوب خرید. مدتی به ورزش عالقه نشان 
داد و دروازه بان تیم کارگران بود. پس از این زمان به مرکز رفاه نازی آباد 
رفت و شروع به آموختن تئاتر کرد. پرویز پرستویی در سال ۱۳۶۰ و 
زمانی که ۲۶ سال سن داشت به عنوان منشی در دادگستری تهران 
مشغول به کار شد، اّما پس از مدتی به خاطر ناهمخوانی این شغل 
با روحیاتش به اداره تئاتر رفت و تا پایان در آنجا مشغول به کار شد.
و  تئاتر  سینما،  ایرانی  صاحب نام  گوینده  و  بازیگر  پرستویی،  پرویز 

تلویزیون است
فعالیت های پرویز پرستویی

تئاتر و سینما
در همان سال  و  پیوست  بیضایی  بهرام  گروه  به  در سال ۱۳۴۸  وی 
کرد.  بازی  را  محل  یک  ماجرای  تئاتر  در  نقشش  اولین  سرانجام 
پرستویی فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۴۸ با اجرای نمایش در مراکز 
رفاه، کاخ جوانان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. 
در سال ۱۳۵۳ برای بازی در نمایش دکه و یک سال بعد برای بازی 
او با  را گرفت. آشنایی  در نمایش تسلیم شدگان جایزه کاخ جوانان 
بهزاد فراهانی او را به گروه کوچ کشاند تا به دنبال کسب تجربه باشد.
برابر  نمایش های چشم  در  در سال ۱۳۵۲  پرستویی  پرویز  کاری  اوج 
چشم، شبی در حلبی آباد، پتک و خانه روشن بود که در آن به بازی 
پرداخت. بازی او در نمایش پرطرفدار میالد در نقش دالل زمین خیلی 
زود اسم او را در بین طرفداران تئاتر بر سر زبان ها انداخت. پرستویی 
در سال ۱۳۶۲ اولین فعالیت خود را در سینما با دیار عاشقان آغاز کرد 
و توانست در همین ابتدا مورد تحسین قرار گیرد و موفق به دریافت 

سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل جشنواره فیلم فجر شد.
با خسرو شکیبایی هم  فیلم شکار  در   ۱۳۶۶ سال  در  پرستویی  پرویز 

در   ۱۳۷۴ است  من  با  لیلی  و  آدم برفی ۱۳۷۳  در  او  بازی  بازی شد. 
نقش های متفاوت باعث شهرت بیشتر وی شد و برای ایفای نقش 

صادق مشکینی دیپلم افتخار جشنواره فجر را به دست آورد.
نقطه اوج وی در سال ۱۳۷۶ برای بازی در فیلم آژانس شیشه ای در 
نقش حاج کاظم بود. پرویز پرستویی برای بازی در این نقش سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر و دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم یوگسالوی را در سال ۲۰۰۰ 
به دست آورد. بازی او در فیلم مومیایی ۳ در سال ۱۳۷۸ نیز از دیگر 

کارهای قابل توجه او در دهه ۷۰ بود.
سال ۱۳۸۰ سال خوبی برای پرویز پرستویی نبود، فیلم آب و آتش با 
بازی نه چندان دلچسب و انتخاب نامناسب او و فیلم تکه پاره شده 
موفقی  آژانس شیشه ای چهره  کاظم  نقش حاج  تکرار  با  مرده  موج 
از پرویز پرستویی به جا نگذاشت. پرویز پرستویی در سال ۱۳۸۲ بار 
دیگر چشمها را به سوی خود خیره کرد. بازی ماندگار او در نقش رضا 
داوران  هیئت  ویژه  جایزه  تبریزی  کمال  مارمولک  فیلم  در  مارمولک 
مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  تندیس  و   ۱۳۸۲ فجر  فیلم  جشنواره 

ارمغان  به  او  برای  را   ۱۳۸۳ سینما  خانه  جشن  هشتمین 
آورد.

در   ۱۳۸۵ تا   ۱۳۸۳ سال  از  پرستویی  پرویز 
مجنون  بید   ،۱۳۸۲ دوئل  موفق  فیلم های 

محصول   ۱۳۸۳ ترانزیت  کافه   ،۱۳۸۳
به  ایران  و  ترکیه  فرانسه،  مشترک 
پرداخت.  متفاوت  نقش  ایفای 
پرستویی دو بار دیگر در سال ۱۳۸۳ 
بهترین  بلورین  سیمرغ   ۱۳۸۴ و 
بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم 
بید  فیلم های  در  بازی  برای  را  فجر 

مجیدی  مجید  کارگردانی  به  مجنون 
ابراهیم  کارگردانی  به  پدر  نام  به  و 

حاتمی کیا از آن خود کرد. پاداش سکوت 
و کتاب قانون دو فیلم او در همکاری با مازیار 

میری در دو سال پشت سر هم بود.
عبدالرضا  بیست  فیلم  با   ۱۳۸۷ سال  در  پرستویی  پرویز 

اول  نقش  بازیگر  بهترین  جایزه  توانست  و  بازگشت  اوج  به  کاهانی 
مرد جشنواره فیلم های هنری باتومی ۲۰۰۹ را به دست آورد. پرستویی 
مورد  دوباره  میرکریمی  رضا  امروز  فیلم  در  بازی  با   ۱۳۹۲ سال  در 
فیلم  بازیگر مرد جشنواره  بهترین  برنده جایزه  و  قرار گرفت  تحسین 
سان فرانسیسکو ۲۰۱۴، جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره بین المللی 
سینمای مؤلف رباط ۲۰۱۴ و برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره 
فیلم جیپور در سال ۲۰۱۴ شد. پرستویی در سال ۱۳۹۴ پس از ده سال 
و برای ششمین بار با فیلم بادیگارد مقابل دوربین ابراهیم حاتمی کیا 
برای  وی  پرداخت.  نقش  ایفای  به  ذبیحی  حیدر  نقش  در  و  رفت 
بازی در این نقش در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر برای 

چهارمین بار برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.
تلویزیون

پرستویی در انتخاب مجموعه تلویزیونی گزیده کار بود. او اولین کار 
خود را در سال ۱۳۶۳ آغاز کرد. امام علی، آوای فاخته و خاک سرخ سه 
کار دیده شده وی از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ بوده است. زیر تیغ در سال 
۱۳۸۵ و آشپزباشی در سال ۱۳۸۹ ماندگارترین کارهای او در تلویزیون 

ایران به شمار می رود.   
قسمتی از گفتگو با پرویز پرستویی

اولین آدم معروفی که از نزدیک دیدید چه کسی بود و وقتی او را دیدید 
چه احساسی داشتید؟

- اگر بی اغراق گفته باشم اولین نفر پرویز فنی زاده بود. خیلی احساس 
بودم.  هم  مریدش  مقطع  آن  در  جورهایی  یک  چون  داشتم  خوبی 
اینکه می گویم به دهه 40 برمی گردد. جایی به نام ارباب جمشید در 
منوچهری داشتیم که پاتوق استودیوها و خیلی از هنرپیشه ها آنجا 
بود. یک جا هم به نام اداره تئاتر داشتیم که بعدها من کارمند آنجا 
شدم و از همانجا بازنشسته شدم.اولین بار در آنجا فنی زاده را دیدم 
دیدم چون  نزدیک می  از  را  آدم  این  که  بود  برایم خیلی جذاب  که 

شیفته بازیگری اش بودم.
اولین فیلمی که در سینما دیدید چه بود؟

- خاطرم هست اولین فیلمی که در سینما دیدم، ریکاردو بود. کارگردان 
ریکاردو را به یاد نمی آورم ولی بازیگرانش سپهرنیا و گرشا متوسالنی 
این  که  شدم  پالکارد  این  جذب  من  که  د  بو  بار  اولین  این  بودند. 
فیلم  قصه  بودند.  نوشته  هم  رنگی  نیمه  نکنم  اشتباه  اگر  و  چیست 

دیدن من شبیه قصه سینما پارادیزو بود.
میخواهید  که  کردید  عنوان  مادرتان  و  پدر  با  را  این  زمان  آن  چگونه 

بازیگر شوید؟
تئاتر  10 سال  کردم.  کار  قاچاقی  10 سال  نگفتم. من  ام  خانواده  به   -
کار کردم اما در خانواده ام کسی نمی دانست، در حالی که جایزه می 
گرفتم اما خانه نمی آوردم. آن موقع می توانستم بگویم به باشگاه می 
روم و کشتی می گیرم که می رفتم اما نمی توانستم بگویم که تئاتر کار 
می کنم. تئاتر ادا درآوردن بود، چشم انداز نه خانواده من بلکه خیلی از 
خانواده ها این بود که فرزندانشان اگر این کار را دنبال کنند در نهایت 
و  پدر  آرزوی هر  زمان  آن  در عروسی ها مطرب می شوند. 
مادری بود که بچه ای که از او زاده می شود و نسلی 

که به وجود می آورد عصای دستش باشد.
را  میالد  نمایش   5٦ سال  رود،  نمی  یادم 
و  بحث  داشتیم.  اجرا  مولوی  تاالر  در 
روایی  سبک  اما  بود  فئودالیسم  قصه 
تعزیه  سبک  چون  و  داشت  تعزیه  و 
بگویم  مادرم  و  پدر  به  توانستم  بود 
روضه  چون  ببینند  را  آن  بیایند  که 
و تعزیه را خوب می شناختند. البته 
شناخت بصری داشتند و نه تخصصی 
چون با اینها آمیخته شده بودند و با 
است.  داشته  کار  و  سر  شان  اعتقادات 
آنجا توانستم کمی به آنها بقبوالنم که کار 
من این است. همین که از محله ما بلند شدند 
و به دانشگاه تهران و تاالر مولوی آمدند و پشت 
به پشت ملت را دیدند، کار بزرگی کردند. واقعا به سادگی 

امروز نبود.
من در چند سالی که در کارنامه کار می کردم، گاهی اوقات از دفتر که 
را می دیدم که کمترین شان 20٦  بیرون می آمدم، ماشین بچه ها 
بود. این برای من ناراحتی نداشت و لذت می بردم و به آنها می گفتم 
بروید دست پدر و مادرهای تان را ببوسید و کیف کنید که در مقطعی 
از تاریخ هوس بازیگری کردید که ماشین هم زیر پای تان می اندازند 
ولی من باید از ترمینال جنوب تا دو راهی یوسف آباد پیاده می آمدم 

تا به واحد نمایش برسم و نمایشنامه ای را آنجا تمرین کنم.
ساختمانی به نام واحد نمایش در یوسف آباد که آقای رشیدی رییس 
آباد  راهی یوسف  تا دو  پیاده  ترمینال جنوب  از  باید  بودند. من  آن 
می آمدم در حالی که پول بلیت شرکت واحد را هم نداشتم و موقع 
برگشتم از آنجا که نمی خواستم دوستانی که با هم بازی می کردیم 
بفهمند که من پول ندارم، شرط بندی می کردیم که شما با اتوبوس دو 
طبقه تا راه آهن بیایید و ما پیاده تا ببینیم کی زودتر می رسد؟ من در 

راه آهن پنج دقیقه می ایستادم تازه اتوبوس آنها می رسید.   
پرستویی فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۴۸ آغاز کرد

چه  شدید  تحسین  بازیگری  برای  مادرتان  و  پدر  توسط  که  بار  اولین 
زمانی بود؟

- بهترینش همان موقع بود. همان روز بود، منتها باز هنوز در شش 
و بش بودند ولی چشم انداز خانواده ها این بود که مثال پسر فالن 

شخص رفته و گروهبان شده یا در نظام و ارتش و نیروی هوایی رفته 
است. اینطور بود که بعد از سیکل باید کار پیدا می کردیم و از ادامه 
تا شغل  دادگستری شدم  وارد  به همین خاطر  نبود،  خبری  تحصیل 
داشته باشم تا خیال خانواده به نحوی راحت شود. در کنارش بازی 
هم می کردم. اولین بار هم شهرت را با دیار عاشقان که آن سال جایزه 

برد تجربه کردم.
کار کردن در شعبه 147 کیفری که در آنجا منشی بودید و همزمان بازی 
کردن در سینما! این تضاد چگونه با روحیه تان جور درمی آمد؟ در حالی 

که شما شخصیتی احساساتی به نظر می رسید...
- من خیلی آدم احساساتی هستم اما فکر کنم در مسیری وارد شدم 
که به گونه ای مرا مقاوم کرد. به رغم احساسات، همیشه خودم را در 
موقعیت قرار می دادم و به همین خاطر دوشنبه هایی که در شعبه 
147 داشتیم را خودم »فیلم سینمایی« اسم گذاشته بودم، یعنی برای 
مشکالت  و  معضالت  رنج،  درد،  است  درست  بود.  سینما  واقعا  من 
بود ولی به هر حال من در این حرفه بودم و خیلی از کارهایم را در 
همان موقع انجام دادم. مثل دیار عاشقان، پیشتازان فتح، سازمان 4، 
شکار، حکایت آن مرد خوشبخت، امام علی )ع( و رعنا را همگی در 

دادگستری بودم.
شاید لفظ درشتی باشد اما شاید جهان بینی من از همان جا شروع 
کاری  بودنش  تکراری  به  چیست؟  پیرامون  ما  های  قصه  مگر  شد. 
ندارم که پر از خیانت و مسائلی از این دست است. آمار داشتیم روزی 
بیست هزار نفر در دادگستری رفت و آمد داشتند که یا شاکی بودند 
یا متهم. همه دردمند بودند و همه هم قصه هایشان با یکدیگر فرق 
می کرد. من چقدر باید مطالعه کنم که اینها را به دست بیاورم؟ من 
آنجا را از این منظر می دیدم وگرنه حتی دو دقیقه اش هم برای من 

قابل تحمل نبود.   
نقطه اوج پرویز پرستویی، در سال ۱۳۷۶ برای بازی در فیلم آژانس 

شیشه ای در نقش حاج کاظم بود
آخرین بار که به کودک درون تان سر زدید کی بوده است؟

از من  با من هست و چیزی نیست که  - این کودک درون همیشه 
جدا شود.

دوستش دارید؟
- خیلی دوستش دارم و خیلی جاها دلم برایش می سوزد. در اسباب 
از کودکی ام  کشی یک بار به عکس دوران کودکی ام برخوردم. من 
همین  در  من  نوه  و  دختر  و  پسر  االن  ولی  ندارم  بیشتر  عکس  دو 
موبایل صدها عکس دارند. یکی در چهار راه مولوی، از همان هایی که 
فوری است و همان موقع می دهند و مغازه هم ندارند و دیگری برای 

مدرسه باید عکس می گرفتم که در عکاسی گرفتم.
به طور اتفاقی به عکس کودکی ام برخوردم. سریع با موبایلم عکس 
با  گرفتم. به همین خاطر می گویم وقتی سرگذشت پرویز پرستویی 
دوران کودکی و کوچ او از روستا به شهر را که می خواستم بخوانم، دلم 
به حالش سوخت حکایت خودشیفتگی و مغرور شدن نیست و هیچ 
پزی ندارد. دیدم که چقدر به این پرویز پرستویی ظلم کردم و چقدر 
اذیتش کردم. وقتی خودم را مرور می کنم به نظرم به کودک درونم 

واقعا ستم کرده ام. خیلی اذیتش کردم.
روایت  حال  در  مدام  شما  انگار  دارد،  جالبی  فضای  تان  اینستاگرام 

هستید...
- خیلی ها فکر می کنند تمام نوشته هایی که در اینستاگرام منتشر 
می کنم، نوشته های من هستند اما خیلی از این نوشته ها متن هایی 
هستند که آنها را می خوانم و دوست دارم به دیگران هم منتقل کنم. 
دوست داشتم فضایی ایجاد شود تا بگویم که برخی از این نوشته ها 
که در اینستاگرام بازنشر می کنم و در سایت ها و روزنامه ها به اسم 

من تمام می شود، متعلق به من نیست.
اشتباه  را  اینستاگرام  فضای  که شما  گیرند  می  خرده  من  به  برخی   
گرفته ای دو باید در اینستاگرام از خودت عکس بگذاری اما من به این 
رسم اعتقادی ندارم. دوست دارم اگر اثری را می خوانم که با خودم 
ارتباط خوبی برقرار می کند، به فراخور حال آدم ها، آن اثر را انتخاب 

کنم و نشر دهم.

»ما در دهه  شصت 
و هفتاد، بهترین 
دوران تلویزیون 
را داشتیم؛ اما 

متاسفانه در دهه 
اخیر، عرصه سینما 
و تلویزیون، اوضاع 

مناسبی ندارد.«
بازیگر   غفاری  رزیتا 

عرصه  کارگردان  و 
سینما و تلویزیون، تحصیالت خود را در رشته کارگردانی سینما 
به پایان رساند. او که در سریال و فیلم های زیادی همچون 
با  پرداخت  نقش  ایفای  به  و...  مه«  در  »تبریز  »شوکران«، 
داشت  کودک  برنامه های  زمینه  در  که  پیشنهاداتی  به  توجه 
اولین تجربه  خود در عرصه کودک را با بازی در فیلم سینمایی 
ایرج طهماسب کسب کرد.  نبود« در مقابل  »یکی بود یکی 
غفاری در گذشته، چند فیلم کوتاه انیمیشن را کارگردانی کرده 
است و همین امر مزید بر علت شد تا پس از مدت طوالنی ای 
دوری از فعالیت های کودک، در چهار سال اخیر، ساخت برنامه 
عروسکی »ماماهوت« را برای قشر بزرگسال از گروه خانواده 
فرصت  امر  همین  بنابراین  بگیرد؛  عهده  بر  سیما  دو  شبکه 
نمی داد  او  به  را  فیلمنامه ها  در  نقش   پذیرفتن  برای  کافی 
که در نهایت موجب کم رنگ شدنش در مقابل دوریبن شد؛ 
دوباره  گذشت  برنامه  این  اتمام  از  که  سالی  یک  در  غفاری 
خونی تازه در رگ های فعالیتش ریخت، چنان که دوباره شاهد 
زیر  متن  هستیم؛  تلویزیونی  سریال های  در  پررنگش  حضور 
گفت        وگویی است که با این هنرمند ترتیب داده است و شما 

در ادامه می خوانید.

قاب  در  اخیر  سال  چند  طی  شما  شدن  کم رنگ  دلیل 
تصویر چه بود؟

برای قشر  را  برنامه عروسکی »ماماهوت«  اخیر  در چهارسال 
کردم،  کارگردانی  سیما  دو  شبکه  خانواده  گروه  در  بزرگسال، 
می گرفت  من  از  را  زیادی  وقت  برنامه  این  آن جایی که  از 
نمی توانستم بازی  در کارهای پیشنهادی را از سوی کارگردان ها 

قبول کنم.

بعد از پایان این برنامه پیشنهادی را پذیرفتید؟
به  که  است  سال  یک  »ماماهوت«  عروسکی  برنامه  پخش 
پایان رسیده، در طی این زمان، فیلم ها و سریال های پیشنهاد 
شده به من، از نظر فیلمنامه چشم گیر و قوی نبودند، بنابراین 
طور  به  اخیر  ماه  دو  در  این که  تا  نمی کردند؛  جلب  را  نظرم 
را  آن ها  که  شد  پیشنهاد  من  به  فیلمنامه  سه  اتفاقی  کامال 
قبول کردم؛ خیلی از مخاطبان عزیز از کم رنگ شدنم در قاب 
من  از  را  شدنم  کم کار  دلیل  همیشه  و  می کردند  گله  تصویر 
می پرسیدند بنابراین تصمیم گرفتم با حضور در کارهای جدید 

با مردمم در ارتباط باشم و دینم را نسبت به آن ها ادا کنم.

در حال حاضر مشغول به چه کاری هستید؟
تازه ترین فعالیتم در عرصه هنر، بازی در سریال »هاتف« به 
تهیه کنندگی نعمت چگینی بود و البته سریال »روزهای بهتر« 
که  محمودزاده،  علیرضا  کارگردانی  به  سرباز«  »کهنه  اپیزود 
پخش آن در چند روز اخیر به پایان رسید. هم چنین قرارداد 
را  حسن پور  سیروس  کارگردانی  به  نقاب ها«  »بازی  سریال 
بسته ام؛ در طی این دو ماه هم زمان با فعالیتم، نقش آفرینی 
در چهار فیلمنامه دیگر به من پیشنهاد شد، متاسفانه به خاطر 
پذیرفتن  به  قادر  داشتم  که  محدودی  زمان  و  مشغله کاری 

آن ها نبودم.

مشغله کاری  خاطر  به  فقط  پیشنهادات  نکردن  قبول 

از  پیشنهادی  فیلمنامه های  یا  بود  محدودتان  زمان  و 
کیفیت خوبی برخوردار نبودند؟

طور  به  بودند،  خوب  خیلی  پیشنهادی  فیلمنامه های  اتفا قا 
مثال یک کار به کارگردانی محمدرضا ورزی بود که می بایست 
بازی  را  کریم خان   زند  همسر  یعنی  سریال،  اصلی  نقش 
می کردم اما متاسفانه به دلیل مشغله کاری و زمان محدودم 

آن را نپذیرفتم.

»بازی  سریال  در  خود  بازی  و  نقش  مورد  در  برایمان 
نقاب ها« بگویید.

در  تاریخی  نمایی  از  زیبایی  جلوه   نقاب ها«  »بازی  سریال 
این  در  که  نقشی  تصویر می کشاند،  به  را  ترکمن  بندر  خطه 
چراکه  دارم  دوست  خیلی  را  کنم  ایفا  است  قرار  مجموعه 
نسبت به فعالیت های دیگرم متفاوت است. در حال حاضر 
آزیتا حاجیان مقابل دوربین است، به زودی نوبت شروع بازی  

من فرا می رسد.

برخی از افراد عرصه هنر معتقد بر این هستند که ساخت 
آثار  ما بقی  از  سخت تر  اپیزودی  سریال های  در  بازی  و 

است. شما هم  چنین نظری دارید؟ دلیل آن چیست؟
عنوان  به  ولی  ندارم  قبول  را  امر  این  بازیگر  یک  قالب  در 
یک تهیه کننده یا کارگردان بله، معتقدم که ساخت اپیزود با 
فیلم ها و سریال ها خیلی متفاوت است، من در یک سریال 
چهل قسمتی به مدت شش ماه به طور مداوم در مقابل دوربین 
حضور داشتم اما بازی در یک سریال کوتاه هفت قسمتی به 
صورت اپیزود را فقط در عرض یک ماه و نیم به پایان رساندم 
بنابراین برای من به عنوان بازیگر هرچقدر زمان مصرفی در 
یک فیلمنامه کوتاه تر باشد به نفع خودم است چراکه راحت تر 

و با فراغ بال بهتری به پیشنهادهای بعدی ام می پردازم.

شما در سریال »روزهای بهتر« اپیزود » کهنه سرباز« در 
مقابل پرویز فالحی پور قرار گرفتید، از نوع همکاری خود 

با او برایمان بگویید.
کهنه   « اپیزود  در  نقشم  پذیرفتن  مهم  دالیل  از  یکی  شاید 
این  به  بود،  این مجموعه  پرویز فالحی پوردر  سرباز«، حضور 
یا  فیلم ها  اغلب  در  او  قوی  بازی  شاهد  همیشه  که  علت 

این مورد همکاری خوبی  بر  سریال ها بودم و هستم؛ عالوه 
کردم همه  تجربه  با جناب فالحی پور  تئاتر  روی صحنه  بر  را 
این موارد باعث شد تا وقتی کارگردان به من گفتند قرار است 
با این هنرمند هم بازی شوم، فیلمنامه را نخوانده قبول کنم؛ 
الزم به ذکر است که از همکاری با گروه خوب اپیزود »کهنه 

سرباز« نیز لذت بردم.

تا چه حد سعی می کنید خودتان را به نقش مورد نظر در 
فیلمنامه نزدیک کنید و بازی در این فیلم ها تا چه میزان 

با شخصیت اصلی شما مطابقت دارد؟
فیلمنامه  در  نظر  مورد  نقش  به  تا  است  این  بر  همه سعیم 
نزدیک شوم و احساس واقعی آن را به مخاطب انتقال دهم؛ 
بازی  سرباز«  »کهنه  سریال  در  که  را  کاراکتری  مثال  طور  به 
کردم خیلی از شخصیت اصلی خودم دور نبود، بنابراین تنها 
به این موضوع فکر می کردم که به صورت طبیعی در مقابل 
دوربین ظاهر شوم و با نقشم زندگی کنم اما گاهی یک بازیگر 
برای نزدیک شدن به برخی از کاراکترها، باید روی شخصیت 
گونه ای  به  تا  کند  شخصیت پردازی  و  فکر  خود  اصلی 
بنشیند. در  بیننده  به دل  نقش آفرینی اش در مقابل دوربین 
سریال » بازی نقاب ها« مخاطب مرا در نقشی کامال متفاوت 

از بازی های قبلم خواهد دید.

شما همیشه در قالب نقش های مثبت بازی کردید، تا به 
حال به فکر شکستن این ساختار افتادید؟

نقش آفرینی  نقاب ها«  »بازی  سریال   در  حاضر  حال  در  بله٬ 
متفاوتی را تجربه خواهم کرد. به عقیده من  آدم ها در برخی 
را  واقعی شان  آمده ، خود  با مسائل پیش  در مواجهه  مواقع 
نشان می دهند و چیز دیگری جز این  رویدادهای زندگی افراد 

را نمی سازد.

دیگر هم ظاهر  قالب نقش های  در  دارید  یعنی دوست 
شوید؟

تجربه  به  را  متنوعی  و  متفاوت  نقش های  دارم  دوست  بله  
کاری ام اضافه کنم اما در مجموع به دلیل این که مخاطب مرا 
در قالب نقش های مثبت پذیرفته است، اغلب پیشنهاداتی 
از سوی کارگردان ها و تهیه کننده ها به من می شود بازی  که 

در همین ژانر است.

در حال حاضر هم در زمینه برنامه ای همانند »ماماهوت« 
فعالیت می کنید؟

در  که  هستم  طرحی  نوشتن  مشغول  حاضر  حال  در  بله، 
فرصتی مناسب آن را پیاده می کنم.

ارزیابی  چگونه  را  سینما  کار  فضای  در  موجود  روابط 
می کنید؟

به هر حال در هر  کاری روابط وجود دارد و عرصه سینما نیز 
که  گروه هایی  از  برخی  یعنی  نیست،  قاعده مستثنی  این  از 
سینمایی  فعالیت های  انجام  حال  در  و  می شوند  تشکیل 
افراد  از  تا درفیلمنامه های بعدی  این دارند  بر  هستند سعی 

مشخص شده و محدود خودشان استفاده کنند.

شما به عنوان یک بازیگر و بنا  بر اقتضای کاریتان همیشه 
در حال سفر هستید، این موضوع باعث اذیت شدن شما 

نمی شود؟
سفرهای  در  راه،  زیاد  خستگی  به خاطر  گاهی  حتم  به طور 
این  تجربه  مجموع  در  اما  می شوم؛  اذیت  شغلم  به  مربوط 

گونه سفرها را خیلی دوست دارم و از آن لذت می برم.
با نگاهی به گذشته در می یابیم که همه اتفاقات طالیی در یک 

برهه ای از زمان رخ داد و پس از آن دیگر تکرار نشد، به 
نظر شما دلیل این امر چیست؟

به عقیده من، خیلی چیزها دست به دست هم داده است تا 
متاسفانه شاهد چنین اوضاعی در عرصه سینما و تلویزیون 

باشیم.

شما به عنوان یک بازیگر چه وظیفه ای را در مقابل رسانه 
و مردم دارید؟

تنها کاری که به عنوان یک بازیگر می توانم در مقابل مردمم 
انجام دهم، این است که در فیلمنامه های ضعیف  نقش آفرینی 

نکنم و در فکر ساختن یک پروژه خوب باشم.
در یک جمله کالم پایانی خود را بفرمایید؟

ممنونم از شما امیدوارم موفق و پیروز باشید.
منبع:صبا

رزیتا غفاری: سینما و تلویزیون اوضاع 
مناسبی ندارند

پرویز پرستویی مردی از بیوگرافی
جنس مردم
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همراه با هنرمندان 

حق باالتر از دوستی با افالطون است

ضرب المثل باال بیشتر در نزد اهل فضل و فالسفه مصطلح و منتسب به ارسطو است . 
گاهی به جای افالطون نام سقراط را در ضرب المثل می آورند ولی چون افالطون استاد 
و معلم ارسطو بود و از طرف دیگر اختالف نظر ارسطو با افالطون بیشتر مورد بحث است 

بنابراین نام سقراط کمتر مقرون به حقیقت می باشد. 
عبارت مثلی باال در موردی به کار می رود که دو نفر با یکدیگر مناظره و مباحثه کنند و در این 
موقع بر آنکه کهتر و کوچکتر است خرده گیرند که در مقابل طرف دیگر که سمت استادی 
و اولویت دارد اصرار و احتجاج نکند و از او بخواهند که هر آنچه بزرگتر گوید تصدیق و 

تایید کند . 
عقال  نزد  در  مقابل  طرف  اولویت  و  دوستی  خاطر  به  حقیقت  کتمان  چون  است  بدیهی 

پسندیده نیست لذا به ضرب المثل باال استناد کرده و حق مطلب را ادا می کنند . 
و  نظر  اختالف  و  گفتند  افالطون چه  و  یونانی سقراط  قدر  عالی  دید حکمای  باید  اکنون 

مشرب ارسطو با آنان چه بوده که عبارت باال را بر زبان آورده است . 
سقراط معلم افالطون و افالطون معلم ارسطو و این هر سه نفرموسس و بنیانگزار حکمت 
خوانده شدند که حکمای خلف دنبال آنان افتادند و کاروان حکمت و عرفان را تشکیل دادند 
. سقراط در راه تعلیم و تربیت ابناء نوع ، جام شوکران سرکشید و از این رو از بزرگترین 
بر مباحثات اخالقی و  . مبنای نظریات سقراط  انسانیت به شمارآمده است  شهدای عالم 
کشف نادانی و کسب معرفت بوده است . اصرار داشت که مخاطب ، هرکه و در هر مقامی 
باشد به جهل خویش اقرار کند و به لزوم معرفت نفس و فضایل و کماالت نفسانی توجه 

نماید . 
سقراط برای تعریف صفات عالیه شیوه استقرار به کار می برد یعنی از امور جاری شاهد و 
مثال می آورد و از جزییات به کلیات می رسید و پس از دریافت قاعده کلیه آن را بر موارد 

خاص تطبیق می نمود و برای تعیین تکلیف خصوصی اشخاص نتیجه می گرفت . 
در واقع پس از استقرار به شیوه استنتاج و قیاس نیز می رفت و بدین وسیله فلسفه مبتنی 
بر کلیات عقلی را پایه گذاری کرده رشته استدالل مبتنی بر تصورات کلی را بدست افالطون 
و ارسطو داد . افالطون) 347-427 ق.م( به محسوسات توجه نداشت و معتقد بود :« آنچه 
علم بر آن تعلق گیرد عالم معقوالت است .« که در زبان یونانی معنی آن صورت است و 

حکمای ما مثال خوانده اند . 
مثل جمع مثال یعنی : آنچه به خودی خود و به ذات خویش و مستقاًل و مطلقًا و به درجه 
زمان و مکان و  به  عالم که متغیر و مقید  . محسوسات و موجودات  دارد  کمال حقیقت 
فناپذیر هستند به عقیده افالطون فقط پرتوی از مثل خودشان می باشند . نسبت آنها به 
حقیقت مانند نسبت سایه به صاحب است . هر چه بهره آنها از آن مثل بیشتر باشد به 
حقیقت نزدیکترند . افالطون این رای و نظریه را به تمثیلی معروف بیان کرده و آن این 
است که : دنیا را تشبیه به مغاره ای نموده که تنها یک منفذ دارد و کسانی در آن مغاره از 
آغاز عمر اسیر و در زنجیرند . روی آنها به سوی بشن) فتح اول و دوم به معنی سر و تن 
و بدن اطراف هر چیزی است ( مغاره است و پشت سرشان آتشی افروخته است که به 
منفذ پرتو انداخته و میان آنها و آتش دیواری است. کسانی پشت دیواردر حرکت هستند 
بر منفذ مغاره که اسیران رو به  آنها  با خود دارند که باالی دیوار آمده و سایه  و اشیایی 
سوی آن دارند می افتد .  اسیران سایه ها را می بینند و گمان حقیقت می کنند در حالی 
که حقیقت چیز دیگری است و آن را نمی توانند دریابند مگر اینکه از زنجیر رهایی یافته از 
مغاره درآیند .  پس آن اسیران مانند مردم دنیا هستند و سایه هایی که به سبب روشنایی 
آتش می بینند مانند چیزهایی است که از پرتو خورشید بر ما پدیدار می شود و لیکن آن 
چیزها هم مانند سایه ها بی حقیقت هستند و حقیقت مثل است به انسان که انسان تنها 

به قوه عقل و به سلوک مخصوص آنها را ادراک تواند نمود . 
به عقیده افالطون روح آدمی پیش از حلول در بدن در عالم مجردات و معقوالت بوده و 
حقایق را درک نموده است . اکنون آن حقایق فراموش شده و کسب علم و معرفت در واقع 
تذکر است چه : آدمی اگر یکسره نادان بود و مایه علمی نداشت البته حصول علم برای او 
میسر نمی شد .  ارسطو بزرگترین محقق و متبحرترین حکمای تدوین و تنظیم کننده علم و 
حکمت است . ارسطو از فالسفه قرن چهارم پیش از میالد است . مدت بیست سال شاگرد 

افالطون بود و چند سال هم اسکندر کبیر را تعلیم داد . 
در بیرون شهر آتن گردشگاهی وجود داشت موسوم به لوکایون که ارسطو در آن گردشگاه به 

تعلیم شاگردان می پرداخت . حکمت ارسطو به حکمت مشاء  نیز معروف است
ارسطو شرافت انسان را در حصول علم می دانست و می گفت :« اختصاص و مزیت انسان 
به این است که بدون غرض و قصد انتفاع ، طالب دانش و معرفت است به همین جهت 
فنون علم هرچه از نفع و سود ظاهری دورتر باشند شریفتر هستند چنان که اشرف علوم 
حکمت نظری است که فایده دنیوی ندارد .« اساس کار ارسطو در کشف طریق تحصیل علم 
همان تحقیقات سقراط و افالطون بود ولیکن طبع موشکاف او به مباحثه سقراطی قانع 
نگردید و بیان افالطون هم در باب مثل و منشا علم و سلوک در طریق معرفت را مطابق با 
واقع ندانسته در مقابل مغالطه و مناقشه سوفسطاییان و جدلیان ، بنا را بر کشف قواعد 
صحیح و استدالل و استخراج حقیقت گذاشت و به رهبری سقراط و افالطون اصول منطق 
و قواعد قیاس را به دست آورده است و آن را برپایه ای استوار ساخت که هنوز کسی برآن 

چیزی نیفزوده است . 
اینکه او را معلم اول لقب داده اند بسیار بجا بوده است زیرا اهل جدل و حال نبود و جز قوه 
تعقل چیزی را در تحصیل علم دخیل نمی دانست از این رو از آغاز با افالطون اختالف نظر و 
مشرب داشت ولی عقاید خویش را ضمن تجلیل و مهرورزی به استاد خویش ابراز می کرد . 
ما  عقاید  بیان  در  او  کالم  تکیه  و  کرد  می  افتخار  افالطون  از  تبعیت  و  پیروی  به  ارسطو 
افالطونیان بوده است ولی در عین حال در تحقیقات خویش از رد و ابطال رای افالطون 
در باب مثل و بعض امور دیگر خودداری نکرده در این مقام می گفته است :« افالطون را 
دوست دارم اما به حقیقت بیش از افالطون عقیده دارم .« و یا به صورت دیگر :« حق باالتر 

از دوستی با افالطون است .« که امروزه به صورت ضرب المثل درآمده است .

اگر خود را شکست خورده بپندارید شکست می 
خورید

اگر خود را شکست خورده نپندارید پیروزید
کنید  می  فکر  اما  هستید  پیروزی  طالب  اگر 

توانایی آنرا ندارید موفق نخواهید شد
اگر فکر می کنید که می بازید حتما می بازید

همه چیز به ذهن شما بستگی دارد
دانید  می  مفلوک  و  عاجز  انسانی  را  خود  اگر 

مفلوک و عاجز هستید
برای رشد کردن باید اوج بگیرید

خود  به  باید  جایزه  دریافت  و  پیروزی  برای 
مطمئن باشید

لزوما قوی ترین ها و سریع ترین ها پیروز نمی 
شوند. پیروز کسی است که فکر می کند می تواند 

پیروز شود
ناپلئون هیل

 روستای تاریخی ابیانه نطنز
 نقاشی روی بوم با رنگ روغن

اثر هنری از : منوچهر کریمپور نطنزی

از مخاطبین عزیز خواهشمندیم  با شماره تلفن 
88978708 تماس گرفته و ضمن بیان نظارت خود ما را 

در بهبود این مجموعه  یاری نمایند.

۰۹۱۲*****۴۵
سالم ، خسته نباشید ، میخواستم به پرسنل این نشریه خسته نباشید 

بگم و اینکه ،صفحه فرهنگیتون رو پربارتر کنید و بیشتر در مورد 
هنرمندان بنویسید.

ارمغان: ممنون از نظر شما، بله چشم

*****************************************
۰۹۳۹*****۳۶

سالم به دست اندرکاران نشریه ارمغان ، یک نظری داشتم ، با توجه 
به اینکه نشریه شما در موضوعات نظام مهندسی فعالیت خوبی داره، 

میخواستم اگر امکان داره ، با مهندس هایی که به دلیل نظارت نادرست 
یا اجرای نادرست ساختمان گرفتار مشکالت حقوقی هم هستند 

مصاحبه کنید تا سایر افراد به خصوص مهندس های جوان و بی تجربه 
بیشتر احساس مسئولیت کنند.

ارمغان: ممنون ، در صورتی که موردی بود حتما، شما هم اگر موردی را 
میشناسید که حاضر به انجام مصاحبه هستند به ما معرفی کنید

*****************************************
۰۹۱۲*****۸۹

سالم، در صورت امکان در بخش سیاسی بی طرفانه بنویسید.ممنونم .

ارمغان :نشریه ارمغان طی بیست و چهار سال فعالیت هیچگاه وامدار 
هیچ جریان سیاسی نبوده است  و همیشه موضع بیطرفانه خود را 
داشته، از نظر شما ممنونیم و در این موضوع حتما دقت بیشتری 

خواهیم کرد.

معمای المپیادی: مجموع 9 عدد؛ مجموع 10 عدد!

طبیعی  عدد   ٩ مجموع  بصورت  را  آن  هم  بتوان  که  طبیعی  عدد  کوچکترین 
متوالی نوشت و هم به صورت مجموع 10 عدد طبیعی متوالی، چند است؟

ضرب المثل های 
معروف فارسی و 

ریشه آنها 

هنر نزد ایرانیان است و بس


