
ْعِر ُیِسی ُء  امام صادق علیه السلم می فرمایند: »َغَلُء السِّ
َماَنَة َو ُیْضِجُر اْلَمْرَء اْلُمْسِلَم « گرانی  ها  اْلُخُلَق َو ُیْذِهُب اْلَ
اخلق و رفتار را بد می کند. امانت داری را از بین می برد 

و مسلمان را در فشار و سختی به ستوه می آورد.
فروع کافی، شیخ کلینی، جلد 5، کتاب المعیشة، باب 
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اگر به پیرامون خود با دقت نگاه کنیم و  در وقایع روزمره خود و اطرافمان 
تامل کنیم، خواهیم دید ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی همچون 
فحشا،رشوه،خیانت در امانت،طالق،دزدی و حتی اعتیاد و دروغ و ... موضوع 
از  کمتر  موارد  برخی  درقصور  حکومت  و  مردم  سهم  البته  که  اقتصادیست 
دیگری نیست که در این مقاله با یک مقدمه کوتاه از ژاپن 1945 و مقایسه آن 

با کشور ایران به مشکالت اقتصادی امروز میپردازیم.
کشور ژاپن کشوریست که از نظر منابع طبیعی از کشور های فقیر دنیا محسوب 
را کوهستان های آتشفشانی  این کشور  اکثر جزایر و خاک  میشود و حتی 
تشکیل داده اند.بعد از اتمام جنگ جهانی  دوم در سال 1945 چنین کشوری 
را با  در نظر گرفتن حمله اتمی و نابودی حد اقل  ۲۵ درصد از دارایی های 
مردم و 50 درصد از ثروت ملی این کشور از یک طرف واز طرف دیگر مسئولیت 
میلیون   13 و چیزی حدود  پیروزشدگان جنگ)متفقین(  به  غرامت  پرداخت 
بیکار تا حدی که افراد توانایی سیر کردن شکمشان را نداشتند و برای مایحتاج 
حالیست  در  نمایید.این  تصور   ،... و  میشد  تشکیل  سیاه  بازار  افراد  زندگی 
که کشور ایران با داشتن ذخایر گازی و نفتی و معادن مختلف و دارا بودن 
و....   بکر،دشت و جنگل  ،کوهستان های  نعمت های طبیعی دیگر همچون 
از ثروتمند ترین کشور های  دنیا از نظر منابع طبیعیست  که  حتی بعد از 
جنگ هشت ساله با عراق )دفاع مقدس( نیز با آسیب های ذکر شده در مورد 
کشور ژاپن روبرو نشد و میزان خسارات دو کشور همچون نوع و شیوه نگرش 

مردمان آن قابل مقایسه نبود.
- تفاوت مردم ایران و ژاپن در تولید

جالب است بدانید مردم ژاپن بعد از جنگ جهانی، هیچگاه ، صرفا  برای سود 
تولید نکردند و به تولید به عنوان یک امری مقدس و ارزشی  نگاه میکنند و 
این موضوع باعث شده است معنویت و دالیل شخصی در  انگیزه بهبود در 
اقتصادی داشته باشد  که  اولویت بیشتری نسبت به دالیل  ژاپنی  تولیدات 
اقتصادی خوبی نیز شامل شده است. در صورتی که  آنها مزایای  برای  البته 
باعث  این  و  میگیرد  انجام  اقتصادی محض  دالیل  با  ببشتر  ایران  در  تولید 
میشود تولید کنندگان در کشور ما بیش از کیفیت، در قیمت، رقابت کنند و در 

اکثر مواقع حتی کیفیت را قربانی رقابت  اقتصادی  می کنند.
- تفاوت مردم ایران و ژاپن در خرید کاال

مردم ژاپن در جهان به قناعت مشهورند و نه تنها خود را با شرایط اقتصاد 
ملی تنظیم میکنند بلکه از اسراف نیز به شدت پرهیز مینمایند به گونه ای که 
اگر سری به رستوران های ژاپن بزنید هیچ غذای اضافی در ظروف ژاپنی ها 
پیدا نمیکنید. سیاست حمایت مردم ژاپن از تولیدات داخلی با هدف پیشرفت 
اقتصادی کشورشان در دهه های اخیر گاهی  به صورتی انجام شده است که 
از آن به عنوان سیاست انزواطلبی در جهان  یاد شده است. این در حالیست 
که اسراف در ایران به گونه ایست که برخی از بیخانمان ها و یا به اصطالح 
تامین  دیگران  دورریز  از  را  خود  روزمره  غذای  از  بخشی  ها  خواب  کارتون 
زیاد  توجیه  با  و  کاال  نیامدن  کم  در  تضمین  برای  خریدن  اضافه  )و  میکنند 
که  میباشد  ها  ایرانی  روزمره  عادت  از  بیاید   کم  که  است  آن  از  بهتر  بیاید 
معموال بخش عظیمی از آن دورریز )اسراف( میشود. کاالهای بازار ایران مملو 
بیشترین  ارزان( چینی  )ولی  کیفیت  بی  کاالهای  که  وارداتیست  کاالهای  از 
سهم را از این بازار دارند و کاالهای ایرانی در این میان کمترین سهم را به خود 
اختصاص داده اند و همین اندک میزان موجود کاالی ایرانی در فروشگاهها 
توسط برخی از فروشندگان کتمان میشود.برای مثال بسیاری از پوشاک های  
موجود در بازار که دوخت وطن هستند به عنوان پوشاک  ترک به خریداران 

عرضه میشود.
- تفاوت ایران و ژاپن در کاهش ارزش پول ملی)گران شدن دالر(

سیاست تولید در ژاپن به  تامین بازار داخلی بسنده نشده است. سیاستی که 
کشور آسیب دیده و ویران شده جنگ جهانی دوم را امروز به یکی از کشورهای 
اقتصادی دنیا تبدیل کرده است.مردم ژاپن ذخیره ارزی ندارند و مادامی که 
نیاز به ارز کشور های دیگر از جمله دالر آمریکا نداشته باشند اقدام به تهیه 
آن نمی کنند. درهمین راستا افزایش قیمت دالر نه تنها آسیبی به اقتصاد این  
کشور نمیزند بلکه مردم این کشور از آن استقبال نیز میکنند چرا که افزایش 
تمام  خارجی  تولیدات  از  تر  ارزان  داخلی  تولیدات  میشود  باعث  دالر  قیمت 
داشته  در جهت صادرات   بیشتری  انگیزه  کنندگان  تولید  چنین  و هم  شود 
باشند. چنین تفکری باعث شده است نه تنها  افزایش قیمت دالر تاثیری در 
بازارهای داخلی ژاپن نداشته باشد بلکه انگیزه ژاپنی ها نسبت به حضور در 
بازارهای خارجی افزایش یابد.عدم حمایت از تولید کننده داخلی توسط مردم 
و دولت ایران صادرات را در کشور ایران محدود نموده است.از طرفی وقتی 
بازار ایران را کاالهای وارداتی کشور های دیگر  تغزیه میکنند، بازار کشور تحت 
تاثیرمستقیم  قیمت ارز قرار میگیرد.این رویه باعث میشود  اکثر تولیدکنندگان 
داخلی نیز به دو دلیل عمده از جمله اینکه تولیدکنندگان داخلی در اصل منتاژ 
کننده هستند و اکثر قطعات تولیدات داخل از کشور های دیگر )مثل چین(، 
وارد میشود و دلیل دیگر آنکه باید سایر مایحتاج خود را با توجه به کاالهای 
موجود در بازار بر اساس قیمت دالر خریداری کنند پس قیمت کاالهای خود را 

بر اساس کاالهای دیگر تغییر می دهند ...
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سرمقاله | حمیدرضا کبیری رهنی

از ارتش جمهوری اسالمی اخراج  ولی در دفاع  دوران، کسی که 
مقدس شهید شد.

شهید عباس دوران فرزند محمد ابراهیم دوران روز بیستم مهر ماه 
سال ۱۳۲۹ در محله سر دزک شیراز در یک خانواده مذهبی در شهر 
تاریخی و قهرمان پرور شیراز دیده به جهان گشود،پدر و مادر با 
شوق فراوان نام حضرت ابو الفضل العباس)ع( را بر نوزاد نو رسیده 

خویش نهادند.
در  نوجوانی  و  کودکی  شیرین  مراحل  گذراندن  از  پس  عباس 
اخذ  به  موفق   ۱۳۴۸ سال  در  دبستان،  مرحله  طی  و  زادگاهش، 
همان  در  شد.  شیراز  سلطانی  دبیرستان  از  طبیعی  دیپلم  مدرک 
سال به استخدام مرکز فرماندهی آموزش هوایی شیراز درآمد، و 
در سال ۱۳۴۹ به دانشکده خلبانی نیروی هوایی راه یافت و پس 
از گذراندن دوره مقدماتی پرواز در ایران در سال ۱۳۵۱ برای تکمیل 

دوره خلبانی به آمریکا اعزام شد.
عباس دوران ابتدا در پایگاه لکلند دوره تکمیلی زبان انگلیسی را 
گذراند و سپس در پایگاه کلمبوس در ایالت می سی سی پی موفق 
به آموختن هنر خلبانی و پرواز با هواپیماهای بونانزا، تی. سی ۴۱ و 
تی. سی ۳۷ گردید.در سال ۱۳۵۲ پس از دریافت نشان خلبانی به 
ایران بازگشت و به عنوان خلبان هواپیمایی »اف ۴ « در پایگاه یکم 
شکاری تهران و سپس در پایگاه سوم شکاری )شهید نوژه همدان( 

مشغول انجام وظیفه شد.
او  اتهامات  از  یکی  شد.  برکنار  خدمت  از  انقالب  پیروزی  از  بعد 
دریافت نشان و اسلحه شکاری از مسئوالن وقت بود که به علت 
مدال  این  و  بود  شده  پیشکش  او  به  وظیفه  انجام  در  جدیت 
باعث بدبینی جمعی متظاهر و سرانجام باعث اخراج او از نیروی 
یک  در  عباس  و  گذشت  جریان  این  از  روزی  چند  شد..  هوایی 
شرکت داروسازی مشغول به کار شد، اما دل در گرو پرواز داشت. 
تازه اش  به شغل  ای  بود و هیچ عالقه  او حسابدار شرکت شده 
نداشت. روزی در حال نوشتن شعری در دفتر خاطراتش بود که 
صاحب داروخانه سر رسید و به شعری که بر صفحه کاغذ نوشته 

بود نگاه کرد:
چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد

چه نکوتر آن که مرغی زقفس پریده باشد
پروبال ما شکستند و در قفس گشودند

چه رها چه بسته مرغی، پروبال شکسته باشد.
صاحب داروخانه لبخندی زد و با نگاه معنا داری گفت: هنوز دلت 

اونجاست؟ فراموش کن، هر چه بود تمام شد.
اما عباس در درون با خود م یگفت: چه طوری می تونم فراموش 
و  بود  زندگیم  همه  و  عشم  همه  است،  وجودم  همه  پرواز  کنم، 
هست! با آغاز جنگ تحمیلی و  وقتی برای بار دوم شهرهای نفت 
به  گناه  بی  هموطنان  از  تن  چند  و  شدند  بمباران  مهران  و  شهر 

رساند  پایگاه شکاری  به  را  بیدرنگ خود  عباس  رسیدند،  شهادت 
و از فرمانده پایگاه تقاضای مالقات کرد، اما با تقاضای مالقاتش 
موافقت نشد. او از دژبان پایگاه خواهش کرد، و خواست تا کلم 
در  شد  گفته  او  به  اما  کند،  صحبت  خلبانش  همکاران  با  های 

شرایط فعلی کسی به سخنان او گوش نمی دهد.
من  گفت:  و  کرد  معرفی  را  خود  و  افتاد  گریه  به  بار  این  دوران 

خلبانم… من با پول این ملت به خارج رفته ام…
من آمده ام تا در صورت نیاز از این کشور در مقابل بیگانه دفاع 
کنم… خواهش می کنم منو با فرمانده عملیات و یا فرمانده پایگاه 
ارتباط بدهید… دژبان که از صداقت و صراحت لهجه عباس متأثر 
را  تلفن  و گوشی  گرفت  تماس  پایگاه  فرمانده  دفتر  با  بود،  شده 
دست عباس داد. اوخودش را معرفی کرد و خواهش کرد تا تماس 
با  لحظاتی  از  پس  بدهد.  ارتباط  پایگاه  فرمانده  با  را  او  تلفنی 
تقاضایش موافقت شد. از این که بار دیگر فضای پایگاه پروازی را 
می دید، حال خوشی به او دست داده بود. آن روز با یک جیپ به 

رانندگی یک افسر جوان به سمت دفتر فرماندهی رفت.
پس از صحبت با فرمانده پایگاه نسبت به نحوه و حکم اخراجش 
از نیروی هوایی اعتراض کرد و خواهان بازگشت به محل کارش 
شد و دراین گزارش تأکید کرد هنوز دالیل اخراج برایم مشخص 
حمالت  دشمن  که  شرایط  این  در  میکنم  احساس  اما  نیست، 
ناجوانمردانه ای را به نقاط مرزی کشورم آغاز کرده، آماده ام تا با 
تمام وجود به مقابله با هواپیماهای دشمن بپردازم. او در این نامه 
پرداخت  امثال من هزینه های سنگینی  و  برای من  کرد  تصریح 
شده. من با پول و سرمایه این مردم دوره خلبانی دیده ام تا در 
صورت لزوم از جان و مال و حیثیت این مردم دفاع کنم. چرا باید 

با یک اتهام واهی و بی اساس کنار گذاشته شوم؟
فرمانده پس از مطالعه گزارش به عمق احساسات عباس پی برد 
و به او قول داد شخصا پیگیر موضوع خواهد بود.انتظار او زمان 
زیادی به درازا نکشید و پس از بررسی گزارش عباس و دو نفر از 
همکاران او طی دستور العملی که از طریق آجودانی ستاد مشترک 
ارتش صادر شد، بازخرید تعداد سه نفر از افسران نیروی هوایی 
کار  دستور  در  مراتب  و  بازگشت،  به خدمت  عباس  و  لغو گشت 
پایگاه خود  به  بازگشت  از  دوران پس  عباس  گردید. شهید  درج 
را به فرماندهی معرفی کرد. فرمانده ضمن معرفی او به معاونت 
عملیات، دستور داد شغل دفتری و ستادی به او واگذار شود.اما او 

آرزو داشت در این بحران نقش مؤثرتری داشته باشد.
حدود دو ماه از آغاز کارش نگذشته بود که نامه ای سراسر خواهش 
از او خواست  از فرماندهان مافوق خود نوشت و  و تمنا به یکی 
تا از نفوذ خود نزد فرماندهی نیرو استفاده کند تا بار دیگر اجازه 
پرواز به او بدهند. در بخشی از نامه عباس چنین آمده است: پرواز 
تمام وجود من است. اگر چه پاسخ به  نامه های اول دوران منفی 

بود ولی سرانجام او پیروز و موفق شد و به جمع خلبانان شکاری 
پایگاه پیوست 

شرکت مستقیم عباس دوران در دفاع مقدس
با حمله سراسری هواپیماهای نظامی ارتش رژیم حزب بعث عراق 
اسالمی  جمهوری  تأسیسات  و  هوایی  های  پایگاه  از  تعدادی  به 
تحمیلى،  آغاز جنگ  و   ۱۳۵۹ ۳۱ شهریور سال  روز  ظهر  از  بعد  در 
عباس دوران در مقام افسر خلبان شکارى و معاونت عملیات ستاد 
فرماندهى پایگاه سوم شکارى شهید نوژه همدان سرگرم خدمت 
به میهن اسالمی بود، و در این امر خطیر سر از پا نشناخته و به 

دفاع از کیان جمهوری اسالمی و تمامیت ارضی ایران برخاست.
شهید دوران در نخستین عملیات نیروی هوایی که دو ساعت پس 
در  و  کرد،  گرفت شرکت  ایران صورت  به  عراق  از حمله سراسری 
آسمان غرب کشور از هواپیماهای خودی پشتیبانی و مراقبت به 
عمل آورد. در آن عملیات حدود دویست فروند از انواع هواپیماهای 
شکاری، جنگنده و بمب افکن، پشتیبانی، سوخت رسانی، شنود و 
رهگیری از پایگاه های هوایی همدان، تبریز، دزفول و بوشهر بلند 
به  سالم  و  کردند،  بمباران  را  عراق  حیاتی  و  مهم  مراکز  و  شدند 
خاک میهن بازگشتند. شهید عباس دوران در جریان دفاع مقدس 
حماسه های بزرگ و به یادگار ماندنی زیادی آفرید. او با همکاری 
در  ماه سال ۱۳۵۹  آذر  روز هفتم  خلبان شهید حسین خلعتبریدر 
از  به عملیات »مروارید « که  یک عملیات هوایی دریایی موسوم 
پایگاه  از  بود  شده  طراحی  دریایی  نیروی  و  هوایی  نیروی  سوی 
هوایی بوشهر بلند شدند و در همان دقایق اولیه پنج فروند ناوچه 
خلیج  شمال  در  البکر  و  العمیه  نفتی  های  اسکله  از  که  را  عراقی 
فارس محافظت میکردند، با موشک هدف قرار داد، و آن ها را به 
قعر آب های نیلگون خلیج فارس فرستاد. در این عملیات شایسته 
ترین خلبانان پایگاه همچون شهید سید علی رضا یاسینی و شهید 

حسن طالب مهر نیز شرکت داشتند.
شهید عباس دوران و این دسته از خلبانان فداکار و جان بر کف 
از آغاز تا پایان عملیات به طور مرتب به پایگاه برمی گشتند، و با 
هواپیمای مسلح و آماده دیگری پرواز می کردند و عملیات را تا 
تحقق اهداف نهایی ادامه می دادند. با وجودی که مسئوالن رادار 
از عباس می خواستند به علت وجود تعداد  زمینی پایگاه بوشهر 
زیادی هواپیمای دشمن در آسمان منطقه، عملیات »مروارید « را 
نیمه تمام رها کند، و به پایگاه بازگردد عباس نمی پذیرفت و با 

رشادت تمام تا انهدام آن دو اسکله به نبرد ادامه داد.
تلویزیون  از  کار، شب  اتمام  از  بود:بعد  نوشته  یادداشتی  در  وی 
شنیدم که گفته بودند قهرمانان آب های نیلگون خلیج فارس پنج 
ناوچه اوزای عراقی را منهدم کردند. مهم نیست، به هر حال هدف 

یکی است. نجات میهن ....

طیبه سیاوشی؛ نماینده تهران در مجلس در واکنش به 
حادثه برخورد زننده گشت ارشاد با یک زن ...

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است جو سنگین علیه اقدامات آخوندی

رفتار گشت ارشاد
میراث احمدی نژاد است

مصداق رئیس جمهور 
نظامی،

سردار سلیمانی است

دختر خوشگال، بحث 
علمی مجلس!؟

واکنش هاشمی 
به شهردار 

نشدنش

همه یاران 
احمدی نژاد

به مناسبت روز ارتش 

 زندگی نامه شهید دوران، شهیدی که از ارتش جمهوری اسالمی اخراج شد

رهبر معظم انقالب: بنده صریحًا اعالم می کنم رئیس جمهور امریکا، 
رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس جنایتکار هستند

 ادامه در صفحه 7 ادامه در صفحه ۶

 صفحه ۲

 صفحه ۴

رئیس جمهور: بگذارید 
مردم زندگی کنند
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»به نظر می رسد بخشی از جریان اصولگرا آن را فقط یک تاکتیک می داند تا بر شکست های پیاپی 
سال های اخیر در انتخابات های مختلف مهر پایان بزند. برای این که بخواهم مطلبم را روشن تر عرض 
تنها یک  آن  برای  را مطرح می کنند  نظامیان  ریاست جمهوری  افرادی که موضوع  اضافه می کنم  کنم 
مصداق عینی دارند. مصداق آن، سرلشکر شجاع و مرد اخالقمداری به نام حاج قاسم سلیمانی است.« 
دنبال  به   اصولگرا  فعاالن سیاسی  است  گفته  »اعتماد«  روزنامه  به  اصولگرا  تحلیلگر  مهاجری،  محمد 

سردار سلیمانی برای انتخابات 1400 هستند تا با این تاکتیک شکست های پیاپی خود را جبران کنند.
مطرح شدن بحث کاندیداتوری نظامیان برای انتخابات 14٠٠ یک استراتژی است یا صرفا تاکتیک است؟

پیاپی  بر شکست های  تا  تاکتیک می داند  را فقط یک  از جریان اصولگرا آن  به نظر می رسد بخشی 
سال های اخیر در انتخابات های مختلف مهر پایان بزند. برای این که بخواهم مطلبم را روشن تر عرض 
تنها یک  آن  برای  را مطرح می کنند  نظامیان  ریاست جمهوری  افرادی که موضوع  اضافه می کنم  کنم 
مصداق عینی دارند. مصداق آن، سرلشکر شجاع و مرد اخالقمداری به نام حاج قاسم سلیمانی است. 
سردار سلیمانی نه تنها در ایران که در منطقه و حتی جهان محبوبیت دارد و به گمانم عده ای می خواهند 

با حمایت از او در واقع از محبوبیتش برای بی اثر کردن تالش های حریف بهره گیری کنند.
چه  هستیم.  نظامیان  ریاست جمهوری  مخالف  ما  بگویند  اصلح طلبان  کنیم  فرض  حالتی  چنین  در 

برداشتی از این حرف می شود؟

برداشتی که می شود این که ما مخالف حاج قاسم هستیم و کسی به سادگی این را نمی گوید چون افکار 
عمومی هم الاقل فعال پذیرای آن نیست. در واقع یک پوست خربزه زیر پای اصالح طلبان می اندازند که 
سر خوردن شان حتمی است. همه می دانیم سردار سلیمانی بر خالف سایر چهره های سیاسی - نظامی 
همچون قالیباف و رضایی از کمترین دافعه برخوردار است. بنابراین کاندیدا شدن او چه بسا باعث شود 

اصالح طلبان هم به صورت جدی وارد کاندیداتوری انتخابات نشوند.
آیا با کاندید شدن سردار سلیمانی کفه ترازو به نفع اصولگرایان سنگینی خواهد کرد؟

این که آیا در صورت ریاست جمهوری سردارسلیمانی کفه به نفع اصولگرایان سنگینی کند، تردید جدی 
دارم و باید در این باره بیشتر بحث کرد.

رییس جمهور شدن یک نظامی بازخورد منفی در سطح بین المللی برای ایران نخواهد داشت؟
در قانون اساسی هیچ منعی برای حضور نظامیان در انتخابات وجود ندارد و به نظر من اگر در شرایط 
یکسان با سایر کاندیداها و مهم تر از آن در شفافیت کامل و مطلق، نظامیان با دیگران رقابت کنند 
مشکلی پیش نمی آید. ممکن است گفته شود رییس جمهور شدن یک نظامی ممکن است وجاهت 
بین المللی ایران را دچار خدشه کند. این حرف اگر درست هم باشد دست  کم درباره سردار سلیمانی 

موضوعیت ندارد.

در  دیدارهایی  کماکان  حصر  کمیته 
با  آنها  اخیر  دیدار  دارد.  کار  دستور 
نشد.  برگزار  تقلید  مرجع  دو 
آیت اهلل  و  صافی گلپایگانی  آیت اهلل 
تقلیدی  مرجع  دو  شبیری زنجانی 
نمایندگان  پیش  هفته  که  بودند 
آنها  با  بنا داشتند  عضو کمیته حصر 
دیدار کرده و در موضوع حصر با آنها گفت وگو کنند. ديداري كه 

تاكنون ميسر نشده است. 
بهبود  درباره  امید،  فراکسیون  نایب رئیس  تابش،  محمدرضا 
وضعیت حصر به اعتماد آنالین خبر داده: »با وجود پیگیری های 
رئیس جمهور  با  حصر  رفع  کمیته  مالقات  برای  زمانی  فراوان 
ندادند. ظاهرا رهبری موضوع حصر را با رویکرد حل، به شورای 

امنیت  ملی ارجاع داده اند«.
تابش با اشاره به اثرگذاری روحانی در زمینه رفع حصر همچنین 
گفته »آقای روحانی هم رئیس شورای عالی امنیت ملی است 
و هم رئیس جمهور و در زمینه رفع حصر بسیار می توانند ایفای 
نقش کنند«. غالمرضا حیدری نیز به »شرق« می گوید »حاال که 
زمزمه ها نشان از موافقت ضمنی رهبری با رفع حصر دارد، بهتر 
با دقت و سرعت الزم  این زمینه  است جناب رئیس جمهور در 

وارد شود تا مسئله به جایی برسد«.
تابش نیز در ادامه به دیدار اخیرش با رئيس جمهوري اصالحات 
پیش  روز  چند   هم  ايشان  »همان طورکه  اینکه  و  کرده  اشاره 
از سوی مقام  آن  در حد کالن  رفع  حصر  گفتند، ظاهرا مسئله 
معظم رهبری با رویکرد حل به شورای عالی امنیت ملی ارجاع 

شده است«.
نایب رئیس فراکسیون امید همچنین تأکید کرده »بعد از ارجاع 
مسئله حصر به شورای عالی امنیت ملی رئیس، دبیر و اعضای 
امیدواریم اعضای شورای عالی  این شورا تعیین کننده هستند. 
ببرند که رفع حصر به وحدت  این موضوع پی  امنیت ملی به 
ملی استحکام می بخشد و این کار شایسته، مورد  انتظار قاطبه 

مردم اعم از اصالح طلبان یا اصولگرایان است«.

پیگیری های  و  دیدارها  وضعیت  درباره  نیز  حیدری  غالمرضا 
انجام شده از سوی کمیته حصر به شنیده هایی ارجاع می دهد 
معظم   مقام   جانب  از  حصر  رفع  مسئله  آن  مبتنی بر  گویا  که 
اعتقاد  به  حاال  و  شده  سپرده  امنیت  عالی  شورای  به  رهبری 
این نماینده اصالح طلب بهتر است رئیس جمهوری ضمن دیدار 
هر چه زودتر با اعضای کمیته حصر، در  پی حل این مسئله و ورود 

قطعی شورای عالی امنیت ملی برآیند. 
شنیده ها  همین  براساس  که  می کند  تأکید  همچنین  حیدری 
پذیرفته  رئیس جمهوری  جانب  از  بهانه ای  و   عذر   هیچ  دیگر 
نیست. یکی از دالیل رأی آوردن ایشان، طرح شعارهای مبتنی بر 
رفع حصر بوده و حاال امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر با درایت 

و مدیریت رئیس جمهوری اتفاق بیفتد. 
فراکسیون امید مجلس از سال گذشته کمیته ای به نام کمیته 
رفع حصر تشکیل داده تا مسئله حصر از جانب برخی نمایندگان 

اصالح طلب همه جانبه تر دنبال شود. 
با  مالقات هایی  و  دیدارها  تاکنون  کمیته  این  عضو  نمایندگان 
اصالح طلبان  از  گروهی  داشته اند.  تأثیرگذار سیاسی  چهره های 
نیز برای شادباش نوروز 9٧ با دختران میرحسین موسوی دیدار 

کردند. 
نخستین  روزهای  همان  در  امید  فراکسیون  حصر  رفع  کمیته 
در  همچنین  آنها  کردند.  دیدار  الریجانی  علی  با  شکل گیری 
موضوع رفع حصر با آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس قوه  قضائیه 

دیدار و گفت وگو داشتند. 
بود  کرده  اشاره  نکاتی  به  گذشته  سال  اواخر  در  مطهری  علی 
که نشان می داد گویا رفع حصر تا پایان سال 9٦ قطعی است. 
بااین حال با پایان یافتن سال هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کمیته 
حصر و گروهی از نمایندگان عضو فراکسیون امید نوروز 9٧ به 
دیدار عیدانه خانواده میرحسین رفتند. دیدار با خانواده کروبی 

نیز به دلیل کسالت فاطمه کروبی به تعویق افتاد. 
کمیته رفع حصر  جلسه ای با رئیس جمهوری نداشته

حصر،  رفع  کمیته  عضو  و  تهران  نماینده  هاشم زایی،  عبدالرضا 
با اشاره به پاسخ ندادن رئیس جمهوری به دیدار با این کمیته، 

گفت: »روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهوری 
است. او به قانون اساسی سوگند یاد کرده است. عالوه بر این 
يكي از مهم ترین خواسته ها و دغدغه ها در شعارهای مردم در 
زمان انتخابات مسئله رفع حصر بوده است؛ بنابراین انتظار از 
او با توجه به قول هایی که در زمان انتخابات داد، این است که 
تأکید  ادامه به »اعتمادآنالین«  او در  رفع حصر صورت گیرد«. 
قانونی اش  وظیفه  به  حتی  و  قولش  به  او  معتقدم  »من  کرد: 
به عنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی عمل نکرد«. این 
چند  تاکنون  حصر  رفع  »کمیته  گفت:  امید  فراکسیون  عضو 
مالقات با مقامات و مسئوالن داشته است؛ اما تاکنون جلسه ای 
به  توجه  با  رئیس جمهوری  باید  و  نداشتیم  رئیس جمهوری  با 

تعهدی که دارد، رفع حصر را پیگیری کند«.
این عضو فراکسیون امید با اشاره به اظهارات ذوالنوری درباره 
از  بیشتر  اطالعاتشان  ایشان  »شاید  گفت:  حصر،  رفع  توقف 
من است؛ اما گشایش هایی  اتفاق افتاده است و درحال حاضر 
فرزندان و خویشاوندان درجه یک می توانند با مهندس موسوی، 
زهرا رهنورد و مهدی کروبی دیدار کنند؛ اما حصر کماکان باقی 

است«.
ذوالنوری  ادعای  به  اشاره  با  همچنین  مجلس  نماینده  این 
اینکه »سیاسیونی که کاسب حصر هستند، زمانی که  بر  مبنی 
پای  زیر  گرفته است پوست موز  کارهای مثبتی صورت  دیدند 
اقدامی  را بگیرند که  ایشان موضعی  انداختند که  آقای کروبی 
برای رفع حصر صورت نگیرد« گفت: »زمانی که آقای کروبی در 
مجلس نایب رئیس بود، من نماینده بودم. بعد از آن هم پنج 
از  که  به شناختی  توجه  با  بنابراین  بودم،  بنیاد شهید  در  سال 
آقای کروبی دارم و از نزدیک با ایشان کار کرده ام، می دانم آقای 
کروبی و نوعا علما به این شکل نیستند که بتوان پوست موز زیر 

پای آنها انداخت و علما خودشان تصمیم می گیرند«.
هاشم زایی گفت: »زمانی که آقای کروبی در حصر است، چه کسی 
تصمیم  خودشان  علما  اکثر  بدهد!  خط  ایشان  به  می تواند 
می گیرند و به این شکل نیست که تابع نظرات افرادی باشند«.

روحانی:ایران از هر زمان 

دیگری آماده تر است

که  کردند  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه و 

نخست وزیر انگلیس جنایتکارند.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح امروز )شنبه( در دیدار جمعی از مسئوالن نظام، سفرای کشورهای 
اسالمی و قشرهای مختلف مردم، حمله سحرگاه امروز امریکا و دو کشور 
غربی به سوریه را جنایت دانستند و با دروغ خواندن ادعای آنها مبنی بر 
مخالفت با استفاده از سالح شیمیایی، تأکید کردند: جمهوری اسالمی 
همچون گذشته در کنار گروه های مقاومت حاضر خواهد بود و آمریکا نیز 

قطعًا در اهداف خود در منطقه، شکست خواهد خورد.
در این دیدار که به مناسبت خجسته عید مبعث برگزار شد، رهبر انقالب 
به  بازگشت  اسالم)ص(،  پیامبر  بعثت  سالروز  تبریک  ضمن  اسالمی 
زندگی  بر  الهی  هدایت  و  فیض  و  قدرت  و  علم  شدن  حاکم  و  توحید 
پیام  ترین  اصلی  را  استبداد  و  دیکتاتوری  و  منّیت  با  مقابله  و  انسان 
با  مبارزه  اصول  و  کلیات  بردارنده  در  توحید  گفتند:  و  دانستند  بعثت 
ظلم و زورگویی است و بر همین اساس، جبهه حق باید همواره با باطل 
مبارزه کند و در این مبارزه، سرنوشت محتوم باطل، عقب نشینی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای مهمترین وظیفه امت اسالمی را بازگشت به 
پیام بعثت یعنی توحید، برشمردند و خاطرنشان کردند: اگر به توحید 
اعتقاد داشته باشیم زیر بار ظلم نمی رویم و از مظلوم حمایت می کنیم 
و به همین دلیل است که هر جا مظلومی نیازمند یاری باشد، جمهوری 

اسالمی در آنجا حاضر خواهد بود.
موضوع  از  حمایت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اصرار  فلسفه  ایشان 
ایستادگی  افزودند:  و  کردند  ارزیابی  چارچوب  همین  در  را  فلسطین 
بارز آن،  در مقابل ظالم، قطعًا منجر به پیشرفت خواهد شد که نمونه 
ملت فلسطین است که در ابتدا ملتی ضعیف بودند اما براثر ایستادگی، 
اکنون آن ملت ضعیف به یک فلسطین قدرتمند تبدیل شده است که 

رژیم صهیونیستی را تهدید می کند و این رژیم در مقابل ملت فلسطین 
احساس ضعف و عجز می کند.

تردید،  بدون  رویارویی،  این  در  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
فلسطینی ها بر صهیونیست ها غالب خواهند شد و سرزمین فلسطین 

به ملت آن باز خواهد گشت.
منطقه  در  ایران  اسالمی  ای، حضور جمهوری  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
غرب آسیا و در کنار گروههای مقاومت و در سوریه را در چارچوب حمایت 
از مظلوم دانستند و گفتند: اینکه گفته می شود جمهوری اسالمی ایران 
توسعه طلب است، سخنی دروغ و خالف واقع است و ایراِن بزرگ و آباد 
و یکپارچه، قصد توسعه طلبی در منطقه و هیچ نقطه ای از دنیا را ندارد.

ایشان افزودند: علت حضور ایران در سوریه و در منطقه غرب آسیا، یاری 
رساندن به مقاومتی بود که در مقابل ظلم وجود داشت و جبهه مقاومت 
سوری  نیروهای  شجاعت  با  و  شد  که  هایی  کمک  و  یاری  برکت  به 
مزدوران  و  ها  غربی  و  آمریکا  بوسیله  که  هایی  تروریست  بر  توانست 
آنها همچون سعودی بوجود آمده بود، غلبه کند و آنها را شکست دهد.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان بامداد امروز رئیس جمهور آمریکا 
که مدعی مقابله با داعش و شکست آن در سوریه شده بود، گفتند: این 
سخنان یک دروغ آشکار و فضاحت بار است زیرا آمریکایی ها با پول 
سعودی و امثال آن، این موجودات خبیث را در عراق و سوریه به وجود 
آوردند و هر جا که الزم بود از تروریست ها حمایت کردند و هنگامی هم 

که عناصر اصلی داعش در محاصره بودند، آنها را نجات دادند.
و  امریکا  برغم حمایت های  کردند:  تأکید  ای  اهلل خامنه  آیت  حضرت 
عوامل آنها، اما جبهه مقاومت توانست سوریه و عراق را نجات دهند.

ایشان حمله بامداد امروز به سوریه را یک جنایت خواندند و افزودند: 
بنده صریحًا اعالم می کنم رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور فرانسه و 

نخست وزیر انگلیس جنایتکار هستند.
امریکایی ها همچون سرنوشت  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
برد،  اینگونه جنایات در سوریه، سودی نخواهند  از  افغانستان،  عراق و 
گفتند: رئیس جمهور امریکا چندی پیش اعالم کرد که در منطقه غرب 
آسیا، هفت تریلیون دالر هزینه کرده اند و چیزی عاید آنها نشده است. 
این سخن، صحیح است و از این پس هم امریکا هر قدر تالش و هزینه 

کند، چیزی عاید آن در منطقه نخواهد شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، لزوم هوشیاری و بیداری ملت ها، کشورها 
و دولت های اسالمی را در مقابل این حوادث گوشزد کردند و افزودند: 
آنها،  افغانستان نیست بلکه  امریکایی ها، فقط سوریه و عراق و  هدف 
بدنبال ضربه زدن به امت اسالمی و اسالم هستند، بنابراین دولت های 
اسالمی نباید خود را در خدمت اهداف امریکا و برخی کشورهای متجاوز 

غربی قرار دهند.
سعودی  همچون  اسالمی  کشور  یک  برای  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
افتخار نیست که رئیس جمهور کنونی امریکا در تبلیغات انتخاباتی اش 
علنًا در مورد آنها بگوید »گاو شیرده«. ذلت از این باالتر نمی شود که پول 

یک کشور را بگیرند و با چنین تعبیری آن را خطاب کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به دروغ گویی رئیس جمهور امریکا 
های  سالح  بکارگیری  با  مقابله  برای  سوریه  به  حمله  اینکه  بر  مبنی 
یا  و  شیمیایی  سالح  بکارگیری  با  آنها  افزودند:  است،  بوده  شیمیایی 
هر سالح دیگر ضد ملتهای اسالمی و ملتهای مظلوم مخالفتی ندارند، 
همچنانکه از بمباران روزانه علیه مردم یمن حمایت می کنند و در دوران 
از سالح شیمیایی  استفاده  با  که  جنایتکار  از صدام  نیز  تحمیلی  جنگ 
هزاران نفر از مردم ایران و عراق را به شهادت رساند و یا مصدوم کرد، 

حمایت کردند.
رهبر انقالب اسالمی، رفتارهای امریکا و برخی کشورهای غربی را ناشی از 
اهداف استعماری و »دیکتاتورِی بین المللی« آنها دانستند و خاطرنشان 
و  شد  نخواهند  کامیاب  دنیا  کجای  هیچ  در  دیکتاتورها  البته  کردند: 

امریکا نیز قطعًا در اهداف خود در منطقه، شکست خواهد خورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ایستادگی ملت ایران و پایدارتر 
این  گفتند:  ایستادگی،  و  مقاومت  ساله   ۴۰ تجربه  دلیل  به  آن  شدن 
و  است  دشمن  مشوق  نشینی،  عقب  که  است  آموخته  ما  به  تجربه 

ایستادگی، موجب عقب رفت آن خواهد شد.
ایشان در پایان با تأکید بر اینکه عقب نشینِی استکبار و زورگویان عالم 
به دلیل ایستادگی و مقاومت در مقابل آنها، یک »سنت الهی« است، 
فلسطیِن  سوریه،  افغانستان،  عراق،  ملت های  کردند  امیدواری  ابراز 
مظلوم، میانمار و مردم کشمیر در آینده نه چندان دور، با مقاومت خود، 

دشمنان را به عقب برانند.
با  رئیس جمهور  روحانی  آقای  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 

تبریک عید مبعث به همه مسلمانان، گفت: امروز، جهان و منطقه ما از 
نبود اخالق در رنج است و همه بحران های سیاسی، نظامی و امنیتی 

ریشه در بحران اخالقی دارند.
آقای روحانی حمله اخیر امریکا و چند کشور غربی به سوریه را بر خالف 
اصول بین المللی خواند و افزود: در حالی که گروهی از طرف سازمان ملل 
مأمور می شوند تا اتهام کاربرد سالح شیمیایی در سوریه را بررسی کنند، 
به بهانه های واهی به یک کشور مستقل که دارای حکومت و مردمی 

آگاه و تمدنی دیرینه است، حمله می شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی ها، صهیونیست ها و برخی کشورهای 
اروپایی همچون انگلیس و فرانسه از حوادث ۱۷ سال گذشته در منطقه 
درس نگرفته اند، خاطرنشان کرد: تجاوزات آمریکا در افغانستان، عراق و 

لیبی، نتیجه ای جز نابودی، ویرانی و کشتار نداشته است.
آقای روحانی هدف آمریکایی ها از این تجاوزات را توجیه حضور خود در 
منطقه دانست و افزود: آنها از اینکه تروریست های مورد حمایت شان 
در غوطه شرقی شکست خورده اند، عصبانی هستند، بنابراین به انواع 

تجاوزها دست می زنند.
رئیس جمهور تأکید کرد: ایران همچون گذشته حامی مظلومان منطقه و 
جهان خواهد بود و در مقابل درخواست هر دولت اسالمی برای مبارزه با 

تروریسم، حمایت خود را دریغ نخواهد کرد.
همه  مردم،  مقاومت  و  ایستادگی  اینکه  بر  تأکید  با  روحانی  آقای 
توطئه های آمریکا علیه ملت ایران را خنثی کرده است، افزود: دشمنان 
و  مواجه  با مشکل  اقتصادی  لحاظ  از  را  مردم  که  بودند  درصدد  اخیرًا 
اطمینان مردم را به آینده اقتصادی کشور مخدوش کنند، اما دولت با 

طراحی و اقدامات خود در مقابل آنها پیش دستی و مقابله کرد.
نظام  و  دولت  می گویم  ایران  ملت  به  صراحت  با  گفت:  رئیس جمهور 
و  دیپلماسی  سیاسی،  اقتصادی،  زمینه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
همچنین در خصوص فعالیت هسته ای، از هر زمان دیگری آماده تر است 

و هر گونه توطئه دشمن را در نطفه خنثی خواهد کرد.
آقای روحانی با تشکر از وحدت و یگانگی قوا و همه نهادها و رسانه ها 
در ساماندهی اقتصاد کشور و مقابله با توطئه اخیر، تأکید کرد: همواره 
حمایت ها و هدایت های رهبر معظم انقالب اسالمی، مددکار دولت و 

ملت بوده و خواهد بود.

زمزمه های موافقت با پایان حصر

رهبر معظم انقالب: بنده صریحًا اعالم می کنم رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس جنایتکار هستند

مصداق رئیس جمهور نظامی، 
سردار سلیمانی است

طیبه سیاوشی؛ نماینده تهران در مجلس 
در واکنش به حادثه برخورد زننده گشت 
خشونت  این  گفت:  زن  یک  با  ارشاد 
زمان  در  که  است  علنی  خشونت  همان 
بودیم  آن  شاهد  احمدی نژاد  دولت 
زنان  علیه  ویژه  به  دوره  این  در  کمتر  و 
تجربه می کردیم. طیبه سیاوشی؛ نماینده 
از  پیگیری خود  درباره  در مجلس  تهران 
فیلم  خصوص  در  ناجا  پارلمانی  معاون 
منتشر شده از درگیری مامور گشت ارشاد 
با دختر جوان خبر داد و با تاکید بر اینکه 
نیستند  تایید  مورد  اینچنینی  رفتارهای 
درگیری  فیلم  دیدن  از  بعد  گفت:من 
ماموران گشت ارشاد، با دخترخانمی که 
سردار  با  شده  منتشر  رسانه ها  در  امروز 
اشراق معاون پارلمانی ناجا تماس گرفتم، 
ایشان به من گفتند که فیلم را ندیده اند. 
فرستادم.  برایشان  را  فیلم  بالفاصله  من 
تماس  ساعتی  چند  از  بعد  اشراق  آقای 
اشتباه  ما  مامور  کار  که  گفتند  و  گرفتند 
می افتاده.  اتفاق  این  نباید  و  بوده  شده 
بود  این  ناجا  پارلمانی  معاون  تاکید 
اگر  که  داده اند  دستور  این  از  پیش  که 
با  مواجهه  در  افراد  از  شدید  مقاومت 
رها  را  او  باید  شود  دیده  ارشاد  گشت 
زیاد  ما  همکاران  متاسفانه  اما  کنند. 
ماجرا را ادامه داده اند و نباید این اتفاق 
در  اطالعیه ای  ناجا  هم  االن  می افتاد. 
سایت خود منتشر کرده و توضیحاتی را 
حال  در  گفتند  اشراق  آقای  و  کرده  ارائه 
معاون  به  من  هستند.  ماجرا  بررسی 

گرما  که فصل  کردم  تاکید  ناجا  پارلمانی 
شروع شده و این رفتارها مجددا در حال 
تکرار است و جلوی این کار را باید گرفت. 
انگشت  که  گفتند  من  به  اشراق  سردار 
مامور ناجا در این درگیری شکسته و من 
که گشت  کاری  این  که  دادم  پاسخ  هم 
ارشاد می کند دو سر باخت است و به هر 
بر  بحث  می کند.  ضربه  ماجرا  طرف  دو 
این است که رفتارهای اینچنینی خواسته 
ابتدای دولت  یا ناخواسته تالشی که در 
حقوق  احقاق  راستای  در  روحانی  آقای 
شهروندی، کاهش خشونت، انجام شده 
دامن  به خشونت  و  می کند  نفی  را  بود 
خشونت  همان  خشونت  این  می زند. 
علنی است که در زمان دولت احمدی نژاد 
دوره  این  در  کمتر  و  بودیم  آن  شاهد 
می کردیم.  تجربه  زنان  علیه  ویژه  به 
در  آمده  پیش  فعلی  شرایط  متاسفانه 
است.  داده  قرار  هدف  را  زنان  جامعه 
گفتم  هم  ناجا  پارلمانی  معاون  به  من 
رفتارهای  با  گذشته  تابستان های  در  که 
مواجه  کمتر  بسیار  اینچنینی  موردی 
حداقل  زنان  می رسید  نظر  به  و  بودیم 
به لحاظ امنیت در خیابان کمی راحت تر 
این  حاال  و  هستند  پیش  دوره های  از 
گرفته شده.  از آن ها  نیز  امنیت حداقلی 
تاکید می کنم این رفتارها اعتماد از دولت 
را بیشتر از بین می برد و هم به خشونت 

موجود در جامعه نیز دامن می زند.

 منبع:عصر ایران

نماینده مجلس: رفتار گشت ارشاد 
میراث احمدی نژاد است
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خوشگال  »دختر  پزشکیان  
«بحث کامال علمی بود و فضای 

مجازی شیطنت کرد.
صوتی در فضای مجازی پخش 
به  مربوط  صوت  این  شد. 
محبی  آقای  که  است  زمانی 
صدای  و  می کند  صحبت  نیا 
دیگری کنار صدای ایشان شنیده می شود. این شیطنتی 
آبروی  با  و  است  کرده  درست  مجازی  فضای  که  است 

انسان ها بازی می کند. 
نایب رئیس مجلس درباره ی صوت منتشر شده مجلس 
که حاوی صدای » دختر خوشگال را به ما هم نشان بده« 
جلسه  در  پزشکیان  مسعود  کرد.  ارائه  توضیحاتی  است 
کواکبیان  تذکر  به  پاسخ  در  مجلس  یکشنبه  امروز  علنی 
درباره ی لزوم دفاع هیات رئیسه از شأن و اقتدار مجلس 
و حواشی پیش آمده بعد از انتشار فیلم با صدای » دختر 
خوشگال را به ما هم نشان بده« گفت: این صوت شیطنتی 
توضیح  است. وی  کرده  درست  که فضای مجازی  است 
صوت  این  شد.  پخش  مجازی  فضای  در  صوتی  داد: 
مربوط به زمانی است که آقای محبی نیا صحبت می کند 
و صدای دیگری کنار صدای ایشان شنیده می شود. این 
شیطنتی است که فضای مجازی درست کرده است و با 

آبروی انسان ها بازی می کند.
گذشته  هفته  سه شنبه  روز  علنی  جلسه  در  افزود:  وی 
داشتند  پالرمو  به  راجع  اعتراضی  سلیمی  آقای  برادرمان 
را  مجلس  مصوبه  این  نگهبان  شورای  که  این  بر  مبنی 
نباید  گفتم  ایشان  به  توضیح  در  بنده  که  نمی کند  قبول 
سلیمی  آقای  کند.  دخالت  باره  این  در  نگهبان  شورای 
اشتباه  که  داد  توضیح  و  داد  شرح  من  برای  را  موضوع 
ترجمه در معاهده پالرمو همچون آن است که »به ما گندم 
این که وقتی  یا  از آن جو فروختند«.  نمایی کرده و بعد 
به خواستگاری دختری رفتی و در آن خواستگاری »دختر 
خوشگلی« را نشان داده اما »دختر زشت« را به صیغه تو 

درآوردند.
فضای  در  دیگر  گونه ی  به  را  صحبت ها  این  افزود:   وی 
را  خوشگل«  »دختر  بخش  تنها  و  کرده  پخش  مجازی 
این که چیز  این یک فضای زشتی است حال  درآوردند. 
دیگری بوده مثل این می ماند که ما از کسی بپرسیم نماز 
نخواندی و بعد در رسانه ها این را پخش کنند که فالنی 

گفته که نماز نخوانید.
که  اخالقی  بی  این  کرد:   اضافه  مجلس  رئیس  نایب 
مسائل  تمام  و  می شود  پخش  مجازی  فضای  در  گاهی 
را نمی گویند این روند باعث از بین رفتن آبروی انسان ها 
می شود باید به شخصیت افراد احترام بگذاریم تا شاهد 

چنین زشت نمایی هایی در جامعه نباشیم.
کامال  بحثی  گفت:  ادب  رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
نشان  دیگری  طور  ولی  بوده  مطرح  علمی  و  تخصصی 
به  استناد  با  کواکبیان  ایسنا، مصطفی  گزارش  به  دادند. 
تخریب  برای  جریانی  گفت:  نامه  آیین   ۲۴ و   ۷۹ مواد 
نمایندگان راه افتاده که متاسفانه هیات رئیسه هم ساکت 

است.
وی افزود: یکی از نمایندگان واژه ای را به اشتباه خواند و 
اخیرا  نماینده بسیج شد.  تمامی فضای مجازی علیه آن 
از مجلس بحث  از نمایندگان در جلسه ای غیر  هم یکی 
فقهی را مطرح کرد که آن را به حواشی صدای منتشر شده 
دنبال  نمایندگان  که  می گویند  بعد  چسباندند  مجلس  از 

چه و چه هستند.
جزء  نمایندگان  که  این  بر  تاکید  با  تهران  نماینده ی 
گفت:   ملتند،  فضائل  عصاره ی  و  افراد  پاکدست ترین 
باره جدی باشد. بداند عده ای  این  باید هیات رئیسه در 
می خواهند اقتدار مجلس را بشکنند باید با جدیت با این 

موارد برخورد شود.
نماینده مجلس: گوینده جمله »دختر...!« اصولگرا و عضو 

پایداری است
جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس گفت: گوینده جمله 

» دختر...« اصولگرا و عضو پایداری است.
به گزارش انتخاب، غلمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده 
رشت در مجلس در توئیتی نوشت: خدا را شکر یک نماینده 
لیست  و عضو  کرده  رو   !... گاف دختر  پایداری  اصولگرای 
های  رسانه  دیگه  نیست.  اعتدالی  و  امید  فراکسیون  و 
و  ببندش  فحش  به  کنند  نمی  تکلیف  احساس  اصولگرا 
هزار جور وارونه حرفش رو جلوه بدهند. چون خودی بوده 

مشکلی نیست!
»جهانبخش محبی نیا« مشغول صحبت درباره یک طرح در 
مجلس بود. میان دو جمله اش سکوت کرد تا نفسی بگیرد.
صدای مجلس از رادیو پخش مستقیم می شد. در حالی که 
میکروفون  از  دورتر  صدایی  ناگهان  بود،  ساکت  محبی نیا 
اصلی به گوش رسید: »به ما این دختر خوشگل ها رو نشون 

بده«.

رئیس جمهور با اشاره به تصمیم دولت در زمینه تعیین نرخ ارز گفت: 
این تصمیم برای ۸۰ میلیون ایرانی مناسب بود، شاید برای بعضی هم 

خوب نبود اما ما باید به فکر اکثریت باشیم.  
اندیشی  هم  نشست  در  روحانی   حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
مدیران ارشد دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه من از سیستم ارزی 
کشور ناراضی بودم و از سیستم فعلی هم خیلی خشنود نیستم، اظهار 

کرد: ما باید به سیستم سومی برسیم.
وی در ادامه افزود: در گذشته ما دالر را با هواپیما وارد کشور می کردیم 
را  پول ها  مرکزی  بانک  روز  هر  و  می دادیم  مرکزی  بانک  به  را  آن  و 
چه  به  را  ارز  صرافی ها  نبود  معلوم  و  می داد  صرافی ها  به  گونی  با 
کسانی می دادند. بانک ها هم تماشا می کردند و گاهی هم خودشان 
از صرافی ها یا دالل ها ارز تهیه می کردند. اکنون ارز باید با حواله داده 
و  غیرمجاز  صرافی های  بانک هاست.  عهده  بر  هم  کار  حداکثر  شود. 
دالل ها هم باید کنار گذاشته شوند. در شرایط قبلی به نیازمند واقعی 
ارز نمی رسید و ناچار می شد با صرافی یک جور دیگری ببندد تا ارز خود 

را بگیرد و تولید راه بیاندازد یا واردات داشته باشد.
روحانی تأکید کرد: ما باید نرخ واحدی برای ارز می داشتیم و این کار 
ضروری بود. گرگ های خارجی یا برخی افراد سودجو شرایطی بوجود 
آوردند و آرامش بازار ارز را متزلزل کردند که باید بررسی شود چه مقدار 
من  که  دیگری  عوامل  مقدار  و چه  تبلیغات  مقدار  خارجی، چه  فشار 
نمی توانم بگویم در این تزلزل بازار ارز نقش داشتند. من نمی خواهم 
شیوه  دنبال  هم  من  و  است  شرایط  بهترین  ارز  امروز  شرایط  بگویم 
کامال  شد  گرفته  که  تصمیمی  فعلی  شرایط  در  ولی  هستم،  دیگری 
درست بود. این تصمیم به اجماع همه دوستان اقتصادی و کارشناسان 
اتخاذ شده است. این تصمیم برای این بود که واردات کاالهای مورد 

نیاز کشور راحت انجام شود.
خیالش  باید  تولیدکننده  و  واردکنندگان  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
راحت باشد، خاطر نشان کرد: همه مردم هم بدانند کسی که بهانه ارزی 
می آورد، بهانه او نادرست است. واردکننده با سقف سفارش می تواند 
ارز دریافت کند. به تولید کننده هم ارز الزم داده می شود و تا پایان سال 

حداکثر ۵ درصد نرخ ارز تغییر خواهد کرد.
روحانی با بیان اینکه حمایت از کاالی ایرانی یعنی تأمین مواد اولیه 
را  کاالها  تولید  اولیه  مواد  تأمین  ما  گفت:  کشور  در  کاال  تولید  برای 

تضمین می کنیم.
تولید برخی کاالها اشکال داریم  رئیس جمهور همچنین گفت:  ما در 
هم  و  باشد  داشته  باالیی  کیفیت  هم  که  کنیم  تولید  کاالیی  باید  و 
اولین مسئول هستند. آمار  قیمت مناسب، که در این زمینه بانک ها 
ارائه تسهیالت به بانک ها در سال ۹۶، خوشحال کننده نیست. بانک ها 
مالیات  بدهند.  وام  تولیدکنندگان  به  ممکن  زمان  سریع ترین  در  باید 
تولیدکننده را هم نباید باال برد بلکه باید از آن هایی مالیات گرفت که 
تاکنون مالیات نداده اند. کسانی هم که مالیات نمی دهند باید به مردم 

معرفی شوند تا مردم از آن ها کاال نخرند.
وی تأکید کرد: تصمیم اخیر ارزی کار را برای قاچاق سخت کرده است. 
آن ها هم که می خواهند پول از کشور خارج کنند دچار مشکل شده اند. 

ما متعهد نیستیم که پول تهیه کنیم تا عده ای خارج از کشور خانه یا 
ویال بخرند. تصمیم ما برای ۸۰ میلیون نفر مناسب است، شاید برای 
بعضی هم خوب نباشد ولی ما به فکر اکثریت هستیم. این تصمیم در 
اجرا  دیگری  آینده شیوه  در  است  البته ممکن  بود.  الزم  فعلی  مقطع 
آمریکا  تصمیم  برای  تودهنی  پیشاپیش  تصمیم  این  سویی  از  شود. 
ملت  علیه  که  بود  این  آن ها  امید  تمام  است.  اردیبهشت   ۲۲ روز  در 
قدم بردارند تا بازار داخلی بهم بریزد. من به مردم قول می دهم توطئه 
مشکلی  ما  نباشد  چه  باشد  برجام  چه  و  شده  آب  بر  نقش  دشمن 

نخواهیم داشت.
رئیس دولت تدبیر و امید تأکید کرد: خود نظام آمریکا هم نمی داند در 
۲۲ اردیبهشت می خواهد چه بکند. آن ها نمی دانند ساعت بعد رئیس 

جمهورشان چه می خواهد بکند. این شده زندگی 
مردم آمریکا و این یکی از نقاط بسیار عجیب در 
تاریخ آمریکاست. ما هم برای برجام برنامه های 
سازمان  به  الزم  دستورات  کردیم.  تهیه  را  الزم 
انرژی اتمی هم داده شده است. مردم هم بدانند 

زندگی و تجارت آن ها دچار مشکل نمی شود.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جمهور  رئیس 
جمهوری  نظام  در  مسئوالن  اینکه  به  اشاره  با 
ایران خادم و نوکر مردم هستند، گفت:  اسالمی 
به  خدمت  برای  و  باشیم  مردم  فکر  به  باید  ما 
آن ها تالش کنیم. اگر مدیر یا کارمندی به مردم 
احترام نگذاشت او نمی تواند صاحب آن صندلی 

و میز باشد زیرا او غاصب است. در گزینش ها از غسل و وضو یا آبا 
و اجداد و همسایگان سوال می پرسیم اما یک کلمه نمی پرسیم که آیا 
تو به خدمت به مردم متعهد هستی؟اگر از سال 58 تاکنون رفتار ما با 
مردم بهتر شده است پس مسیر انقالب درست است. اساس انقالب 
این است که ما به مردم احترام بگذاریم و مشکل مردم را حل کنیم. 
اگر دولت مشکل مردم را کم کند معلوم است ما انقالب را فهمیده ام اما 
اگر گره ها را بیشتر کردیم معلوم می شود در مسیر انقالب نیستیم. اگر 
در نظرسنجی ها فهمیدیم مردم از مسئوالن به خاطر رفتارشان راضی تر 
باید  اما  داریم  بدخواه  و  دشمن  ما  هستیم.  موفق  ما  پس  شده اند 

خودمان را اصالح کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: من می فهمم در کشور کم آبی داریم، می دانم 
مردم نگران برخی رفتارهای دشمنان هستند. می دانم مشکل محیط 
زیست و بیکاری داریم اما این مشکالت با برنامه ریزی و همکاری حل 
می شود. ما برای حل این مشکالت باید از مردم کمک بگیریم. آن ها را 

قانع کرده و با خود همراه کنیم تا مردم پشتیبان ما شوند.
وی ادامه داد: ما باید به مردم توضیح بدهیم مشکل چیست. اگر مردم 
اطالع کافی نداشته باشند دیگران می توانند مردم را تحریک کنند. ما 

گرفته اند.  سکوت  روزه  ما  دولتی  مدیران  می زنیم.  حرف  کم  مردم  با 
نمی دانم از چه می ترسند. هر کس درپست مدیریتی خود باید بداند 
و  است  باالیی  توانمندی  دارای  و وظیفه شرعی،  اساسی  قانون  طبق 
باید به وظیفه خود عمل کند و اگر می ترسد و از اخم این و آن هراس 
بر  سال  چهار  پایان  تا  افراد  این  نیست  واجب  برود.  کنار  باید  دارد، 

صندلی خود بنشینند.
استفاده  خود  اختیارات  از  باید  مدیران  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
و  می ترسد  نفر  یک  اخم  یا  تلفن  از  کسی  وقتی  کرد:  کنند،بیان 
عقب نشینی می کند این صندلی مدیریت بر او حرام می شود، بنابراین 
قانون نشسته ایم،  بر صندلی  ما  برود.  کنار  و  کند  رها  را  باید صندلی 
مسئولیت  بار  بار،  باالترین  و  اجرایی  قدرت  کشور  در  قدرت  باالترین 
باید  بر دوش بخش اجرایی است، پس ما  نیز 

محکم و قاطع راه خود را طی کنیم.
رئیس جمهور همچنین اظهار کرد: هیچ دستگاه 
کند.  دخالت  اجرایی  کار  در  ندارد  حق  نظارتی 
اعالم نظر اشکالی ندارد ولی مدیر باید کار خود را 
انجام دهد. یک دستگاه نظارتی نوشته بود باید 
نوشتم  من  شود،  خریداری  هواپیما  مدل  فالن 
دستگاه  کاره ای؟  چه  تو  دارد،  ربطی  چه  تو  به 
نظراتی هم باید طبق قانون عمل کند نه بر مبنای 
عقل ناقص خود. عقل ناقص که مبنای عملکرد 
چارچوب  در  باید  بلکه  نیست  نظارتی  دستگاه 
قانون حرف زد. مدیران دولتی به تهدیدات اعتنا 
نکنند و اگر می ترسند به آن ها جواب بدهند به من بگویند که جواب 

آن ها را بدهم.
پیشنهاد  و  نشسته اند  گود  کنار  عده ای  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 
بر  می دهند ولی نمی دانند در گود چه خبر است. ما رسالت سنگینی 
دوش داریم و باید بدانیم بدون حمایت و اقنای مردم نمی توانیم پیش 

برویم.
روحانی با اشاره به اینکه مدیران دولتی باید با بیان و منطق درست 
مردم را قانع کنند، تصریح کرد: مردم بهتر از ما می دانند که در کشور 
کم آبی وجود دارد. دولت هم در جایگاهی نیست که به مردم بگوید 
ائمه جمعه  و  علما  نیست.  دولت  کار  نصیحت  داریم.  که خشکسالی 
بلدند نصیحت کنند. مدیر اجرایی باید برنامه داشته باشد. وزیر نیرو، 
کشاورزی، صنعت و رئیس سازمان محیط زیست باید برنامه بدهند. 
به من گزارش داده اند که کشور در کم آبی است، مگر من نمی دانم؟ 
چرا توضیح واضحات می دهید؟ باید برنامه ارائه کنید. توقع مردم از ما 

نصیحت و موعظه نیست.
وی ادامه داد: برای مقابله با فساد هم باید برنامه داشته باشیم. مثال 
برنامه  با  باید  ما  می کند.  کمتر  را  فساد  الکترونیک  دولت  راه اندازی 

بسیار  یا  ناممکن  که فساد  کنیم  کاری  نظارت درست  و   ریزی درست 
بر  که  بود  این  دادیم  انجام  که  ممکن  کارهای  از  یکی  شود.  سخت 
مبنای عملکرد به دستگاه ها پول بدهیم. به وزارت اقتصاد هم گفته ام 
پول هایی که به دستگاه ها می دهد باید منتشر شود تا مردم بدانند. 

مردم باید ناظر بر پول خودشان باشند.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: فضای مجازی برای همین است، برای 
نظارت عامه مردم است. فضای مجازی یعنی امر به معروف و نهی از 
منکر. با گرفتن یقه مردم و جنگ و دعوا که امر به معروف نمی شود. 
موبایل راه امر به معروف و نهی از منکر است. نمی دانم چرا بعضی ها از 
موبایل بدشان می آید. از شبکه های اجتماعی بدشان می آید. از اینکه 
مردم اطالعات داشته باشند خوششان نمی آید. ما باید بر مبنای حقوق 
شهروندی عمل کنیم. اطالع، نظارت و انتقاد حق مردم است. مردم از 
ما انتقاد کنند. ما دل نازک یا زودرنج نیستیم که با یک انتقاد آسمان 
و زمین را به هم ریزیم. ظاهرا هم غیر از دولت مردم نمی توانند از جای 
دیگری انتقاد کنند. مردم از رئیس جمهور هم انتقاد کنند که بعضی ها 
از انتقاد از رئیس جمهور خوشحال می شوند. ما باید فضا را برای اطالع 
مردم فراهم کنیم. حاال اینکه شبکه ای در کشور انحصار نداشته باشد 

حرف درستی است ولی بگذارید مردم زندگی کنند.
سال  در  دولت  تصمیم  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  ایسنا،  گزارش  به 
سازمان  از  من  شد:  یادآور  است،  اشتغال  در  خوب  تحرک  ایجاد   9٧
کند.  آماده  هفته  همین  را   19 تبصره  که  می خواهم  بودجه  و  برنامه 
کند.  پرداخت  را سریع تر  روستایی  اشتغال  وام  کار می خواهم  وزیر  از 
همچنین کسانی که در اسناد و واحدهای کوچک وارد بخش آموزش 
حین کار می شوند از آن ها بیمه دریافت نشود. دولت در احیای بافت 
فرسوده و نوسازی حمل و نقل عمومی نیز برای ایجاد اشتغال برنامه 
دارد. از سازمان برنامه و بودجه هم می خواهم برای سالمت و آب و 
برق در سال جاری اولویت قائل شود. در حوزه بیمه سالمت هم باید 
نفر چند  اجازه دهیم یک  نباید  البته  اجرایی شود.  دولت  برنامه های 

دفترچه بیمه داشته باشد.
ما  اشتغال  تأمین  راه های  از  اینکه یکی  به  اشاره  با  ادامه  در  روحانی 
فضای مجازی است، خاطر نشان کرد: وزیر ارتباطات اعالم کرده است 
که در فضای مجازی بیش از دو میلیون اشتغال ایجاد شده است و من 
تأکید کردم که نباید به اشتغال مردم آسیب زده شود. ما نباید بیکاری 

را اضافه کنیم. راهکارهای ما هم باید درست و دقیق انتخاب شود.
رئیس جمهور در بخش پایانی صحبت های خود با بیان اینکه به آینده 
کشور، نظام و انقالب صددرصد مطمئن باشید، گفت: این انقالب به 
دست این ملت بزرگ و با عنایت حق به وجود آمده است و ملت پای کار 
است و از شعار اول انقالب یعنی »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« 
تأثیری  مردم  روحیه  در  نیز  سایرین  تبلیغات  است.  برنداشته  دست 
نمی گذارد. ما باید انسجام و وحدت خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم 
که شکاف های جامعه بیشتر شود. باید برادرانه در کنار هم باشیم. سال 
9٧ از 9٦ بهتر خواهد بود. ما امسال رشد اقتصادی خواهیم داشت و 
تالش می کنیم تورم تک نرخی باشد. ما باید جاذبه های سرمایه گذاری 

را بیشتر کنیم و با تعامل سازنده با جهان مسیر خود را دنبال کنیم.

رئیس جمهور: بگذارید مردم زندگی کنند

دختر خوشگال، بحث علمی مجلس!؟
یک نماینده مجلس شورای اسالمی درخصوص طرح 
استیضاح وزیر کشور گفت: تاکنون سه بار نامه برای 
با  اما  است  شده  امضا  کشور  وزیر  استیضاح  طرح 
که  نگذاشته اند  همکاران  سوی  از  امضاها  پس گیری 

این طرح به صحن برود.
پروانه سلشحوری در این گفت وگو ، درباره جمع آوری 
گفت:  اسالمی  در مجلس شورای  کشور  وزیر  استیضاخ  کردن  مطرح  و  امضا 
نامه ای در خصوص استیضاح وزیر کشور از سوی نمایندگان امضا شده بوداما 
برخی از همکاران امضای خود را پس گرفتند و حتی به من هم اصرار کردند که 
امضایم را پس بگیرم که پس نگرفتم. وی ادامه : برخی از همکاران امضای خود 
را پس گرفتند برخی دیگر هم می خواهند پس بگیرند و این پیشنهاد را دادند 

بررسی  در یک فرصت مناسب تر  و  مراعا گذاشته شود  به  این قضیه  که فعال 
صورت گیرد. نماینده تهران در پاسخ به این سوال که طرح استیضاح وزیر قبل 
انتشار فیلم برخورد مامور گشت ارشاد بوده است،  گفت: بله،  این امضا جمع 
کردن قبل از قضیه انتشار فیلم بود و خیلی وقت است که این نامه را امضا 
کردیم. سلشحوری خاطرنشان کرد: این سومین بار است که بحث استیضاح 
وزیر کشور مطرح می شود، اما هیچ کدام به صحن نمی رسد در عوض مشاهده 
اما وزیر کشوری که  را به صحن می کشند  روز وزیر کشاورزی  می کنیم که هر 
انتقادات نسبت به عملکردش زیاد است هیچ وقت نمی گذارند استیضاحش 
یا  و  می کنند  جمع  امضا  که  نمایندگانی  کرد:  تاکید  وی  نمی رسد.  صحن  به 
سوالی را از وزرا می پرسند اما بعد آن را پس می گیرند مجلس را بی اعتبار می 
کنند.                                                                                    منبع:ایلنا

آیا پازل بند 241 در حال تکمیل است؟
پیش تر یکی از رسانه های رسمی کشور بند 241 اوین را اینگونه توصیف کرده بود: 
»همه اطاق های نگهداری متهمان 12 متری است و یک چشمه توالت در آن قرار 

دارد تا برای فرد بازداشت شده مشکلی به وجود نیاید.«
سعید مرتضوی دادستان سابق

تهران و رئیس سازمان تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد که به دو سال حبس 
قطعی محکوم شده است، روز یکشنبه

 2/2/139٧  توسط مأمورین پلیس دستگیر و بعد از ظهر روز یکشنبه دوم اردیبهشت 
جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل داده شد.

افراد مشهوری که در کنار مرتضوی در بند 241 زندان اوین هستند!
بند 241 اوین متعلق به حفاظت اطالعات قوه قضاییه است که سعید مرتضوی شب 

گذشته را در آنجا سپری کرد.
اما این بند علوه بر سعید مرتضوی میزبان کدام یک از زندانیان معروف دیگر است؟

بابک زنجانی 
نفت است مدت هاست  وزارت  که شاکی وی  نفتی معروف  زنجانی متهم  بابک 
که در این بند به سر می برد. حکم اعدام زنجانی صادر شده است و او در صورت 

عدم پرداخت بدهی 12 هزار میلیارد تومانی اش باید منتظر اجرای حکمش باشد.
و بدهی هایش  زنجانی  بابک  اتهامات  از  ان است که بخشی  نکته جالب توجه 

مربوط به تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی است.
اسفندیار رحیم مشایی 

اسفندیار مشایی، یار غار احمدی نژاد و از دیگر اعضای حلقه ی اولیه دولت نهم و 
دهم است که از قضا با مرتضوی نیز دارای آشنایی و همکاری قدیمی است. 

محمدرضا رحیمی 
معاون اول دولت احمدی نژاد که برای تحمل 5 سال حبس به زندان رفته است 
نیز در بند 241 اوین حضور دارد. اگرچه از روز گذشته اخباری منتشر شد که وی با 
گذشتن دو سوم از دوران محکومیتش آزاد شده است. اگر این خبر درست باشد، 
جمع یاران قدیمی دولت دهم یکی از اعضای بلندپایه خود را در بند 241 اوین را 

از دست می دهد.
حمید بقایی

حمید بقایی رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی برای تحمل حکم 15 ساله زندان 
خود وارد زندان اوین شده است و او نیز در بند 241 حضور دارد.

سلحشوری: نمی گذارند طرح استیضاح وزیر کشور به صحن برسد

همه یاران احمدی نژاد



آیا آخوندی موفق به اجرای بخشنامه هایش میشود؟
این روز ها باز هم تنور نظام مهندسی و باز هم بر سر 
همان موضوع همیشگی ارجاع کار نظارت داغ است.

نشریه ارمغان به عنوان یک رسانه حامی مهندسین  که 
با انتخاب مستقیم ناظر توسط مالک به چند  ابتدا  از 
دلیل که در ذیل به صورت تیتر وار به ان اشاره خواهد 
شد مخالف بود  و مقایسه ناظرین ساختمان  و پزشکها 
در  انچه  ولی  میداند  الفارق  مع  قیاس  یک  همواره  را 
فضای مجازی پخش شد بخشی از مطالبات وزارت راه 
و شهرسازی  است که در ادامه به بررسی ان میپردازیم.

۱. مالک ساختمان در حال ساخت )در اکثر پروژه های 
ساختمان  حقیقی  بردار  بهره  واقع  ،در  ساختمانی( 
ساز)اصطالحا  و  تاجر ساخت  یک  عنوان  به  و  نیست 
کمتر و سرعت  دنبال هزینه  به  بفروش( همواره  بساز 
اجرای صحیح  با  این موضوع میتواند  و  بیشتر است 
مقررات ملی ساختمان  همخوانی نداشته باشد و خلل 

هایی وارد نماید.
انتخاب  (مالک)  توسط سازنده  ناظر ساختمان  اگر   .۲
شود قطعا جهت بقا در پست نظارت و یا پرهیز از اتهام 
نمک نشناسی و همچنین تداوم همکاری با سازنده و 
برخی موارد  روی  بر  را  ... ممکن است چشم خود   ...

ببندد.)البته برخی مهندسین(.
۳. ساختمان در همه جای دنیا به عنوان سرمایه ملی 
عمر  یک  سپرده  افرادی  طرفی  از  و  میشود  محسوب 
فعالیت خود را به همراه اخذ وام های بانکی و قرض 
خود  خانواده  و  خود  برای  سرپناهی  به  تبدیل    ... و 
تامل  با  مورد  این  در  باید  گیران  تصمیم  که  میکنند 

بیشتری اعمال نظر کنند. 
و هزاران دلیل دیگر که انتخاب ناظر توسط مالک را از 

نظر عقلی مردود میداند.
- اما این تمام ماجرا نیست.گاهی وقت ها مالکین از 
پرداخت هزینه جهت ایمن ساختن بناها فراری نیستند 
و اشکاالت ساخت بیشتر به دالیل عدم شناخت فنی آنها 
و فریب پیمانکاران ساخت است و ناظری باید از طرف 
مالک بر پیمانکاران ساخت و ساز )آرماتوربند،اسکلتبند 
و  راه  وزارت  مسئولین  و  باشد  داشته  نظارت   )... و 
شهرسازی جهت کنترل نهایی ساخت و ساز فردی را به 
عنوان بازرس )احتماال با معرفی شهرداری ( برای پروژه 
شود  چنین  اگر  کرد.  خواهند  معرفی  ساختمان  های 

قطعا بر بهبود عملکرد ساخت و ساز تاثیر مثبت خواهد 
کرد  نخواهد  جرات  ناظری  هیچ  اوال  که  چرا  گذاشت 
از کوچکترین مورد اشتباه بگذرد به دلیل انکه نه تنها 
بازرسی های رندومی نظام مهندسی  باید پاسخگوی  
باشد.  نیز  شهرداری  بازرسین  پاسخگوی  باید  بلکه 
بدیهیست آنان که حسابشان پاک است از محاسبه چه 
باک است؟ و اگر هزاران نفر نیز جهت بازرسی نظارت 
وی بیاید استقبال نیز خواهد نمود.ثانیا از درخواست 
چرا  میشود  راحت  نیز  مالکین  برخی  مورد  بی  های 
اجرای  را جهت  بازرسین  میتواند حضور  راحتی  به  که 
گوشزد  سازنده  به  ساختمان  ملی  مقررات  صحیح 
نماید.ثالثا یکی از بزرگترین مشکل ناظرین عدم تعادل 
با کفه های حقوق و وظایف بود. چرا  ترازوی عدالت 
که بسیاری از ناظرین وظایفی را که بر دوش ناظرین 
ساختمان است با حقوق دریافتی عادالنه نمیدانستند 
که در این صورت از وظایف سنگین ناظرین کاسته و 
بخش اعظمی از آن را بازرسین عهده دار خواهند شد. 
- به نظر میرسد بیشترین مشکل در این موارد اجرای 
کامل قانون است و اگر بازرسین ازچرخه ساخت و ساز 
حذف نشوند و در کل تمام آنچه وزارت راه و شهرسازی 
ساز  و  ساخت  به  تنها  نه  شود  انجام  نموده  مکتوب 
ضرری وارد نمیشود بلکه باعث بهبود بناها نیز خواهد 

شد 
نموده  نگران  را  مهندسین  برخی  که  آنچه  حتماال    -
ها  ساختمان  از  بازرسی  عدم  و  نظارت  ارجاع  حذف 
توسط اشخاص ثالث که باعث میشود مالک به ناظر 
به  نگاهش  و  نماید  نگاه  کاری  پرسنل  یک  عنوان  به 
وی از باال به پایین باشد )در صورت عدم تمکین، ناظر 
قدرت  از  موارد  از  بسیاری  در  نماید(،و  عوض  را  خود 
برابر  در  ولی  بکاهد  ساختمانی   کارگاههای  در  ناظر 
موضوع  این  که  بداند  پاسخگو  خود  قانونی  وظایف 
در پی خواهد داشت  را  کیفیت ساختمان ها  کاهش 
و چهره مهندسین را به دلیل تصمیم  اشتباه مسئولین 
مخدوش خواهد نمود ولی همان طور که در باال بدان 
مهندسین  نگرانی  تمامی  بازرسین  حضور  شد  اشاره 
پاک و سالم را کاهش میدهد و بیشتر #امضا_فروشان 
را دلنگران نموده است چرا که بازرسین را برای فعالیت 

خود مزاحم میدانند.

با کمال میل و افتخار آماده انتشار خدمات شما هستیم...
28 آبان سال 9٦ بود ،با گذر در فضای مجازی نظام مهندسی تهران به پست جالبی برخوردیم، انجمنی اعالم آمادگی کرده بود که 50000 واحد مسکونی برای زلزله زدگان طراحی مینماید.

آن روز نقدی نوشتیم که چنین کاری امکان پذیر نیست که با واکنش یکی از اعضای محترم این انجمن ) ظاهرا دبیر این انجمن (  روبرو شدیم که نامبرده نقد ما را بی اساس خواند و 
با اخالق بسیار غیر حرفه ای مدعی شد نقد ما صحیح نیست و حتی اذعان داشت  شروع بخشی از طراحی ها انجام شده است. نامبرده به صورت کامال مصمم  اعالم کرد حتی طراحی 
ها بر اساس موقعیت جغرافیایی منطقه انجام خواهد شد و مصالح  و همچنین معماری تمامی ساختمان ها بر اساس اقلیم منطقه خواهد بود. در آخرین گفت و گویی که با مسئولین 
کرمانشاه داشتیم از چنین موضوعی اطالعی نداشتند ، فلذا از مسئولین این انجمن خواهشمندیم آمار هر تعداد از منازل مسکونی که توسط اعضای این انجمن طراحی گردیده که در 
منطقه زلزله زده اجرا شده است ) از یک عدد تا 50000 عددی که قول آن را داده بودند( ، جهت تنویر افکار عمومی و نیز تشویق سایر مهندسین بدهند تا در این رسانه منعکس نماییم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
سرپل  مهر  مسکن  واحدهای  تخریب  دلیل 

ذهاب در زلزله سال گذشته را اعالم کرد.
اساس  بر  کرد:  اظهار  شکرچی زاده  محمد 
موسسه  کشور،  لرزه نگاری  مرکز  که  اطالعاتی 
ژئوفیزیک و دستگاه های شتاب نگار مرکز ارایه 
کرده اند سال گذشته ٦0 درصد حرکت پوسته 
متوسط  طور  به  ایران  فالت  کل  در  زمین 
این  می شود  پیش بینی  که  کرد  پیدا  افزایش 
رخداد، ادامه یابد. به هر صورت این لرزش ها 
بین حوزه  انتقال تنش  به دلیل  ممکن است 
راهکارهایی  باید  و  یابد  ادامه  ها  ماه  تا  ای 
مناسبی در این رابطه و جلوگیری از خسارات 

احتمالی ناشی از زلزله داشته باشیم.
وی ادامه داد: زلزله های سال 9٦ کشور مانند 
اگر  داد   نشان  کرمانشاه  ذهاب  سرپل  زلزله 
زلزله به ویژه در مراکز پرجمعیت شهری اتفاق 
ویژه  به  و  اجرایی  های  دستگاه  همه  بیفتد 
راه و شهرسازی  را در حوزه های  همکاران ما 
اجرایی  های  دستگاه  تمامی  و  می کند  درگیر 
باشند.  داشته  آمادگی  زمینه  این  در  باید 
بنابراین ما به عنوان افرادی که در هم در حوزه 
ساختمان و هم در حوزه های حمل و نقل با 
آثار زلزله مواجه هستیم هم باید دانش اولیه 
زلزله کافی داشته باشیم و هم اینکه ببینیم که 

حداقل  تا  دهیم  انجام  باید  را  اقداماتی  چه 
خسارت ها وارد شود.

شکرچی زاده تصریح کرد: در موضوع مدیریت 
ریسک  کاهش  پارامتر   3 همواره  ما  ریسک 
ویژه  به  ساختمان ها  مقاوم سازی  با  موجود 
در بافت های ناکارآمد، انتقال ریسک از طریق 
را  جدید  ریسک  ایجاد  از  جلوگیری  و  بیمه 
این سه  انجام  با  قرار می دهیم و  مورد توجه 
ماند، می شود  باقی می  از ریسک  آنچه  کار، 
از وقوع  مدیریت بحران. بنابراین اگر ما قبل 
انجام  را  کار  سه  این  زلزله  همچون  حوادث 

داده باشیم ریسک کمی باقی می ماند.
داشته  بحران  مدیریت  وقتی  داد:  ادامه  وی 
باشیم مشکالت ما به مراتب کمتر خواهد بود. 
به همین دلیل است که در کشورهای توسعه 
اقدام  سه  این  چون  ژاپن  همچون  یافته 
وقوع  از  بعد  اغلب  اند،  داده  انجام  خوب  را 
ریشتر  هفت  از  بیش  بزرگای  با  هایی  زلزله 
مشکالت  با  زلزله  از  بعد  بحران  مدیریت  در 
کمی روبه رو هستند چون ریسک زیادی باقی 

نمانده است.
ساختمان ها  مقاوم سازی  با  رابطه  در  وی 
ریسک  کاهش  پارامتر  در  کرد:  خاطرنشان 
های  بافت  در  ساختمانها  سازی  مقاوم  با 
بتواند  که  هایی  دستورالعمل  تهیه  ناکارآمد، 
ریسک خطرات ناشی از زلزله و آتش را کاهش 
به ویژه  این مهم  کار است و  دهد در دستور 
پس از حوادث فروریزش ساختمان پالسکو در 
سال 95 و زلزله های سال 9٦ در دستورکار مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قرار گرفت. 
دست  در  راستا  این  در  دستورالعمل هایی 
از سوی مرکز و ستاد  تهیه است که در آینده 
شهرسازی  و  راه  کل  ادارات  برای  وزارتخانه 

استان های کشور، ارسال خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
ادامه داد: باید از ساختمان های موجود و ابنیه 
فنی که داریم در حد اقتضا، امکانات و بودجه 
بیندیشیم  تمهیداتی  باید  کنیم.  محافظت 
محتمل  زلزله های  مقابل  در  سازه ها  این  تا 
مقاوم شوند که در این راستا، مقاوم سازی در 
بافت های ناکارآمد باید مورد توجه قرار گیرند

را  ریسک  کاهش  دوم  موضوع  شکرچی زاده 
و موضوع سوم  بیمه  از طریق  ریسک  انتقال 
را جلوگیری از ایجاد ریسک جدید عنوان کرد 
و گفت: پیمان سندای )راهبرد بین المللی برای 
کاهش خطر بالیا( که ایران در سال 2014 آن 
را امضا کرد بند مهم اش این بود که دولت ها 
اجازه ریسک جدید را در مقابل خطر بالیایی 
زلزله ندهند که در معنای ساده این  همچون 
ساختمان های  مورد  در  که  معناست  بدان 
ملی  مقررات  رعایت  تا  شود  تالش  جدید 
به   2800 نامه  آیین  و  آید  بعمل  ساختمان 
طور کامل رعایت شود. در این زمینه نیز همه 
ما مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان و 

آیین نامه 2800 هستیم.
از  بلوک   3 تخریب  حال  در  کرد:  بیان  وی 
ذهاب  سرپل  مهر  مسکن  ساختمان های 
هستیم که در آنها کیفیت بتن مناسب نیست. 
بتنی که باید حداقل 25 مگاپاسکال مقاومت 
مگاپاسکالی   15 تا   10 مقاومت  باشد  داشته 
بازشوها  محل  در  دلیل  همین  به  داشت. 
ستون کوتاه تشکیل شده و ستون ها خم شده 

است که البته ساختمان فرونریخته است.
که  است  ما  وظیفه  این  کرد:  تصریح  وی 
نظارت عالی بر ساخت و ساز و نظارت عالی بر 
کیفیت مصالح ساختمانی که در اختیار مصرف 
کننده قرار می گیرد، داشته باشیم. همانطور که 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

نسبت به غذای مردم و داروها حساسیت دارد 
و کار را به سازمان استاندارد واگذار نمی کند، 
ما نیز باید در حوزه ساخت و ساز باید نسبت 
به کیفیت مصالحی که در ساخت و ساز شهر 
استفاده  مردم  و  می گیرد  قرار  مصرف  مورد 

می کنند، حساسیت نشان دهیم.
و  فوالد  بتن،  سیمان،  مصالح  تولید  بر  نظارت 

آرماتور
بر  عالیه  نظارت  شد:  یادآور  شکرچی زاده 
ساخت و ساز و کیفیت مصالح ساختمانی از 
آن  دنبال  به  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  سوی 
مدیران کل راه و شهرسازی استان های سراسر 
وزارتخانه  تابعه  شرکت های  تمامی  و  کشور 
ماست  همگی  عهده  بر  قانون  اساس  بر  هم 
استاندارد  ملی  سازمان  با  اخیرا  اینکه  هم  و 
تفاهم نامه ای به امضا رساندیم که وزارت برای 
و  بتن  سیمان،  همچون  استراتژیک  مصالح 

فوالد و آرماتور، نظارت داشته باشد.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
این  همکاران  همه  از  من  درخواست  گفت: 
منطقه ای  دفتر  مرکز  جاهایی  در  که  است 
وجود دارد ادارات کل راه و شهرسازی استان ها 
تعامل خوبی برقرار کنند. در این زمینه، تعامل 
اصفهان  مشهد،  و  کرمان  تبریز،  با  مناسبی 
در  همکاران مان  با  و  داریم  بندرعباس  و 
فوق،  استان های  شهرسازی  و  راه  کل  ادارات 
نزدیک  از  و  جدی  صورت  به  را  راهکارهایی 

پیش برده ایم.
شهرهایی  در  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  وی 
که مرکز تحقیات راه، مسکن و شهرسازی دفتر 
سازمان  با  شهرسازی  و  راه  کل  ادارات  ندارد، 
تولیدکننده  های  شرکت  با  و  استاندارد  ملی 
داشته  تنگاتنگی  ارتباط  ساختمانی  مصالح 
باشند، خاطرنشان کرد:  در صورت عدم نظارت 

عالیه گرفتاری شهرها افزون خواهد شد و همه 
ما در این موضوع مسئولیت داریم و باید به 

آن عمل کننده باشیم.
در  کیفیت  فاقد  بتن  تولید  کارخانه   5 وجود 

سرپل ذهاب و اسلم آباد غرب
شهرهای  در  کرمانشاه  در  گفت:  شکرچی زاده 
سرپل ذهاب و اسالم آباد 5 کارخانه تولید بتن 
نشان  دارای  کارخانه  پنج  هر  که  دارد  وجود 
کارخانه  پنج  هر  اما  هستند  استاندارد  ملی 
نباید نشان ملی استاندارد دریافت می کردند 
زیرا فاقد کیفیت مناسب بودند. نه آزمایشگاه 
داشتند.  مناسب  نه مصالح سنگی  و  مناسب 
را  مساله  که  است  این  درخواستم  بنابراین 
و  ساختمانی  مصالح  کیفیت  و  بگیرید  جدی 
مورد  را  ساختمان  ملی  مقررات  کامل  اجرای 

توجه و نظارت قرار دهید.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
افزود: اجرای مقررات ملی و کنترل ساختمان 
آن  اجرای  بر  نظارت  و  همگان  وظیفه 
کل  ادارات  آن  تبع  به  و  وزارتخانه  مسئولیت 
نظام  همچنین  و  ها  استان  شهرسازی  و  راه 
مهندسی ساختمان است. زیرا، نظام مهندسی 
تشکیالت  یک  کشور  سراسر  در  ساختمان 
امور  تنسیق  وظیفه اش  که  است  صنفی 
مهندسی و ارتقای کیفیت مهندسی ساختمان 
راه و شهرسازی  ادارات  تعامل  تقویت  است. 
استان ها با ادارات استاندارد و نظام مهندسی 

برای ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی
و  راه  ادارات  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  وی 
ادارات  با  را  تنگاتنگی  همکاری  شهرسازی 
به  ساختمان  مهندسی  نظام  و  استاندارد 
ساختمانی  مصالح  به  دادن  کیفیت  منظور 
تحقیقات  مرکز  در  ما  گفت:  باشند،  داشته 
راه، مسکن و شهرسازی با توجه به نیروهای 

متخصصی که داریم آمادگی همه گونه کمک 
ارتقای  به  نیاز  اگر  راستا  این  در  داریم.  را 
و  راه  کل  ادارات  در  همکاران  آموزشی  سطح 
شهرسازی وجود دارد، مرکز آمادگی کامل برای 
همچنین  دارد.  را  آموزشی  دوره های  برگزاری 
اگر نیاز به عقد تفاهم نامه هایی نیز وجود دارد 
مرکز آمادگی کامل دارد تا در نهایت به کیفیت  
در  را  بهتری  ساختمان های  و  برسیم  مناسبی 

آینده نزدیک داشته باشیم.
تدوین  و  تهیه  از  ادامه  در  شکرچی زاده 
مرکز  سوی  از   2800 آیین نامه  به  الحاقیه ای 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خبر داد و 
افزود: مرکز تحقیقات الحاقیه ای را برای میان 
که  است  افزوده   2800 نامه  آیین  به  ها  قاب 
مراحل تصویب را طی می کند. زلزله بجنورد و 
کرمانشاه نشان داد که ما در آیین نامه 2800 
به دیوار ها و میان قاب ها توجه کافی نکردیم. 
اما دیوارهایش  اسکلت ساختمان فرونریخته 
فروریخته است و مردم در زلزله های رخ داده 
موضوع  به  اگر  حالیکه  در  شده اند.  آواره 
اتصاالت توجه می کردیم حتما  میان قاب ها و 

میزان تخریب ها کاهش می یافت.
وی تاکید کرد: ما این ضعف را در استاندارد 
را به آیین نامه  الحاقیه ای  2800 رفع کردیم و 
مهندسان،  برای  حتما  و  کردیم  اضافه   2800
دست اندرکاران اجرا باید دوره های آموزشی 
برگزار شود تا با این موضوع به طور کامل آشنا 
میان قاب ها  صحیح  اجرای  فرهنگ  و  شوند 

جدی تر گرفته شود.
آیین نامه  اصالح  الحاقیه  گفت:  شکرچی زاده 
معاونت  برای  قاب ها  میان  مورد  در   2800
شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن 
ارسال شده است و در صورت موافقت نهایی 

برای استان ها ابالغ و ارسال خواهد شد.

مهندسی،اقتصادی۴ شماره ۲۶۰
 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
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فعال  ناخواه  خواه 
روال  به  »دالر« 
بازار  گذشته حکمران 
ارز ایران است، حتی 
شود،  تک نرخی  اگر 
و  قاچاق  آن  معامله 
زمانی  باشد  قرار  یا 
یورو و یا پول محلی 

جایگزین آن شود.
در چند ماه اخیر که بازار ارز دچار نوسانات شدیدتری 
نسبت به گذشته شد و قیمت دالر در روندی افزایشی 
افزایش  با  گذشت،  نیز  ۶۰۰۰ ناموت  از  و  گرفت  قرار 
مقابل  طوالنی  صف های  تشکیل  و  خرید  تقاضای 
صرافی ها، دالالن و یا افراد دیگری به طرق مختلف 
دالر  فروش  و  خرید  به  دست  بیشتری  شدت  با  و 
داشت  وجود  که  التهابی  به  توجه  با  خود  که  زدند 

می توانست موجب سواستفاده برخی شود.
تقلبی  دالرهای  خرید  با  رابطه  در  پلیس  رو  این  از 
هشدار داد و به مخاطبان بازار ارز اعالم کرد که مراقب 
این در حالی است  باشند.  احتمالی  سواستفاده های 
که حتی بعد از تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز 
از حدود ۱۰ روز پیش و ممنوعیت مبادله دالر در بازار 
آزاد و خارج از سیستم بانکی همچنان برخی تحرکات 
برای خرید و فروش دالر در بازار از سوی دالالن و یا 
افرادی وجود دارد که بازهم می تواند خطر خرید دالر 
انجام  معامله ای  صرافی ها  که  شرایطی  در  را  تقلبی 
نمی دهند را افزایش دهد، از این رو توجه به اسکناس 
ضروری  مشتری  برای  آن  بودن  اصل  و  خرید  مورد 

است.
در رابطه با اینکه چگونه دالر غیرتقلبی خریداری شود 
و اصل قابل شناسایی باشد، اولین مسئله این است 
که باید به صرافی های مجاز و همچنین شعب ارزی 
و یا ارزی- ریالی بانک ها تا حد امکان برای خرید دالر 
مراجعه کرد تا از دریافت اصل این اسکناس اطمینان 

یافت.
بر  دالر  اسکناس  بودن  اصل  تشخیص  مورد  در  اما 
اساس آنچه که در سایت بانک مرکزی آمریکا )فدرال 

رزرو( در رابطه با فیوچرهای امنیتی دالر اعالم شده، 
باید گفت که درحال حاضر این بانک هفت اسکناس 
چاپ  دالری   ۱۰۰ و   ۵۰  ،۲۰  ،۱۰ پنج،  دو،  دالری،  یک 
که  هستند  امنیتی  فاکتور  هفت  دارای  که  می کند 

می توان آن را از نوع تقلبی دالر تشخیص داد.
اول »جنس« کاغذ است که سه چهارم اسکناس های 
تشکیل  پارچه  از  چهارم  یک  و  کتان  از  آمریکایی 
می شوند و دارای خطوط قرمز، آبی بوده و فیبرمانند 

هستند.
آمریکا«  خزانه داری  وزارت  »مهر  به  مورد  دومین 
راست  در سمت  و  رنگ  سبز  به شکل  که  برمی گردد 
اسکناس زده می شود. فاکتور سوم »سطح برجسته« 
قابل  کردن  لمس  طریق  از  راحتی  به  که  است  دالر 
مورد  آمریکا«  مرکزی  بانک  »مهر  بود.  خواهد  حس 
چهارم است که به رنگ مشکی و در سمت چپ دالر 

قرار دارد.
»پرتره« دیگر مشخصه دالر آمریکایی است که حاوی 
نقش  اسکناس  روی  و  آمریکاست  مشهور  اشخاص 
ششمین  سریال«  »شماره  همچنین  است.  بسته 
 ۱۱ حاوی  که  اسکناس هاست  این  امنیتی  فاکتور 
کاراکتر متشکل از اعداد و حروف است که در صورت 
گرفتن اسکناس در برابر نور به شکل متفاوتی از حالت 

عادی نشان داده می شود.
امنیتی  »نوار  دالر  اسکناس  امنیتی  فاکتور  هفتمین 
سه بعدی« است که بر روی آن قرار دارد و به رنگ آبی 
به طور خاص  دالری   ۱۰۰ اسکناس های  در  بنفش  یا 

دیده می شود.
راه های شناسایی ۱۰۰ و ۵۰ دالری

دالری   ۱۰۰ و   ۵۰ اسکناس  دو  دالری  مبادالت  در  اما 
ادامه  در  که  می شود  مبادله  بیشتر  و  بوده  تر  رایج 
امنیتی  فیوچرهای  نحوه  مورد  در  بیشتری  جزئیات 

آنها مطرح می شود.
شناسنه ها  از  یکی  دالری   ۱۰۰ اسکناس  مورد  در 
مقابل  در  دالری   ۱۰۰ داشتن  نگه  با  است.  واترمارک 
فرانکلین«-مخترع  »بنجامین  رنگ  کم  تصویر  نور، 
پیدا  را  اسکناس  راست  خالی  فضای  آمریکایی-در 
کنید. تصویر از هر دو سمت اسکناس قابل مشاهده 

است.
به  است  اسکناس  در  جوهر  رنگ  تغییر  دیگر  نکته 
طوری که اگر کمی اسکناس را کج کنید عدد ۱۰۰ در 
گوشه پایین سمت راست روی اسکناس از رنگ مسی 

به سبز تغییر می کند.
همچنین با کج کردن اسکناس تغییر رنگ زنگ را در 
دوات از مسی به رنگ سبز مشاهده می کنید، بدین 
معناکه با حرکت اسکناس زنگ در داخل دوات ناپدید 

یا پیدا شود.
نوارامنیتی سه بعدی دیگر مشخصه امنیتی اسکناس 
رو  و  پشت  را  اسکناس  حالی  در  است.  دالری   ۱۰۰
می کنید، به نوار آبی رنگ نگاه کنید، همان طور که 
می بینید ناقوس های آبی رنگ با حرکت اسکناس به 

۱۰۰s تغییر شکل می دهد.
و  زنگ ها  رو(،  و  )پشت  می چرخانید  که  هنگامی 
ناقوس ها از سمتی به سمت دیگر می روند و اگر آن را 
به سمت راست بچرخانید، آنها باال و پایین می روند.

۱۰۰ دالری است و در  راه دیگر شناسایی  امنیتی  نخ 
تاروپود کاغذ قرار دارد و بر روی آن چاپ نشده است. 
اسکناس را در مقابل نور نگه دارید تا یک نخ امینتی 
قرار  اسکناس  چپ  سمت  در  عمودی  صورت  به  که 

دارد، نمایش داده شود.
این نخ امنیتی به حروف USA و ارقام ۱۰۰ با الگویی 
متناوب منقش شده و از هر دو طرف اسکناس قابل 
مشاهده است. هنگامی که این نخ در برابر نور ماوراء 

بنفش قرار بگیرد، به رنگ صورتی روشن در می آید.
باید  دالری   ۵۰ اسکناس  مشخصه ها  مورد  در  اما 
گفت که اگر اسکناس را در برابر نور نگه دارید یک نخ 
پرتره  راست  در سمت  به صورت عمودی  که  امینتی 

قرار دارد، می بینید.
این نخ منقش به متن USA ۵۰ و یک پرچم کوچک 
با الگویی متناوب وارد شده و از هر دو طرف اسکناس 
قابل مشاهده است. هنگامی که این نخ در برابر نور 

ماورابنفش قرار بگیرد، به رنگ زرد در می آید.
نور،  مقابل  در  دالری   ۵۰ داشتن  نگه  با  همچنین 
تصویر کم رنگ »گرانت« -رئیس جمهور اسبق آمریکا- 
می شود،  نمایان  اسکناس  راست  خالی  فضای  در 
تصویر از هر دو سمت اسکناس قابل مشاهده است.

در عین حال که اگر کمی اسکناس را کج کنید، عدد 
۵۰ در گوشه پایین سمت راست روی اسکناس از رنگ 

مسی به سبز تغییر می کند. 
منبع:ایسنا

دالر تقلبی را چگونه شناسایی کنیم؟جو سنگین علیه اقدامات  آخوندی

از طراحی 50000)پنجاه 
هزار ؟!! ( واحد مسکونی 

چه خبر؟؟؟



باشگاه التعاون عربستان بعد از به مشکل خوردن با سرمربی 
خود به دنبال جذب برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات سرخ 
پوشان است. به نقل از  الریاضیه، باشگاه التعاون عربستان 
با گومز، سرمربی خود برای تمدید قرارداد به مشکل خورده 
الریاضیه عربستان نوشت که گومز خواستار  روزنامه  است. 
تمدید دو ساله قراردادش با التعاون است،این  در حالی است 
که سران این باشگاه سعودی پیشنهاد یک ساله قرارداد را با 
او داده اند. به نوشته این روزنامه عربستانی باشگاه التعاون بعد از به مشکل خوردن 
با گومز برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس را مدنظر قرار داده و 
به دنبال جذب او است. برانکو سابقه مربیگری در لیگ عربستان را در کارنامه دارد. او 
پیش از این هدایت االتفاق را بر عهده داشت و با این تیم در لیگ قهرمانان آسیا هم 
مربیگری کرد. به گزارش ایسنا، سرمربی کروات سرخ پوشان قرارداد خود را دو سال 

دیگر با این تیم تمدید کرده و بسیار بعید است که راهی تیم دیگری شود.
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 ۱۳۷۴ آبان   ۲۰ متولد  علیپور  علی 
او  میباشد  قائم شهر  شهرستان  در 
در  که  است  ایرانی  فوتبالیست 
و  شهرت  به  تهران  پرسپولیس  تیم 
محبوبیت فراوانی رسید و توانست 
در این تیم به همه آرزوهای فوتبالی 

خود برسد.
او  پرسپولیس  در  علیپور  درخشش 
ترین  محبوب  از  یکی  سرعت  به  را 
کرده  تبدیل  ایران  های  فوتبالیست 
گلزنی  با  اخیر  در سالهای  است وی 
و  ایران  برتر  لیگ  در  متعدد  های 
به  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  همچنین 
شده  تبدیل  المللی  بین  چهره  یک 

است.
نساجی  جوانان  در  فوتبال  شروع 

مازندران
علیپور فوتبالش را در سال 138٦ در 
آغاز  مازندران  نساجی  جوانان  تیم 
بازی کرد  تیم  این  کرد و 5 سال در 
به  او  را کسب کرد  زیادی  و تجارب 
لیگ  در  که  عالی  درخشش  دلیل 
آزادگان داشت در سال 1391 به تیم 
آذین  استیل  کهکشانی  و  مشهور 
پیوست و همین امر باعث شد بازی 

او به خوبی دیده شود. 
فوتبال حرفه ای

آهن  راه  تیم  به   1392 سال  در  وی 

تهران پیوست و تجربه بازی در لیگ 
بازیهای  نمود  کسب  را  ایران  برتر 
بزرگ  تیم  مسئوالن  نظر  او  زیبای 
پرسپولیس را به خود جلب کرد و در 
نهایت در سال 1394 به تیم محبوب 
تیم  این  در  و  پیوست  پرسپولیس 
بسیار درخشید تا جایی که به کلیدی 
ترین بازیکن پرسپولیس تبدیل شد.

پرسپولیس  دربی  در  گلزنی  با  وی 
فراوانی  محبوبیت  به  استقالل  و 
رسید  پرسپولیس  هواداران  بین  در 
که  کمی  سن  خاطر  به  همچنین  و 
گلزن  ترین  جوان  عنوان  به  داشت 

تاریخ دربی انتخاب شد.
ازدواج و همسر علی علیپور

به  خانمی  با   1395 سال  در  علیپور 
نام زهرا دوژان ازدواج کرد و حاصل 

ازدواج انها یک فرزند پسر است. 
باشگاه های علی علیپور

باشگاه های جوانان
200٧ - 2012 نساجی مازندران

2010 - 2011  استیل آذین )قرضی(
2013 - 2015 راه آهن
باشگاه های حرفه ای

سال ها باشگاه ها بازی† )گل(†
2010 - 2012 نساجی 8 )0(

- استیل آذین )قرضی(   2011  -  2010
)0( 9

2012 - 2013 سنگ آهن بافق 25 )2(
2013 - 2015 راه آهن 25 )2(

2015 - پرسپولیس ٦9 )12(
تیم ملی

2011 - 2012 زیر 1٧ سال ایران ٦ )3(
2012 - 2014 زیر 20 سال ایران 3 )9(

افتخارات علی علیپور
قهرمانی با پرسپولیس در لیگ برتر 

قرمانی در سوپرجام با پرسپولیس

از خصوصیات افراد سالم پرهیز از حذف صبحانه برای 
جلوگیری از پرخوری در طول روز است

انتخاب های امروز شما قطعا تاثیرات چشمگیری در 
تان  زندگی  آینده  سالهای  در  وضعیت سالمت شما 
برنامه  وارد  فرصت  اولین  در  را  سالم  انتخاب  دارد. 
بلند  منافع  شاهد  تا  کنید،  خود  روزانه  زندگی  های 

مدت آنها باشید:
یادگیری مهارت های جدید: مهارت های جدید قطعا 
مغز  عملکرد  بهبود  برای  ها  موثرترین شیوه  از  یکی 
زبان جدید  است. مهارت هایی مانند یادگیری یک 
نشانه های پیری را در افراد سالم کند می کند و حتی 

اثرات بیماری آلزایمر را به تاخیر می اندازد.
ورزش منظم: افراد سالم می دانند که تنها ۳۵ دقیقه 
را  آنها  روز در هفته  برای ۵  یا حداقل  روزانه  ورزش 
نجات  مزمن  جسمی  مشکالت  سایر  و  افسردگی  از 

می دهد.
کردن  چک  که  دانند  می  سالم  افراد  شدن:  آفلین 
استفاده  یا  و  اجتماعی  های  رسانه  و  ایمیل  مداوم 
دائمی از تلفن همراه راهی برای افزایش استرس و 
مصرف وعده های غذایی سنگین است. قطع تماس 
زمان های کوتاه و گذران  برای  اینترنتی حتی  های 
کتاب  مانند  دیگر  تفریحی  کارهای  انجام  با  وقت 
افراد  این  در  سالمت  حفظ  اسرار  از  یکی  خواندن، 

است.
برای  بزرگ  حرکت  یک  سیگار  ترک  سیگار:  از  پرهیز 
حفظ سالمت است. تنها ۲۰ دقیقه بعد از ترک سیگار 

ضربان قلب و فشار خون کاهش می یابد.
مشکالت جسمی مزمن, ترک سیگار

زبان جدید نشانه  یادگیری یک  مانند  مهارت هایی 
های پیری را در افراد سالم کند می کند

خوردن صبحانه: یکی از خصوصیات سالم ترین افراد 
پرهیز از حذف صبحانه برای جلوگیری از پرخوری در 
دهد  نشان می  مطالعات  عالوه  به  است.  روز  طول 
بزرگساالنی که وعده صبحانه را به طور کامل مصرف 
می کنند، بهبود عملکرد مغز و جلوگیری از افت قند 

طبق  بر  این  بر  عالوه  کرد.  خواهند  تجربه  را  خون 
مطالعات، صبحانه باعث افزایش توانایی حل مساله، 

تمرکز بیشتر و داشتن تفکر خالق می شود.
برنامه ریزی وعده های غذایی: افراد سالم از قبل می 
هفته  های  و  روزها  و  ها  ساعت   طی  در  که   دانند 
آینده چه چیزی قرار است بخورند و با برنامه ا ی که 
تعیین کرده  اند می  دانند که چه مواقعی می  توانند 
میان  بر بزنند، زیاده روی کنند و سپس همان کالری 

خارج از برنامه دریافت شده را از دست بدهند.
که  دانند  می  سالم  افراد  آب:  زیاد  مقادیر  نوشیدن 
برای  ها  راه  موثرترین  از  یکی  کافی  آب  نوشیدن 
را  شیرین  های  نوشیدنی  آنها  است.  وزن  کاهش 
از  کامال  دو  نوع  دیابت  و  چاقی  از  جلوگیری  برای 
رژیم غذایی خود حذف می کنند. طرفداران مصرف 
آب، برای راحت تر نوشیدن آن، چند قطره لیمو، آب 

پرتقال یا آب هندوانه به آن اضافه می کنند.
شمردن کالری: هر چند کالری شماری کلیشه  ای و 
عادتی موثر  در حقیقت  اما  به نظر می  رسد  تکراری 
شاد  و  الغر  افراد  است.  متعادل  وزنی  حفظ  برای 
دقایقی را در روز صرف ثبت اطالعات مفید در مورد 
با  بنابراین  می  نمایند،  مصرفی  شان  های  خوراکی  
گرایشات مدرن خوردن بدون نگرانی مبارزه می  کنند. 
کاغذ،  و  قلم  با  تنها  یا  اپلیکیشن  ها  کمک  با  آن ها 
پژوهش  در  هستند.  شان  پیشرفت   مراحل  پیگیر 
پیگیری  برای  ابزار  یک  از  که  افرادی  ثابت شده   ها 
وضعیت وزن  شان استفاده می  کنند، بیشتر وزن کم 

می  کنند.
 منبع سلمت نیوز

پسر  فرزند  داشتن  به  مایل  که  مادرانی 
به  راحتر  خوراکی  خوردن  با  باشند  می 

این خواسته ی خود می رسند.
نسبت  افراد  بعضی  برای  که  طور  همان 
به جنسیت فرزندشان بی تفاوت هستند 
در مقابل افرادی هم هستند که برایشان 
که  هستند  زوجهایی  است.  مهم  بسیار 
با  دارند.  را  پسر  فرزند  داشتن  آرزوی 
مطالعه ی این مقاله ترفندهای پسر دار 

شدن را یاد بگیرید.
موز

در ابتدا به یاد داشته باشید از آن جایی 
از  باالیی  درصد  حاوی  موز  میوه  که 
پتاسیم و مواد غذایی فوق العاده مقوی 
است، در پسر شدن جنسیت جنین داخل 
رحم مادر هم بسیار موثر خواهد بود. در 
واقع، می توان ادعا کرد که وجود پتاسیم 
اسپرم  تا  کند  می  کمک  میوه  این  در 
مردان هم برای مدت زمان طوالنی تری 
در رحم زنان زنده مانده و به حرکت خود 
به سمت تخمک ادامه دهند. در نتیجه، 
موفقیت  با  مادر هم  بدن  در  لقاح  عمل 
صورت خواهد گرفت. پس، به یاد داشته 
باشید که خوردن دو عدد موز در هر روز، 
قطعا می تواند فرایند باروری جنین پسر 
در افراد را به میزان باالیی افزایش دهد.

مصرف غالت در وعده ی صبحانه
از آن جایی که اسپرم مردان بسیار ظریف 
است، پس برای زنده ماندن طوالنی تر 
در بدن زنان نیز نیاز به مصرف عناصر و 
مواد غذایی غنی از مواد مغذی دارد. به 
همین خاطر، زوج هایی که قصد به دنیا 
آوردن نوزاد پسری را دارند، باید در وعده 
غنی  غالت  مصرف  خود  صبحانه  های 
شانس  بتوانند  تا  کنند،  بیشتر  را  شده 
پسر شدن جنین خود را به میزان باالیی 

افزایش دهند.
مصرف قارچ

در ابتدا، به عنوان زوجی که قصد به دنیا 
خاطر  به  دارید،  را  پسری  نوزاد  آوردن 
داشته باشید از آن جایی که قارچ شامل 
همین  به  است،  بیشتری   D ویتامین 
دلیل یک عنصر کلیدی در حفظ سالمت 
اسپرم مردان به شمار می رود. همچنین، 
فراموش نکنید که قارچ عالوه بر ویتامین 
به  است.  هم  فراوانی  پتاسیم  شامل   D
آن  از  زیادی  همین علت، مصرف مقدار 
در وعده های اصلی غذایی، شانس فرد 
افزایش  پسر  فرزند  آوردن  دنیا  به  در  را 

می دهد.
مصرف مرکبات

که  این  خاطر  به  باشید،  داشته  یاد  یه 
ویتامین  از  باالیی  درصد  حاوی  مرکبات 
بدن  کلی  سالمت  بهبود  در  هستند،   C
کمک  شما  به  ایمنی  سیستم  تقویت  و 
زیادی می کنند. عالوه بر این موارد، از آن 
جایی که مرکبات در ایجاد محیط قلیایی 
افراد موثر هستند، پس به نظر  در بدن 
می رسد که مصرف این گروه از میوه ها 
به طور طبیعی در پسر شدن جنین کمک 
فراموش  کرد.  زوج ها خواهد  به  زیادی 
ترین  مناسب  قلیایی،  محیط  که  نکنید 
محیط برای بقای کروموزوم Y که اسپرم 
پسرانه می باشد، هست. برخی از میوه 
ها  آن  که مصرف  مرکبات  خانواده  های 
می تواند در پسر بودن جنین مفید باشد، 
و  لیموشیرین  پرتقال،  لیموترش،  شامل 

گریپ فروت می باشد.
مصرف غذاهای نشاسته دار

انجام  با  محققان  دکتر  الو  گزارش  به 
تحقیقات مختلفی، نتیجه گیری کرده اند 
که مصرف دوز باالیی از گلوکز و نشاسته 
در مواد غذایی روزانه احتمال پسر بودن 
جنین در بارداری ها را افزایش می دهد. 

به همین دلیل است که افزایش مصرف 
سیب  و  برنج  مانند  دار  نشاسته  مواد 
می  روزانه  غذایی  رژیم  منوی  در  زمینی 
تواند در پسر شدن جنین کمک زیادی به 
زوج ها بکند. همچنین، از آن جایی که 
زیادی  کالری  دار،  نشاسته  مواد  مصرف 
به بدن انسان می رساند، وزن فرد را هم 
افزایش داده و در نتیجه، شانس او برای 

پسردار شدن افزایش خواهد یافت.
مصرف غذاهای دریایی

مختلفی،  تحقیقات  انجام  با  محققان 
دوز  مصرف  که  اند  کرده  گیری  نتیجه 
باالیی از گلوکز و نشاسته در مواد غذایی 
در  جنین  بودن  پسر  احتمال  روزانه 
بارداری ها را افزایش می دهد. به همین 
مواد  مصرف  افزایش  که  است  دلیل 
زمینی  سیب  و  برنج  مانند  دار  نشاسته 
در منوی رژیم غذایی روزانه می تواند در 
پسر شدن جنین کمک زیادی به زوج ها 
که مصرف  جایی  آن  از  بکند. همچنین، 
بدن  به  زیادی  کالری  دار،  نشاسته  مواد 
انسان می رساند، وزن فرد را هم افزایش 
داده و در نتیجه، شانس او برای پسردار 

شدن افزایش خواهد یافت.
مصرف غذاهای شور

مقادیر  شامل  نمک  که  جایی  آن  از 
دو  این  و  است  پتاسیم  و  زیادی سدیم 
جنین  شدن  پسر  به  هم  معدنی  ماده 
به  کنند، پس شما هم  زیادی می  کمک 
عنوان زوجی که قصد به دنیا آوردن نوزاد 
توانید شانس خود  دارید، می  را  پسری 
را در داشتن فرزند پسر با قرار دادن مواد 
خود  روزانه  غذایی  رژیم  در  شور  غذایی 
افزایش  کراکر  و  ترشی  پپرونی،  مانند 
باید  و همسرتان  دهید. همچنین، شما 
تازه  ساالد  و  میوه  در  را  زیادی  نمک 
مصرف کنید. اما، به خاطر داشته باشید 
سالمتی  حفظ  برای  زایمان،  از  پس  که 
به  را  باید مصرف نمک  نوزادتان  خود و 
میزان قابل توجهی کاهش دهید، چون 
مصرف بیش از حد این ماده غذایی در 
انسان  بدن  فشار خون  بردن سطح  باال 

ها بسیار موثر است.
مصرف گوجه فرنگی

گوجه  مصرف  که  باشید  داشته  یاد  به 
تعادل  حفظ  در  طبیعی  طور  به  فرنگی، 
کمک  ها  انسان  بدن  پتاسیم  و  سدیم 
زیادی می کند. همچنین، استفاده منظم 
از آن، ویتامین C مورد نیاز بدن را تامین 
از آن  بر این موارد،  خواهد نمود. عالوه 
مواد  تمام  ماده  این  مصرف  که  جایی 
در  که  را  معدنی  مواد  و  حیاتی  مغذی 
دارا  است،  موثر  بدن   pH تعادل  حفظ 
در  افراد هم  بدن  به  بنابراین  باشد،  می 
در  کند.  می  زیادی  کمک  تعادل  ایجاد 
نهایت، فراموش نکنید که متعادل بودن 
را  مناسبی  شرایط  فردی،  هر  بدن   PH
او  در داخل رحم  برای پسر شدن جنین 

به وجود می آورد.
مصرف ترشیجات

جالب است بدانید که خوردن ترشی قبل 
از آغاز روند بارداری، شانس هر زوجی را 
دهد.  می  افزایش  بچه  پسر  داشتن  در 
غنی  ها  ترشی  که  آن جایی  از  واقع،  در 
از نمک هستند و شامل درصد باالیی از 
سدیم و پتاسیم می-باشند، اضافه کردن 
چند وعده ترشی در منوی غذایی روزانه 
مرد،  اسپرم  تا  شود  می  باعث  خانواده 
بارور کردن تخمک همیر خود را آسان تر 

انجام دهد.
مصرف میوه و سبزیجات

آوردن  دنیا  به  عنوان زوجی که قصد  به 
نوزاد پسری را دارید، فراموش نکنید از آن 
جایی که میوه ها منبع طبیعی از پتاسیم 
مشابه  اثر  ها  آن  مصرف  پس  هستند، 
مصرف غالت و حبوبات گندم کامل دارد. 
بیشتر  مصرف  که  باشید  داشته  یاد  به 
از پتاسیم مثل طالبی  میوه های سرشار 
در  را  جنین  شدن  پسر  شانس  زردآلو  و 
انسان افزایش خواهد داد. عالوه بر این 
موارد، به خاطر داشته باشید از آن جایی 
که برخی از سبزیجات مانند سیب زمینی، 
اسفناج، لوبیا و کدو حاوی سطح باالیی 
از پتاسیم هستند، پس اضافه کردن این 
سبزیجات به رژیم غذایی روزانه قطعا می 
تواند شانس شما را در داشتن نوزاد پسر 

در آینده باال ببرد.

زیادی  برنج  که  هستید  کسانی  از  اگر 
درست می کنید و هربار برنج می ماند 
و برنج پخته مانده را در وعده ی بعدی 
را  مقاله  این  حتما  کنید،  می  مصرف 

بخوانید.
غذای مانده در سرسفره های ایرانیان از 
اتفاقات رایج است که به دالیل مختلفی 
ممکن است غذا باقی بماند که از دالیل اصلی آن می توان به 
عادت بانوان ایرانی به زیاد پختن غذا اشاره کرد. از آنجایی که 
برنج از مواد غذایی اصلی سفره های ما ایرانیان به شما می رود 
اتفاق ماندن غذا بر سر برنج هم می آید و بسیاری از افراد برنج 
کنند.  می  بعدی مصرف  ی  وعده  در  و  دارند  می  نگه  را  مانده 
است  ممکن  که  است  بزرگی  اشتباه  مانده  پخته  برنج  مصرف 
خطرات جبران ناپذیری را ایجاد کنند به همین دلیل دانشمندان 

توصیه می کنند که هرگز برنج پخته مانده را مصرف نکنید!
نباید برنج پخته شده که در فضای  باید دقت داشت که هرگز 
آزاد به مدت چندین ساعت مانده است را مصرف کرد چرا که 
در برنج مانده، باکتری به نام »باسیلوس سرئوس« رشد می کند 

که خطرناک است. 
مواد سمی حاصل از این باکتری موجب گرفتگی عضالت اسهال 

و تهوع شدید می شود.
مضرات برنج پخته مانده

پخته  برنج  در  سرئوس  باسیلوس  خطرناک  باکتری  با  آشنایی 

مانده
است  کلی  توصیف  یک  سرئوس  باسیلوس  غذایی  مسمومیت 
شده  ایجاد  بیماری  های  گونه  از  مشخص  نوع  دو  همچنین 

توسط دو متابولیت مشخص ایجاد می گردد . 
گونه ی اسهالی بیماری بوسیله ی پروتئینی با وزن مولکولی باال 
ایجاد می شود در حالیکه بنظر می رسد نوع استفراغ آور بیماری 
می  ایجاد  کم  مولکولی  وزن  با  حرارت  به  مقاوم  پپتید  توسط 

شود .
** طبیعت بیماری :

نشانه های بیماری ایجاد شده توسط باسیلوس سرئوس اسهالی 
و مسمومیت غذایی ناشی از آن ، مشابه نشانه های مسمومیت 

غذایی کلستریدیوم پرفریژینس می باشد . 
اولین نشانه ها ، اسهال آبکی ، دردهای ماهیچه ای شکمی ، 
و درد حاصله بمدت 15 – ٦ ساعت پس از مصرف غذای آلوده 

می باشد . 
استفراغ ممکن است همراه با اسهال باشد . اما استفراغ نسبتا 
شایع تر است . در بیشتر مواقع نشانه ها در مدت 24 ساعت بروز 
می کند . نوع تهوع آور مسمومیت غذایی به کمک نشانه های 
تهوع و استفراغ طی زمان 0.5 تا ٦ ساعت پس از مصرف غذای 

آلوده ، شناسایی می گردد . 
یا اسهال ممکن  همچنین درد عضالت شکمی و گرفتگی آن و 
 24 از  کمتر  بیماری  نشانه های  دوره ی  . طول  رخ دهد  است 
ساعت است . نشانه های اینگونه از مسمومیت غذایی به موازات 
مسمومیت غذایی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس می باشد . 
برخی از زیر گونه های باسیلوس سویتیلیس و باسیلوس لیشنی 
آورنده ی مسمومیت  پدید  گوسفند  و  مرغ  از گوشت  فرمیس 

غذایی جدا شده است .
باکتری مضر در برنج پخته مانده

به  مقاوم  بسیار  تولید سموم  ی  کننده  اثبات  ها  ارگانیسم  این 
زای مشابه  حرارت می باشد که ممکن است مشابه سم تهوع 

باسیلوس سرئوس باشد . 
 ٦ توان  به   10 از  )بیشتر  سرئوس  باسیلوس  زیاد  تعداد  حضور 
ارگانیسم بر گرم( در غذا ، نشان دهنده ی رشد فعال ارگانیسم 

ها در رسیدن آن به مرز خطر آفرینی برای سالمتی می باشد .
** تشخیص علئم بیماری در انسان :

تعیین باسیلوس سرئوس بوسیله ی یک محلول شناساگر در یک 
ماده ی غذایی نیازمند :

1 . جداسازی گونه های مشابه سروتیپی از غذاهای مشکوک یا 
مدفوع یا استفراغ بیمار 

ی  شده  شناخته  های  سروتیپ  از  زیادی  تعداد  جداسازی   .  2
باسیلوس سرئوس که موجب بیماری های غذایی می گردند و 

جداسازی آنها از مدفوع ، استفراغ و یاهوای آلوده 
3 . جداسازی باسیلوس سرئوس از غذاهای مشکوک و تعیین 
به کمک تست سرمی )سم مولد  آن  زایی  انتروتوکسین  میزان 

اسهال( یا تست بیولوژیکی )اسهال و استفراغ( می باشد . 
سریع ترین راه اولیه ی شناخت نشانه های شکل استفراغ آور 
اغلب  که  شاهد  غذاهای  برخی  با  آن  ساختن  همراه   ، بیماری 
کافی  غذایی  مسمومیت  نوع  این  های  نشانه  تشخیص  برای 

است ، می باشد .
** غذاهای وابسته :

، سبزیجات و  ، شیر  از غذاها شامل گوشت ها  انواع متعددی 
ماهی با گونه ی اسهالی مسمومست غذایی در ارتباط هستند . 
برو گونه ی تهوع آور مسمومیت به طور عمومی با محصوالت 
برنج در ارتباط است . به هر حال سایر محصوالت نشاسته ای 
مثل سیب زمینی ، پاستا و انواع پنیر نیز با این نوع مسمومیت 

در ارتباط می باشند .

هرگز برنج پخته مانده را 
مصرف نکنید!

با 8 گام، سالمت خود را تا 10 سال بیوگرافی علی علیپور
تضمین کنید

چه زنانی صاحب فرزند پسر می شوند؟

عربستان به دنبال جذب برانکو !
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رئیس شورای شهر تهران در 
نشدنش  کاندید  علت  مورد 
تهران  برای پست شهرداری 
گفت:  و  داد  نشان  واکنش 
سه  امکان  که  کردم  عرض 
بار رجوع وجود دارد و حتی 
محلل نیز می توان انجام داد 

و همیشه آماده به خدمت هستم.
اردیبهشت   دوم  یکشنبه  روز  صبح  هاشمی  محسن   
در جمع  با حضور  تهران  شهر  در حاشیه جلسه شورای 
ما  بررسی  مورد  مسائل  از  یکی  امروز  گفت:  خبرنگاران 
در مورد الزام شهرداری به رفع گره های ترافیکی بود که 
این گره های ترافیکی می بایست با همکاری پلیس راهور 

مشخص و با تخصیص هزینه، گره ها رفع شود.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز پرونده تخلف یکی از 
باغات نیز به صورت ناقص بررسی شد، گفت: بر اساس 
اعالم نظر شورا مقرر شد که در جلسه چهارم اردیبهشت 
ماه هفت گزینه نهایی شهرداری تهران به صورت رسمی 
اینکه  بیان  با  تهران  شهر  شورای  رییس  شوند.  اعالم 
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون  پورسیدآقایی 
تهران  در  ترافیکی  گره   1٧0 که  است  کرده  اعالم  تهران 
قرار  اولویت  در  گره   45 حاضر  حال  در  که  دارد  وجود 
اعضای  امروز  اندیشی صبح  هم  مورد جلسه  در  دارند، 
شورا گفت: هر عضوی که بخواهد از شورای شهر خارج 
شود حتما باید رای اعضا را داشته باشد. لذا در جلسه 
رأی  بنده  شخص  درخواست  به  و  امروز  اندیشی  هم 
گیری استمزاجی و محرمانه ای فقط برای خود من انجام 
شد که بدانم اعضا مایل هستند که من در شورا بمانم 

یا از شورا خارج شود و این رأی گیری محرمانه و برای 
خود من بود و بعدا به این نتیجه رسیدیم که اعضا بسیار  
عالقه زیادی دارند که من در شورا بمانم. مگر اینکه بنا 
به دالیلی از شورا خارج شویم، البته افرادی مثل من که 
مریض هستند و نمی توانم در شورا بنشینم ، می توانم در 
شهر راه بروم. وی در پاسخ به این سوال که بر اساس 
پست  در  شما  که  هستند  مایل  مردم  نظرسنجی ها 
شهرداری فعالیت کنید، گفت: البته این سوال انحرافی 
که  نشده  گیری  رأی  مردم  از  کجا  هیچ  که  چرا  است. 
ببینیم مایل هستند من کجا بمانم و دقت داشته باشید 
که در ایران شهردار، منتخب مردم نیست. بلکه منتخب 
شورا است و در نتیجه نمی شود به صورت قاطع گفت 
که مردم عالقه دارند که من در شورا باشم یا شهرداری، 
البته احترام به رأی اعضا بسیار مهم است و اعتقاد دارم 
با توجه به تجربیات و سوابق من در کشور و همچنین 
با گروه های مختلف و روش اعتدالی  ارتباطات سیاسی 
اما  به پیشرفت شهر کمک کنم  می توانستم و می توانم 
به  که  نداشت  دلیلی  و  است  مهم  اعضا  رأی  من  برای 
خاطر این گونه مسائل موجب ایجاد اختالف و ... شوم.

که  است  هاشمی ها  ما  طبیعت  اینکه  بیان  با  هاشمی 
هستم  شهر  به  کمک  صدد  در  و  کنیم  کم  را  اختالفات 
البته سه بار می توان رجوع کرد و حتی می توان  گفت: 

»محلل« هم انجام شود.
شده  مطرح  گزینه   28 که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
چهره سیاسی هستند تا مدیر شهری گفت: من امیدوارم 
اعضای شورا به فرد مطلوب رسیده و احتیاجی به حضور 
من نباشد؛ اما دقت داشته باشید که گزینه های اعالمی 
قابلیت های باالیی دارند و قطعا در نشست هم اندیشی 
با اعضای شورای شهر هفت نفر از آنها انتخاب می شوند. 
عهده  بر  اسم  مسئولیت  که  باشید  داشته  دقت  البته 
اعضا است و به اعضا گفته ام که با اسامی که نوشته اید 
صحبت کنید تا بعدا نگویند که چرا ما را نوشتید و حتی 

بگویند »کی بود کی بود من نبودم«.
قابل  قابلیت های  از  کاندیداها  همه  اینکه  بیان  با  وی 
تقدیری برخوردار هستند، در مورد احتمال حضورش در 
شهرداری به شوخی گفت عرض کردم که امکان سه بار 
رجوع وجود دارد و حتی محلل نیز می توان انجام داد و 

همیشه آماده به خدمت هستم.

سامی هفت کاندید نهایی شهرداری تهران

سید محمدعلی افشانی
سید محمدعلی افشانی سیاستمدار اصالح طلب، عضو 
در  فارس  استاندار  و  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  شورای 
دولت یازدهم است.وی هم اکنون معاون عمرانی وزیر 
های  دهیاری  و  ها  شهرداری  سازمان  رییس  و  کشور 
ماه  تیر  در  باشد.افشانی  می  دوازدهم  دولت  در  کشور 
9٦ نیز به عنوان یکی از گزینه های برتر شورای شهر برای 

تصدی مسئولیت شهرداری تهران انتخاب شد.

محمد ابراهیم انصاری الری
سوابق اجرایی:

آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیأت  رئیس  و  عامل  مدیر 
کیش با حکم حسن روحانی از سال 139٦ تاکنون

مدیر عامل شرکت بازرگانی بین المللی پاسارگاد از سال 
امناء  هیأت  رییس  و  موسس  بنیانگذار،   -  1392-139٦

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز 1388-1392
مشاور وزیر کشور 1388-1384 - رییس هیأت امنای بنیاد 
فارس شناسی  1384-1380 - استاندار فارس  1380-1384

کشور   احوال  ثبت  سازمان  رییس  و  کشور  وزیر  معاون 
13٧8 - استاندار بوشهر  13٧8-13٧٦

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  13٧2-13٧٦
عضو هیأت امنای کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 
13٧2-13٦9 - دبیر کل کتابخانه های عمومی کشور  13٧2-

13٦9 - معاون سیاسی - اداری استانداری بوشهر  13٦9-
و  فرهنگ  وزارت  ارزشیابی  و  بازرسی  کل  مدیر   -  13٦٧
ارشاد اسالمی و مشاور وزیر 13٦٧-13٦5 - مدیر دفتر امور 

مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 13٦5- 13٦3
قائم مقام سپاه پاسداران انقالب اسالمی منطقه جنوب 

فارس 13٦3-1358 - بخشدار اوز 1359
عضو و موسس جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی الرستان 1358

محمود حجتی 
محمود حجتی نجف آبادی سیاستمدار اصالح طلب،عضو 
شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسالمی و وزیر جهاد 
پیروزی  با  ایران است.وی   کشاورزی جمهوری اسالمی 
و  شد  کشور  سازندگی  جهاد  نهاد  وارد  اسالمی  انقالب 
پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام 
خدمت کرد.همچنین در دوره اول ریاست جمهوری سید 
محمد خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم به 
عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت 

و تا پایان دولت در این سمت باقی ماند.

سید محمود حسینی
سید محمود حسینی ، سیاست مدار و مدیر ارشد اجرایی 
ایرانی است، که در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ استاندار 
استاندار   ۱۳۸۴ تا   ۱۳۸۱ از  و  بلوچستان  و  سیستان 

اصفهان در دوره اصالحات بود.
از  فیزیک  ارشد  کارشناسی  دانش آموخته  حسینی 

دانشگاه اصفهان است. وی در سال ۱۳۷۳ به شرکت ملی 
گاز ایران پیوست و هم اکنون نیز در این شرکت مشغول 

بکار است. او از اعضای بنیاد باران می باشد.

سمیع اهلل حسینی مکارم
در  مکارم  حسینی  نجفی،  محمدعلی  استعفای  از  پس 
اکثریت اعضای  با رأی  روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ 
شورای شهر تهران به سمت سرپرستی شهرداری تهران 
و  مالی  معاون  این  از  پیش  مکارم  تعیین شد.حسینی 
سابقه  دارای  وی  بود.  تهران  شهرداری  شهری  اقتصاد 
در  دکتری  و  ارشد  کارشناسی،  مقطع  سه  در  تحصیل 
حوزه اقتصاد نظری و اقتصاد برنامه ریزی است. حسینی 
میراث  سازمان  مدیریت  توسعه  معاونت  سابقه  مکارم 
سازمان  معاونت  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
برنامه  و  طرح  معاون  تهران،  شهرداری  سرمایه گذاری 
پست بانک، مدیر کلی بودجه و تشکیالت وزارت آموزش 
قاره هند و  در شبه  ایران  پرورش، سرپرست مدارس  و 
رئیس آموزش و پرورش منطقه ۱۴ تهران را نیز در کارنامه 

خود دارد.

پیروز حناچی
پیروز حناچی)متولد ۱۳۴۳(، دبیر شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزیر راه در 
دولت یازدهم دانش آموخته معماری از دانشگاه تهران و 
فارغ التحصیل دکتری تخصصی مرمت شهری و باززنده 
سازی شهرهای تاریخی است. از حناچی به عنوان یکی 
از گزینه های اصلی وزارت مسکن و شهرسازی، در صورت 
و  مسکن  وزارت  دو  به  شهرسازی  و  راه  وزارت  تفکیک 
می شود.  برده  نام  ترابری  و  راه  وزارت  و  شهرسازی 

برخی از گمانه زنی ها از پیروز حناچی به عنوان یکی از 
تهران  شهرداری  برای  پایتخت  پنجم  شورای  گزینه های 
ماه  مهر  پنجم  و  بیست  تاریخ  در  حناچی  می برند.  نام 
شهردار  نجفی،  محمدعلی  سوی  از  حکمی  طی   ۱۳۹۶
تهران  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون  به سمت  تهران 

منصوب گردید.
اول سیدمحمد خاتمی، معاون  در دولت  پیروز حناچی 
و  مسکن  وزیر  ساختمان  اجرای  و  مهندسی  نظام 
شهرسازی و نخستین رئیس مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی 
معماری و شهرسازی و در دولت دوم اصالحات، معاون 

معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی بوده است.
همچنین پیروز حناچی در دولت اول و دوم سید محمد 
به عنوان دبیر  تا ۱۳۸۴  خاتمی در فاصله سالهای ۱۳۷۹ 
کرده  خدمت  ایران  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای 
است. پیروز حناچی در حال حاضر ریاست نهاد جهانی 
غیرولتی فرهنگی دوکومومو در ایران است. وی همچنین 
با حکم رئیس جمهور حسن روحانی، یکی از چهار عضو 

حقیقی شورای عالی میراث فرهنگی کشور است.

حجت اهلل میرزایی
حجت اهلل میرزایی، دارای سابقه تحصیل در سه مقطع 
نظری،  اقتصاد  حوزه  در  دکتری  و  ارشد  کارشناسی، 

توسعه و برنامه ریزی و اقتصاد است.
اقتصاد  دانشکده  علمی  هیات  عضویت  بر  عالوه  او 
امور  معاون  این  از  پیش  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه 
اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل 
صندوق  به  وابسته  صبا  پژوهی  سیاست  موسسه 
اجرایی  کارنامه  در  است.  بوده  کشوری  بازنشستگی 
اجرای  و  برنامه ریزی  مشاوره،  میرزایی  پژوهشی  و 
توسعه  اهداف  با  کشور  مناطق مختلف  در  پروژه  ده ها 
چشم  به  سرمایه گذاری  و  صنعتی  شهری،  روستایی، 
می خورد.وی همچنین معاون برنامه ریزی شهرداری در 

دوره نجفی بود.

در ادامه صفحه اول ...

تولید  بر  دالر حتی  قیمت  افزایش  نتیجه  در  و   
موضوع  میگذارد.این  تاثیر  کشور  در  نیز  داخلی 
به  نسبت  افراد  ریالی  انداز  پس  میشود  باعث 
را  مردم  امر  همین  و  شود  ارزش  بی  کاال  خرید 
به خرید ارز جهت ثابت ماندن ارزش پس انداز  
باعث  نیز  موضوع  این  خود  که  میکند  تشویق 
آن  قیمت  افزایش  و  دالر  موجودیت  کاهش 

خواهد شد.
تفاوت فرهنگ و آموزش پرورش در ایران و ژاپن   
بن مایه مقایسه آنچه در باال انجام شد و هزاران 
آن  بازگونمودن  از  مقاله  این  در  که  دیگر  مورد 
خودداری شد تفاوت بین فرهنگ ها و در راس 
را  آنچه  است.  کشور  دو  پرورش  و  آموزش  آن 
و  تاریخ  که  است  این  کنیم  توجه  بدان  باید  ما 
توجه   و  میباشد  هم  از  جدا  مقوله  دو  فرهنگ 
ایران  کشور  تمدن  و  تاریخ  به  نسبت  افراطی 
نبینیم. را  فرهنگی خود  باعث شده ضعف های 

پرورش  آموزش  از  را  سازی  فرهنگ  ها  ژاپنی 
به  ژاپنی  آموزان  دانش  کردند. مثال  خود شروع 
همراه آموزگارانشان موظف به تمیز کردن فضای 
آموزشی خود هستند و در انجام نظافت عمومی 
نیست.  جامعه  عموم  با  ثروتمندان  بین  تفاوتی 
این موضوع  منجر به ظهور نسلی شده است که 
ثرتمند  و حتی  باشند  پاکیزگی  و مشتاق  فروتن 
ترین مردم ژاپن هیچ خدمتکاری در خانه ندارند. 
در سیستم آموزشی ژاپن چیزی به عنوان تشویق 
مادی ندارند و جایزه دانش آموزان درس خوان 
تکالیف بیشتر است و دانش آموزانی که تکالیف 
خوشحال  بگیرند  خود  های  معلم  از  بیشتری 
تمام  هستند  موظف  آموزان  هستند.دانش  تر 
دهند. انجام  روز  همان  در  را  هایشان  تکالیف 

این موضوع باعث شده است که کارمندان ژاپنی 
اضافه کار نگیرند، هر کارمند ژاپنی متعهد است 
تمامی وظایف روز خود را انجام و سپس از دفتر 
کار خود خارج شود.شاید باور کردن این موضوع 
کمی سخت باشد، ولی از کار مردن در ژاپن افتخار 
است، ارزیابی در مدارس ژاپنی گروهی میباشد. 
این موضوع باعث میشود دانش آموزان قوی تر 
نمره  تا  کنند  کمک  تر  آموزان ضعیف  دانش  به 
گروه خود را باال ببرند. حتی فضای بازی در بین 
دانش آموزان ژاپنی به گونه ای کامال گروهیست 
، مثال  با انتخاب چند نفر بیش از ظرفیت صندلی 
ها از آنها خواسته میشود به گونه ای بنشینند که 
هیچ کس فاقد صندلی نباشد و اگر کسی بدون 
نشسته  صندلی  روی  که  کسانی  بماند  صندلی 
اند بازنده بازی میشوند ، این کار باعث میشود 
افزایش  ها  ژاپنی  بین  همکاری  و  ایثار  روحیه 
همدیگر  به  مشکالت  حل  در  افراد  و  شود  داده 
کمک کنند.یک  ضرب المثل  ژاپنی میگوید اگر 
میخواهی جای مدیرت بنشینی به او کمک کن 

تا باال تر برود.
با  را  آموزان  دانش  ابتدا  همان  از  ایران  در  اما 
راحت  و  نشینی  میز  پشت  شدن،  مدیر  وعده 
میفرستند.  مدرسه  به  آینده  زندگی  در  طلبی 
فضای  بخواهد  آموزان  دانش  از  آموزگاری  اگر 
کالس خود را تمیز کنند اولین افرادی که واکنش 
میباشند،  آموزان  دانش  والدین  میدهند  نشان 
بعضا خانواده ها سعی میکنند فرزندانشان را به 
مدرسه  در  آنها  تا  بفرستند  انتفاعی  غیر  مدارس 
این  که  باشند  کامل  آسایش  در  خانه  همانند 
آموزان  دانش  برخی  است  شده  باعث  موضوع 
بدانند.  از سایرین  متمایز  را  ابتدا خود  از همان 
سطح  اساس  بر  ایرانی  های  خانواده  از  برخی 
به  را  موقت  یا  دائمی  خدمتگزاران  درآمدشان 
استخدام خود در می آورند.اکثر ایرانی ها برای 
انتخاب شغل دنبال پست های مدیریتی هستند 
دادن  دستور  و  نشستن  در  نیز  را  مدیریت  و 
میبینند این در حالیست که حتی مدیران ژاپنی 
میکنند.  کار  خود  کارگران  و  کارمندان  همراه  به 
در ایران تمام امتیازات به صورت انفرادیست  و 
بازنده کسیست که  بازی های کودکانه  حتی در 
از دیگران عقب بماند. مثال در همان بازی که در 
بازندگان کسانی  یا  بازنده  ایران  در  ذکر شد  باال 
هستند که نتوانستند روی صندلی بنشینند. این 
نوع آموزش باعث مشود بسیاری برای نشستن 
روی صندلی مدیریت ، او را به جایگاه پایین تر 

بکشند تا خود را به صندلی وی نزدیک تر کنند.
بیش از نود درصد آنچه در باال ذکر شد به سهم 
سهم  البته  میکند.  اشاره  کشور  امروز  از  مردم 
دولت نیز در اقتصاد کشور کوچک نیست. بارها  
بسیاری از کارشناسان در این موارد فریاد زده اند 

که آنچه البته  به جایی نرسد فریاد است.

هاشمی و عارف جز کاندیدای شهرداری تهران نیستند
اعضای شورای شهر  که  این سوال  به  پاسخ  در  اعطا 
چه اصراری دارند که محسن هاشمی در شورا بماند، 
عنوان  به  که  بپذیرند  باید  افراد  حال  هر  در  گفت: 
انتخابات  از  بعد  و  شده اند  انتخاب  مردم  نماینده 
این  و  نشود  خارج  شورا  از  کسی  که  کردیم  توافق 
ربطی به میثاق نامه ندارد .اعضای شورای شهر تهران 
28 تن را بعنوان کاندیدای پست شهرداری پایتخت 

انتخاب کردند.
اعضای  با حضور  اجلسه ای  اینکه  بیان  با  اعطا  علی   
حضور  عدم  یا  و  حضور  بحث  و  برگزار  شهر  شورای 
محسن هاشمی به عنوان کاندیدا در میان گزینه های 
شهرداری مطرح شد، گفت: با توجه به اینکه اعضای 
شورا مایل بودند که وی در شورا بماند براین اساس 

انجام و مقرر شد وی در شورا  استمزاجی  رای گیری 
بماند.

وی با بیان اینکه اعضای شورا 28 نفر از کاندیداهای 
است  قرار  که  کرده  انتخاب  اولیه  لیست  در  را  خود 
گفت:  شود  انتخاب  نهایی  گزینه  آنها هفت  میان  از 
الری،  انصاری  هاشمی،  اوسط  علی  افشانی،  آقایان 
ترک  تبادار،  فوالدگران،  پنجه  بیطرف،  بانک،  مرتضی 
سید  حجتی،  محمود  تندگویان،  زاده،  تقی  نژاد، 
نصیر،  خواجه  حناچی،  حقانی،  حسینی،  محمود 
حسینی  گلزاری،  فرشید  عارف،  سلیمی،  مصطفی 
مکارم، مهرعلیراده، مقیمی، مناف هاشمی، حجت اله 
 ، مرعشی  ویسه،  رضا  موسوی،  جعفر  سید  میرزایی، 
کاندیدا  عنوان  به  هاشمی  محسن  و  مهدوی  واعظ 
هستند البته عارف و محسن هاشمی درخواست کرده 
بودند که نامشان در میان کاندیداها نباشد. اعطا در 
پاسخ به این سوال که اعضای شورای شهر چه اصراری 
دارند که محسن هاشمی در شورا بماند، گفت: در هر 
مردم  نماینده  عنوان  به  که  بپذیرند  باید  افراد  حال 
که  کردیم  توافق  انتخابات  از  بعد  و  انتخاب شده اند 
کسی از شورا خارج نشود و این ربطی به میثاق نامه 

ندارد .
منبع:ایسنا

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
تهران گفت: بر اساس اطالعاتی که من دارم، محسن 

هاشمی میثاق نامه را امضاء نکرده است.
محمد علیخانی با بیان اینکه تا آنجا که من اطالع 
دارم میثاق نامه توسط محسن هاشمی امضاء نشده 
است، گفت: اما متعهدترین فرد به این میثاق نامه، 
به  جمع  اگر  گوید  می  که  است  هاشمی  محسن 
حضور من رای دهند در انتخابات شهرداری به عنوان 
کاندید شهرداری برنامه ارائه می کنم و اگر نه به نظر 

جمع احترام می گذارم.
وی ادامه داد: من میثاق نامه را امضاء کرده ام و به 
آن پایبندم اما میثاق نامه چیزی جز توافق اعضای 

شورا نیست و می توان به توافق جدیدی رسید.
۲۱ عضو  گویند  می  که  کسانی  کرد:  تاکید  علیخانی 
را منتشر  را امضاء کردند، آن  نامه  این میثاق  شورا 

کنند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
تهران با تاکید بر اینکه برخی نگرانند هاشمی برنامه 
به  نگرانی  این  گفت:  کند،  ارائه  شورا  در  را  هایش 
این دلیل است که ممکن است این برنامه ها سبب 

افزایش رای وی شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید حزبی به مسئله انتخاب 
شهردار نگاه کرد و باید به عنوان یک جبهه فرصت 
نگاه  موضوع  این  به  کرده  پیدا  را  مردم  به  خدمت 
اتفاق  دیگر  فرصت  این  است  ممکن  گفت:  کرد، 
به  تواند  می  که  کسی  تنها  من  اعتقاد  به  و  نیفتد 

کند،  عملیاتی  را  پایتخت  رشد  های  برنامه  سرعت 
همین فرد است زیرا در داخل شهرداری بوده و حاال 

نیز اگر رای بیاورد باز هم در کنار شورا خواهد بود.
می  بدانند  اینکه  بدون  برخی  کرد:  تاکید  علیخانی 
گویند من عضو حزب کارگزاران هستم. جهت اطالع 
سر  از  و  نیستم  حزبی  هیچ  عضو  من  بگویم  باید 
انجام  انتخاب  این  گویم  می  تهران  برای  دلسوزی 
شود و چه اشکال دارد نماینده بخشی از مردم تهران 
نیز در کنار ما به شورا بیاید و این اتفاق به تضارب آرا 
نیز کمک می کند و بسیاری از پرسش های گذشته را 

می توانیم از وی بپرسیم.
رئیس کمیسیون عمران در پاسخ به این پرسش که 
بسیاری از کارشناسان لیست ارائه شده را با توجه به 
لیستی ضعیف می  اسامی،  برخی  انصراف  و  حذف 
هاشمی  گزینه  ترین  قوی  من  نظر  به  گفت:  دانند، 
است و می تواند مدیر موفقی برای شهرداری باشد. 
فرصت  گذشته  ماه   ۶ مانند  نداریم  فرصت  دیگر  ما 
اشتباهات  تکرار  بدون  راهی  باید  و  کنیم  سوزی 

گذشته را برویم.
اتفاق بدی که  اینکه در حال حاضر  به  اشاره  با  وی 
افتاده آن است که عملکرد مدیریت شهری طی این 
گفت:  شود،  می  مقایسه  گذشته  سال   ۱۲ با  ماه   ۷
این مقایسه درست نیست و باید مقایسه منصفانه 
بوده  مناسبی  عملکرد  گذشته،  ماه   ۷ عملکرد  باشد. 

هرچند نقص هایی وجود دارد.
منبع:مهر

آنچه البته به جایی 
نرسد فریاد است

محسن هاشمی میثاق نامه را امضاء نکرده است

هفت کاندید برتر شهرداری به همراه سوابق

واکنش هاشمی به شهردار نشدنش

اعطا: عدم خروج از شورا توافقی بین اعضای 
شورا هست و ارتباطی با میثاق نامه ندارد
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بوق زدن های بیجا تنها 
فرهنگ  از  ای  گوشه 
رانندگی  نادرست 
ماست.  جامعه  در 
بخشی از ذهنیت افراد 
شهرها  درباره  جامعه 
با  شهری  سکونت  و 
همین صدای بوق های مزاحم پیوند خورده است 
بدون  گفت  توان  می  پایتخت  درباره  حداقل  و 
چیزی  مقطعی  و  ممتد  های  بوق  همهمه  صدای 
کم دارد! برخالف نارسایی های فرهنگی جورواجور 
که در اغلب حوزه ها سکونت شهری را برای افراد 
دشوار می سازد بوق ها در قاموس رانندگی ایرانیان 
به  که  برخوردارند  خالق  و  پویا  غنی،  فرهنگی  از 
تناسب زمان و شرایط پیش می رود و هیچ قانون 

و اخالقی حریفش نیست.
آنچه در این میان کمتر به آن توجه می شود معنای 
بوق هاست. هر شهروندی از صبح که چشم باز می 
کند تا شب هنگام که در رویای آرامشی دیده بر هم 
می گذارد صدها و شاید هم هزاران صدای بوق را 
می شنود بی آن که بداند هر کدام از آنها معنایی 
در  بوق  وجودی  فلسفه  هشدار  و  احتیاط  دارند. 
خودروهاست، اما در فرهنگ غنی بوق در مرامنامه 
ابداع شده  رانندگی، بوق های معنادار دیگری هم 
و به کار می رود که بخشی از آنها به شرح زیرند. 
به  قلم  تواند  می  ذوقی  خواننده خوش  هر  اگرچه 

دست بگیرد و بر تعداد و تنوع بوق های مرسوم و 
قابل شناسایی در فرهنگ رانندگی، بیفزاید.

برای  راننده عقبی  اراده  برای اعالم  ۱( بوق سبقت: 
جلو زدن به کار می رود و اغلب به شکلی نواخته 

می شود که یعنی برو کنار، حوصله ام را سر بردی!
۲( بوق مسافرکشی: یعنی کجا می روی؟ مقصدت 

کجاست؟ اصال تاکسی می خواهی؟
۳( بوق سالم: ویژه رانندگانی که با یکدیگر آشنایی 
یا رابطه سببی و نسبی دارند و بوق جواب سالم را 

هم به دنبال دارد.
این بوق جنبه اخالقی قوی دارد و  ۴( بوق تشکر: 
دیگر  فردی  به  راننده  لطف  اظهار  و  قدردانی  برای 

به کار می رود.
از  مراجعت  هنگام  بوق  این  خداحافظی:  بوق   )۵
آشنایش  و  دوست  از  راننده  وقتی  یا  ها  مهمانی 

دور می شود نواخته می گردد و ریز و نقلی است.
۶( بوق خسته نباشید: مخصوص رانندگان خطوط 
مالقات  را  یکدیگر  مسیر  طول  در  که  تاکسیرانی 
می کنند و به این وسیله به هم خسته نباشید می 

گویند.
به  و  ارادت  اظهار  برای  بوق  این  ارادت:  بوق   )۷
و  شود  می  نواخته  کوتاه  بوق   ۲ یا  ممتد  صورت 
ویژه مالقات افرادی است که راننده برایشان احترام 

بسیاری قائل می شود.
۸( بوق راه بازکن: بیشتر برای نشان دادن سر رفتن 
کاسه صبر رانندگان در ترافیک های سنگین به کار 
می رود وگرنه اگر راه باز باشد که کسی توقف بیجا 
نمی کند. به صورت پیش فرض در ترافیک سنگین 

لحظه ای مکث با هجوم بوق ها همراه است.
یا  خواسته  که  ای  راننده  جریمه:  ضد  بوق   )۹

ناخواسته مرتکب خالفی شده، ولی سریعا متوجه 
وجود افسر راهور می شود و از خالفش منصرف می 
گردد از این بوق همراه با تکان دست و نشان دادن 
از جریمه  فرار  برای  حالت شرمندگی و عذرخواهی 

استفاده می کند.
۱۰( بوق اعالم موجودیت: مخصوص افرادی که با 
هنگام  و  کنند  می  حرکت  غیرمجاز  و  زیاد  سرعت 
رسیدن به تقاطع و سرپیچ حضورشان را اعالم می 

کنند که دفع خطر شود.
۱۱( بوق چه کار می کنی؟ برای تذکر یا دادن شیوه 
رانندگی به همراه حرکات دست، صورت و  درست 
لب ها برای رانندگان ناشی یا حواس پرت نواخته 

می شود.
۱۲( بوق بچه: نشانه عشق به فرزند و راهکاری برای 
یا  راننده  بوق توسط  این  اوست.  به  اظهار محبت 

خود بچه نواخته می شود.
۱۳( بوق عروسی و سایر شادی ها: خودتان بیشتر 

با کاربرد و ریتم خاص آن آشنا هستید.
۱۴( بوق تونلی: این بوق در تونل های تازه تاسیس 
و  بوق  طنین  از  بردن  لذت  و  شنیدن  برای  شهری 
تونل  های  دیواره  بازتاب  قدرت  سنجش  گاهی 

نواخته می شود.
مجاورت  در  بوق  این  صوتی:  سنجش  بوق   )۱۵
اصلی  معابر  در  صوتی  آلودگی  سنجش  تابلوهای 
شهر و برای آگاهی از قدرت بوق خودرو یا احتماال از 

روی تفریح و دلخوشی نواخته می شود.
۱۶( بوق الکترونیک: منسوخ شده. با این حال انواع 
خاص آن هنوز می درخشد و جلب توجه می کند.

۱۷( بوق دعوا: اوج غنای فرهنگ بوق ایرانی و اغلب 
به معنای پیاده بشم دعوا کنیم؟!

تاریخچه قلب بافی و بافندگی
دوست  بافتنی های  این  که  اید  کرده  فکر  تاکنون 
داشتنی، از چه دنیای عجیب و پر رمز و رازی آمده 
بافتنی  و  بافتن  هنر  مورد  در  جالبی  حقایق  اند؟ 
باشید. شاید  تاکنون نشنیده  دارد که شاید  وجود 
همه فوت و فن مربوط به بافتن، دانه های زیر و 
رو یا پیچ و حلقه ها را خوب بدانید، اما از رمز و راز 
پیچیده در این بافته ها خبر ندارید. در این مطلب 

برخی از این حقایق را برای شما بازگو می کنیم.
هیچکس نمی داند قدمت بافتنی چقدر است

به نظر می رسد که بافتنی به شکل مرسوم و امروزی 
پود  و  تار  بافت  از  و  قدیمی تر  قالب بافی  از  آن، 
اینکه  به خاطر  متاسفانه  باشد.  ای جدیدتر  پارچه 
می روند،  بین  از  راحتی  به  زمان  گذر  در  بافته ها 
تعیین قدمت این هنر برای باستان شناسان امری 
که  تیزی  نوک  میله های  یا  چوب ها  است.  دشوار 
طی حفاری های مختلف به دست آمده اند، ممکن 
است میل بافتنی باشند، اما این احتمال نیز وجود 
کار  به  نیز  متفاوت  کامال  منظوری  برای  که  دارد 
گرفته شده باشند.  واژۀ انگلیسی »knitting« برای 
این کشور مورد  بار در قرن چهاردهم در  نخستین 
خاستگاه  که  می رسد  نظر  به  گرفت.  قرار  استفاده 
این هنر خاورمیانه بوده و بافتنی پس از جنگهای 

صلیبی به غرب برده شده است.
سوزن دوزی قدیمی تر از بافتنی، اما بسیار شبیه به 

آن است
از یک میل  تنها  بافتنی  بر خالف  در سوزن دوزی، 
شبیه  بسیار  کار  ماحصل  اما  می شود،  استفاده 
بافتنی  از  ترکیبی  دوزی  سوزن  است.  بافتنی  به 
گره  جای  به  تار  که  شکلی  به  است،  قالب بافی  و 
حلقه  داخل  از  مداوم  به صورت  قالب،  به  خوردن 
چون  و  خاطر  همین  به  می کند.   عبور  نخ  های 
امکان ندارد که بافت بدون درز باشد، الزم است که 

تکه های مختلف به هم دوخته شوند.
در ابتدا، بافتن هنری کامل مردانه بود

اینکه  نیست؟  جذاب  جامعه  در  تغییر  همه  این 
مختص  ای  حرفه  روزی  زنانه،  کامال  هنری  بدانیم 
به مردان بوده بسیار جالب توجه است. نخستین 
انجمن بافندگان در سال ۱۵۲۷ تاسیس شد و شاید 
نتوانید حدس بزنید که ورود بانوان به آن ممنوع 

بود.
نخستین ماشین بافندگی در سال ۱۵۸۹ اختراع شد

ماشین بافندگی که در دوران سلطنت ملکه الیزابت 

اول توسط یک کشیش به نام »ویلیام لی« اختراع 
شد، مسیر صنعت پوشاک و نساجی را تغییر داد. 
این اختراع، بافتنی با دست را تبدیل به یک کار غیر 

حرفه ای و فعالیتی تفریحی بدل کرد.
به هنگام جنگ، بافتن یک وظیفه ملی تلقی می شد

های  جبهه  در پشت  زنان  کشورها،  از  بسیاری  در 
و  کرده  حمایت  می جنگیدند  که  مردانی  از  جنگ 
از ساختن  بر عهده می گرفتند؛  را  وظایف مختلفی 
بمبهای دست ساز و تعمیر اسلحه گرفته تا کشاورزی 
و کارهای دیگر. آنها همچنین وظیفه بافتن جوراب، 
در  برای سربازانی که  کاله، دستکش و شال گردن 
مناطق سردسیر می جنگیدند را نیز بر عهده داشتند. 
به طوری که هر خانواده نه تنها برای سربازان خود 
بافتنی گرم می فرستاد، بلکه برای سایر سربازان هم 

لباس بافته و به مناطق جنگی ارسال می کردند.
بافتن موجب سلمتی است

ممکن است تعجب کنید، اما تحقیقات ثابت کرده 
است که بافتن بافتنی، عالوه بر کاهش فشار خون 
و تنظیم ضربان قلب، تاثیر فراوانی بر سالمت جسم 
نوعی  بافتنی،  بافتن  بهتر،  عبارت  به  دارد.  روح  و 
آرامش عمومی برای بدن به دنبال دارد که از بروز 
بیمارهای مختلف در بدن جلوگیری می کند. شاید با 
دیدن آرامش مادربزرگ ها در هنگام بافتن بافتنی 
به  نحوی  به  را  موضوع  این  بتوانیم  ها  نوه  برای 

خود اثبات کنیم.
پشمی  نخ  هنر،  این  رواج  اول  سال   4٠٠ طی 

محبوبترین نخ برای بافتن نبود
پشمی  نخ  بافتنی،  هنر  رواج  اولیه  سالهای  در 
محبوبترین نوع نخ برای بافتن بافتنی نبود. شاید 
از مناطقی که کشاروزی  به این دلیل که در خارج 
رواج داشت، دسترسی به پشم و نخ پشمی دشوار 
و  ای  پنبه  نخ  سال،   ۴۰۰ تا  دلیل  همین  به  بود. 
ابریشم محبوبترین نوع نخ برای بافتنی بود. پس 
بالمنازع  سلطان  به  تبدیل  پشم  تدریج  به  آن  از 
دنیای بافتنی شد و مزرعه داران، شروع به پرورش 
دامهایی کردند که بطور خاص، قادر به تولید پشم 
نژاد  گوسفند  مثل  باشند،  پایدار  و  محکم  نرم، 

»مرینو«.
قرن ۲۱ اما با ظهور الیاف گیاهی نظیر بامبو، لینن و 

کتان، انقالبی در صنعت بافتنی پدید آورد.
قرن  در  بافتنی  و  بافتن  راهنمای  کتاب  نخستین 

هفدهم نوشته شد
این کتاب راهنما که در سال ۱۶۱۱ منتشر شد، شامل 

از  که  بود  بافتنی  برای  الگو  و  طرح  صفحه   ۱۲۶
طرحهای ساده تکراری تا صحنه های زیبا و پیچیده 
شبیه نقاشی در آن دیده می شد. جالب است بدانید 
که بسیاری از طرحهای پیچیده و دشوار این کتاب، 

بصورت دستی کشیده و رنگ آمیزی شده بود.
میلهای بافتنی اولیه از جنس عاج، استخوان یا الک 

الکپشت بودند
طراحی میلهای بافتنی ابتدایی به گونه ای بود که 
از  استفاده  و  تیز  کافی  باندازه  استحکام،  بر  عالوه 
از عاج، استخوان و  اما استفاده  آنها راحت باشد. 
الک الکپشت برای ساخت میلها کمی عجیب است.

میلها  ساخت  برای  زیادی  بسیار  مواد  از  امروزه 
استفاده می شود؛ از پالستیک و آلومینیوم گرفته تا 

بامبو و چوبهای رنگی جذاب.
خدایان و ایزدبانوان یونان هم بافتنی می بافته اند

خصوص  در  جالبی  داستانهای  شفاهی،  تاریخ  در 
از  یکی  می شود.  گفته  بافی  قالب  و  بافتنی 
است  »اراکنه«  داستان  داستانها،  این  مشهورترین 
که در هنر بافتنی )و به روایت برخی داستانها قالب 
بافی( بسیار ماهر بود. او با »آتنا«، ایزدبانوی حسود 
یونان، به رقابت پرداخت و جزای این رقابت، جنون 
اراکنه بود. پس از مدتی، درست هنگامی که اراکنه 
از زندگی خسته شده بود و قصد داشت به زندگی 
از  را  او  و  آمد  رحم  به  آتنا  دل  دهد،  خاتمه  خود 
جنون نجات داد. اما اراکنه را به شکل عنکبوتی در 
آورد تا باقی عمر خود را به بافتن ادامه دهد. شاید 
به همین دلیل است که نام دیگر عنکبوت در زبان 
التین، »اراکنید« است و به ترس از این حشرات ریز 

هم »اراکنوفوبیا« گفته می شود.

در ادامه صفحه اول ...
حدود دو ماه از آغاز کارش نگذشته بود که نامه ای سراسر 
خواهش و تمنا به یکی از فرماندهان مافوق خود نوشت 
و از او خواست تا از نفوذ خود نزد فرماندهی نیرو استفاده 
کند تا بار دیگر اجازه پرواز به او بدهند. در بخشی از نامه 

عباس چنین آمده است: پرواز تمام وجود من است.
ولی  بود  منفی  دوران  اول  های  نامه  به   پاسخ  چه  اگر 
سرانجام او پیروز و موفق شد و به جمع خلبانان شکاری 

پایگاه پیوست 
شرکت مستقیم عباس دوران در دفاع مقدس

حزب  رژیم  ارتش  نظامی  هواپیماهای  سراسری  حمله  با 
بعث عراق به تعدادی از پایگاه های هوایی و تأسیسات 
جمهوری اسالمی در بعد از ظهر روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ 
و آغاز جنگ تحمیلى، عباس دوران در مقام افسر خلبان 
سوم  پایگاه  فرماندهى  ستاد  عملیات  معاونت  و  شکارى 
شکارى شهید نوژه همدان سرگرم خدمت به میهن اسالمی 
بود، و در این امر خطیر سر از پا نشناخته و به دفاع از کیان 

جمهوری اسالمی و تمامیت ارضی ایران برخاست.
دو  که  هوایی  نیروی  عملیات  نخستین  در  دوران  شهید 
ساعت پس از حمله سراسری عراق به ایران صورت گرفت 
شرکت کرد، و در آسمان غرب کشور از هواپیماهای خودی 
عملیات حدود  آن  در  آورد.  به عمل  مراقبت  و  پشتیبانی 
و  جنگنده  شکاری،  هواپیماهای  انواع  از  فروند  دویست 
رهگیری  و  رسانی، شنود  افکن، پشتیبانی، سوخت  بمب 
از پایگاه های هوایی همدان، تبریز، دزفول و بوشهر بلند 
شدند و مراکز مهم و حیاتی عراق را بمباران کردند، و سالم 

به خاک میهن بازگشتند.
شهید عباس دوران در جریان دفاع مقدس حماسه های 
بزرگ و به یادگار ماندنی زیادی آفرید. او با همکاری خلبان 
شهید حسین خلعتبریدر روز هفتم آذر ماه سال ۱۳۵۹ در 
یک عملیات هوایی دریایی موسوم به عملیات »مروارید « 
که از سوی نیروی هوایی و نیروی دریایی طراحی شده بود 
از پایگاه هوایی بوشهر بلند شدند و در همان دقایق اولیه 
پنج فروند ناوچه عراقی را که از اسکله های نفتی العمیه و 
البکر در شمال خلیج فارس محافظت میکردند، با موشک 
هدف قرار داد، و آن ها را به قعر آب های نیلگون خلیج 
خلبانان  ترین  شایسته  عملیات  این  در  فرستاد.  فارس 
شهید  و  یاسینی  رضا  علی  سید  شهید  همچون  پایگاه 

حسن طالب مهر نیز شرکت داشتند.
شهید عباس دوران و این دسته از خلبانان فداکار و جان بر 
کف از آغاز تا پایان عملیات به طور مرتب به پایگاه برمی 
می  پرواز  دیگری  آماده  و  مسلح  هواپیمای  با  و  گشتند، 
کردند و عملیات را تا تحقق اهداف نهایی ادامه می دادند. 
با وجودی که مسئوالن رادار زمینی پایگاه بوشهر از عباس 
می خواستند به علت وجود تعداد زیادی هواپیمای دشمن 
رها  تمام  نیمه  را   » »مروارید  عملیات  منطقه،  آسمان  در 
کند، و به پایگاه بازگردد عباس نمی پذیرفت و با رشادت 

تمام تا انهدام آن دو اسکله به نبرد ادامه داد.
از  شب  کار،  اتمام  از  بود:بعد  نوشته  یادداشتی  در  وی 
تلویزیون شنیدم که گفته بودند قهرمانان آب های نیلگون 
خلیج فارس پنج ناوچه اوزای عراقی را منهدم کردند. مهم 

نیست، به هر حال هدف یکی است. نجات میهن .
تو دهنی خلبانان پر افتخار ایران به صدام

صدام  که  اند  کرده  نقل  دوران  عباس  شهید  همرزمان 
بی.  بی.  رادیو  با خبرنگار  گویی  و  گفت  در  روزی  معدوم 
سی. در بغداد خلبانان ایرانی را تحقیر کرده بود. او ادعا 
 ۵۰ تا  که  ایرانی  خلبان  هر  به  است  حاضر  که  بود  کرده 
مایلی نیروگاه برق بصره نزدیک شود برابر حقوق یک سال 

خلبان نیروی هوایی عراق را به او جایزه دهد.
مزبور  زبان خبرنگار  از  را  این خبر  است جزئیات  شایسته 
بخوانیم: »من امروز با آقای صدام حسین رئیس جمهور 
عراق، مصاحبه داشتم و او با اطمینان کامل از وجود پدافند 
قدرتمند هوایی در حراست از نیروگاه ها، تأسیسات و دیگر 
مراکز اقتصادی عراق در برابر حمالت خلبانان ایرانی سخن 
گفت. باوجودی که تا آن لحظه هنوز مصاحبه او را تنظیم 
و پخش نکرده بودم، خبر رسید که خلبانان نیروی هوایی 
ایران نیروگاه برق بصره را منهدم کرده اند. اکنون جنوب 
عراق در خاموشی فرو رفته و باطری چراغ قوه در بازارهای 

عراق نایاب شده است.
چون با توجه به خسارت سنگینی که به نیروگاه برق بصره 
وارد آمده است جنوب عراق تا چند روز آینده در خاموشی 
تا  نیامده  پیش  فرصتی  هنوز  البته  داشت.  خواهد  قرار 
تحویل  چگونه  را  ایرانی  خلبانان  جایزه  بپرسم  صدام  از 

خواهد داد؟ «.
البته عملیات انهدام نیروگاه برق بصره توسط خلبانان جان 
بر کف نیروی هوایی، ارتباطی به مصاحبه صدام با خبرنگار 

بی. بی. سی. نداشت.
رضا  علی  دوران،  عباس  همچون  پروازی  تیز  خلبانان 
یاسینی و حیدریان پس از دریافت دستور مسئول عملیات 
زمین  از  خود  آهنین  های  پرنده  با  بوشهر  هوایی  پایگاه 
برخاستند، و چند دقیقه بعد نیروگاه برق بصره را با خاک 
پایگاه خود مراجعت کردند، و  به  یکسان کردند، و سالم 
با این عملیات متهورانه تو دهنی دندان شکنی به صدام 

زدند.
خلبانان جان برکف میهن اسالمی بعد از کسب اطالعات 
یک  در  گرفتند  تصمیم  پروازی،  های  نقشه  تهیه  و  الزم 

عملیات هماهنگ و گسترده هوایی عقبه دشمن از جمله 
ستو نهای نیروهای کمکی و تجهیزات آ نها از ارتفاع باال 
بمباران نمایند. طرح عملیات در روز ۲۹ اسفند سال ۱۳۶۰ 
به مورد اجرا گذاشته شد و عباس دوران به عنوان فرمانده 
تیز  و  ورزیده  خلبانان  از  تن   ۱۵ و  انتخاب  پروازی  دسته 
نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی  پرواز 
انتخاب شدند. بعد از بریف الزم توسط دوران، همگی به 
امداد  ههای  را  و  مواضع  او  هدایت  با  و  درآمدند  پرواز 
رسانی دشمن را به شدت بمباران کردند. شکی نیست که 
این حرکت با اهمیت نقش بسزایی در زمینه سازی فتح 

خرمشهر داشت.
جلوگیری از برگزاری کنفرانس جنبش عدم تعهد در بغداد و 

جزئیات مأموریت حمله به پاالیشگاه الدوره
و سرنوشت ساز حمله  مهم  مأموریت  ابالغ  از  یک هفته 
پایگاه سوم شکاری همدان  به  الدوره عراق  پاالیشگاه  به 
فرمانده  خضرایی  شهید  بین  داغی  بحثهای  و  میگذشت 
درباره  عملیات  معاون  یاسینی  رضا  علی  شهید  و  پایگاه 

چگونگی و نحوه اجرای این عملیات در جریان بود
است  بهتر  گفت:  همدان  پایگاه  فرمانده  خضرایی  شهید 
که موضوع را با عباس دوران در میان بگذاریم. با دعوت 
از دوران که در مسئولیت جانشین معاون عملیات پایگاه 
انجام وظیفه می کرد جلسه سه نفری بین شهید خضرایی، 

شهید یاسینی و شهید دوران تشکیل شد. 
و از  دوران پرسید با توجه به تجربه ای که دارید و چندین 
آن  اجرای  برای  پروازهای عملیاتی داشت  بغداد  روی  بار 
دوران  عباس  کنید؟  پیشنهاد می  را  از خلبانان  کدام یک 
لحظه ای سکوت کرد و سپس از پنجره اتاق به هواپیمایی 
دوخت.  چشم  بود  پروازی  باند  از  برخاستن  حال  در  که 
افکار درونی اش ندا میداد اگر من در مسئولیت جانشین 
معاون عملیات باشم کدام یک از بچه ها را برمی گزینم؟ 
گرفت،  می  تصمیم  باید  که  بود  جایگاهی  در  عباس 
مقابل  از  خلبانش  همکاران  یکایک  سیمای  همین  برای 
دیدگانش گذشتند. رضا، سیروس، حمد اهلل، ناصر، تورج، 
محمد، کریم، علی رضا، فریدون، منصور. رضا یک بچه یک 
ماهه دارد، ناصر تازه ازدواج کرده است، محمد خانمش 
غریبه است و با محیط نظامی آشنایی ندارد، منصور مجرد 
است و با پدر و مادر و خواهرش زندگی می کند، حسین 
خانمش بیمار است و در بیمارستان بستری است. هر کدام 
مشکلی دارند، به کدام یک از بچه های خلبان بگویم که با 
پذیرش این مأموریت نامه رفتنش را امضا کند؟ در حالی 
که فرمانده پایگاه و معاون عملیات به عباس چشم دوخته 
ام! شهید خضرایی  آماده  گفت: من  و  زد  بودند،لبخندی 
به وجود چنین  بود و  که اشک در چشمانش جمع شده 
حاضرید  وصف  این  »با  گفت:  کرد  می  افتخار  خلبانانی 

مسئولیت عملیات را به عهده بگیرید؟
دوران سرش را به نشانه موافقت تکان داد و گفت با همه 

مخاطراتی که به آن اشاره داشتید، بله قربان آماده ام .
خبر حمله دو فروند جنگنده بمب افکن ایرانی به پاالیشگاه 
الدوره در جنوب شرقی بغداد بر روی خط تلکس خبرگزاری 

های معتبر جهان خود نمایی کرد
نگذشته  تعیین شده  از پیش  اهداف  بمباران  از  لحظاتی 
اسکندری  محمود  و  فشرد  را  رادیو  دکمه  عباس  که  بود 
خلبان شماره دو را صدا زد و موقعیت او جویا شد. محمود 
در پاسخ به سؤال عباس فریاد زد: ما موفق شدیم… اهلل 

اکبر…
در حالی که دو هواپیما با سرعت هر چه تمام میکوشیدند 
خاک دشمن را ترک گویند، ناگهان صدای برخورد موشک 
به بخشی از بال راست هواپیمای شماره یک عباس را به 
عراقی  موشک  برخورد  اثر  بر  ناگهان  هواپیما  آورد.  خود 
دوران  کمک  شد.  پرتاب  باال  به سمت  متر  ده  حدود  ها 
)مصور کاظمیان ( با دستور وی و با چتر نجات از هواپیما 

خارج شد.
تا آن ساعت هیچ یک از مسئوالن عملیات پایگاه همدان 
نمی دانستند چه اتفاقی خواهد افتاد و نتیجه مأموریت 

عباس دوران و همراهانش چه خواهد شد. 
آن  در  دوران  عباس  خلبان  سرهنگ  که  نیست  شکی 
به  بغداد،  الدوره  پاالیشگاه  په  حمله  از  پس  و  عملیات 
راحتی می توانست با استفاده از صندلی پران و با استفاده 
از چتر نجات، هواپیمای سانحه دیده را ترک کند. او دستور 
ترک هواپیما را به کابین عقب خود داد، اما همان طور که 
از قبل گفته بود حاضر نشد تا باقی عمرش را به اسارتی 
تلخ بسپارد. در حالی که با غرش سهمگین هواپیمای خود 
و بمباران پاالیشگاه الدوره و شکستن دیوار صوتی بر فراز 
شهر بغداد، پایتخت عراق را نا امن و عرصه تاخت و تاز 
را  المللی  بین  های  رسانه  خبرنگاران  بود،  داده  قرار  خود 
را  شگفت زده کرده بود، همچنان میکوشید هواپیمایش 
به یکی از تاسیسات مهم عراق که فاصله چندانی با محل 

برگزاری اجالس سران غیر متعهدها نداشت بگوبد.
بار  با وجودی که بمب و فشنگی در اختیار نداشت، این 
خود را به بمبی در کابین هواپیما تبدیل کرد تا نوع رسالت 
فداکاری اش را در مورد ایران عزیز را به نمایش بگذارد، و 
با آخرین ضربه به وسیله تنها سرمایه اش که جانش بود، 
اوج اخالص و ایثار و از جان گذشتگی را به نسلهای آینده 
سرافراز  ایران  که  زمانی  تا  خواست  عباس  دهد.  نشان 

همیشه زنده است، زنده بماند.
بود گاهی که مردی آسمانی

به جانی سرفرازد لشکری را
نهد جان در یکی تیر و رهاند

زننگ تیره روزی کشوری را

تهیه کننده برنامه تلویزیونی »دورهمی« از همکاری دوباره خود با مهران مدیری خبر داد.
سید مصطفی احمدی تهیه کننده برنامه تلویزیونی »دورهمی«، از ساخت مجموعه ای جدید و همکاری با مهران مدیری 
خبر داد و گفت: همکاری ما با مهران مدیری قطعًا ادامه خواهد داشت و شاید در آینده مدیری با ساخت یک سریال 

تلویزیونی به شبکه های سیما بازگردد.
با کسب ۹۵ درصد  تلویزیونی »دورهمی«  برنامه  را شاکریم که  برنامه دورهمی گفت: خدا  به  اقبال عمومی  درباره  وی 

رضایت مندی، مورد اقبال مردم قرار گرفت.
پیش از این سری سوم برنامه تلویزیونی »دورهمی« با اجرا و کارگردانی مهران مدیری، تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی 

و ایفای نقش سروش جمشیدی به روی آنتن شبکه نسیم رفته است.
منبع:باشگاه خبرنگاران

فرهنگ بوق ها

حقایق جالب دنیای بافتن و بافتنی

به مناسبت روز ارتش 

مهران مدیری 
برای تلویزیون 
سریال می سازد
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شهر ضرب المثل 

دل به دل راه دارد
مورد استفاده:

یكدیگر  به  شدت  به  كه  افرادی  مورد  در  المثل  ضرب  این 
عالقه مند هستند ولی به دالیلی از یكدیگر دور می باشند به 
كار می رود. در دوره ای كه پیامبر اعظم اسالم تازه به پیامبری 
برگزیده شده بودند، تعداد كمی از افراد با این دین جدید 
اویس  یا  اویس بن عامر  افراد  این  از  بودند كه یكی  آشنا 
از وارستگان و دینداران برجسته زمان خود  او  قرنی بود و 
یاران  كمك  به  و  می كرد  زندگی  یمن  در  قرنی  اویس  بود. 
پیامبر )صلی اهلل علیه وآله و سلم( با دین ایشان آشنا شده 
داری  دین  آوازه ی  بود.  شده  عالقمند  دین  این  به  و  بود 
پیر  مادر  اویس  بود.  رسیده  پیامبر  به  اویس  عالقمندی  و 
عهده ی  از  تنهایی  به  نمی توانست  كه  داشت  نابینایی  و 
زندگی اش برآید و به كمك تنها پسرش اویس نیازمند بود. 
اویس روزها شترچرانی می كرد و شترهای شهر را به صحرا 
می برد تا بچرند و با مزدی كه از این كار می گرفت مخارج 
زندگی خود و مادرش را تأمین می كرد. ولی در آتش عشق 

دیدار پیامبر می سوخت.
ایشان  به  پیامبر  با  دیدار  برای  اویس  عالقه ی  خبر  وقتی 

واجب تر  ناتوانت  مادر  به  رسیدگی  فرمودند:  پیامبر  رسید، 
به  را  احترام بگذاری و دل مادرت  او  به  است و سعی كن 

دست آوری.
اویس به پیام، حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
گوش كرد و پیش مادرش ماند ولی همیشه در آرزوی دیدن 
پیامبرش بود. تا اینكه یك روز آنقدر با مادرش صحبت كرد تا 
توانست او را راضی كند كه سه روزه تا مدینه به تاخت برود، 
مادرش  مایحتاج  تمام  اویس  برگردد.  و  ببیند  را  پیامبرش 
از همسایه ها  را به دو نفر  او  را برای سه روز تأمین كرد و 
سپرد تا در نبود او مرتب به مادرش سر بزنند، بعد از مادرش 

خداحافظی كرد و به طرف مدینه حركت كرد.
باروبنه  كمترین  با  و  كرد  تهیه  را  بهترین اسب شهر  اویس 
ولی با سرعت راهش را آغاز كرد. او یك شبانه روز تمام در 
راه بود تا به شهر مدینه رسید. در آن شهر سراغ خانه  پیامبر 
را گرفت و سریع خود را به در خانه پیامبر رساند. ولی پیامبر 
آن روز در خانه نبود ایشان به شهر دیگری سفر كرده بودند 
و چند روز دیگر بازمی گشتند. اویس خیلی ناراحت شد، از 
یك طرف دوست داشت در مدینه بماند تا پیامبر بازگردند و 
از طرفی به مادرش قول داده بود سه روزه برگردد و اگر دیرتر 
بدون  اویس  درنهایت  می شد.  نگران  مادرش  برمی گشت 

اینكه پیامبر را ببیند مجبور شد به یمن برگردد.
كه  نگفت  هم  مادرش  به  حتی  برگشت.  شهرش  به  وقتی 
موفق به دیدن پیامبر نشده. او با خود فكر می كرد مادرش 

بی نتیجه  برگشت  و  رفت  این همه زحمت  اینكه بشنود  از 
مانده ناراحت می شود.

یك  فرمودند:  یارانشان  به  برگشتند  مدینه  به  پیامبر  وقتی 
بوی آشنا در شهر پیچیده. در این مدت عزیزی اینجا بوده. 
یاران گفتند: بله پیامبر خدا چند روز پیش اویس به قصد 
دیدار شما به مدینه آمده بود ولی چون به مادرش قول داده 
بود نتوانست زیاد اینجا بماند. او خیلی ناراحت شد و بدون 
اینكه شما را ببیند به یمن برگشت. پیامبر فرمودند: اویس 

پیش من است چه در یمن باشد، چه در اینجا.
تا اینكه سال ها گذشت و پیامبر اسالم در پایان عمر وصیت 
برای  مرا  پیراهن های  از  یكی  من  مرگ  از  بعد  كه  نمودند 
نزدیكان ماست.  و  از دوستان  او  ببرید، چون  قرنی  اویس 
این مرد كسی است كه به عدد موی گوسفندان قبایل بزرگ 

عرب در قیامت او را شفاعت خواهند كرد.
پیامبر،  یاران  و  نزدیكان  از  گروهی  پیامبر  رحلت  از  بعد 
پیراهن ایشان را برای اویس به یمن بردند. اویس با دیدن 
یاران و نزدیكان پیامبر شروع به گریه كرد و از او پرسیدند 
چرا گریه می كنی؟ گفت می دانم پیامبر از این دنیا رفته اند و 

شما پیراهن ایشان را برای من آوردید.
از كجا خبر داشتی  تو  پیامبر تعجب كردند و گفتند:  یاران 
پیامبر فوت كردند؟ اویس همانطور كه گریه می كرد گفت: 
انگار دل من از این واقعه خبر داشت، درست است كه من 

در یمن زندگی می كنم ولی دلم همیشه با ایشان بوده.

ضرب المثل های معروف فارسی و ریشه آنها 

خصوصیات و عواطف مرد متولد اردیبهشت ماه

حکایت های آموزنده

کالس  بچه هاى  به  کودکستان  یک  معّلم 
او  کند.  بازى  آن ها  با  می خواهد  که  گفت 
به آن ها گفت که فردا هر کدام یک کیسه 
تعداد  به  آن،  درون  و  بردارند  پالستیکى 
می آید،  بدشان  آن ها  از  که  آدم هایى 
سیب زمینى بریزند و با خود به کودکستان 

بیاورند.
به  پالستیکى  کیسه هاى  با  بچه ها  فردا 
 ،2 بعضی ها  کیسه  در  آمدند.  کودکستان 
بعضی ها 3، بعضی ها تا ۵ سیب زمینى بود. 
معّلم به بچه ها گفت تا یک هفته هر کجا 
که می روند کیسه پالستیکى را با خود ببرند.

کم کم  و  گذشت  ترتیب  همین  به  روزها 
بوى  از  شکایت  به  کردن  شروع  بچه ها 
ناخوش سیب زمینی  هاى گندیده. به عالوه، 
آن هایى که سیب زمینى بیشترى در کیسه 
خود داشتند از حمل این بار سنگین خسته 
شده بودند. پس از گذشت یک هفته، بازى 

باالخره تمام شد و بچه ها راحت شدند.
که  این  »از  پرسید:  بچه ها  از  معّلم 
حمل  هفته  یک  خود  با  را  سیب زمینی ها 
می کردید چه احساسى داشتید؟« بچه ها از 
این که مجبور بودند سیب زمینی هاى بدبو 
و سنگین را همه جا با خود ببرند شکایت 

داشتند.
بازى  این  از  اصلى خود  منظور  معّلم  آنگاه 
درست  »این  داد:  توضیح  چنین  این  را 
شبیه وضعیتى است که شما کینه آدم هایى 
نگاه  خود  دل  در  را  ندارید  دوستشان  که 
بوى  می برید.  خود  با  جا  همه  و  می دارید 
بد کینه و نفرت، قلب شما را فاسد می کند 
حمل  خود  همراه  جا  همه  را  آن  شما  و 
می کنید. حاال که شما بوى بد سیب زمینی ها 
تحمل  نتوانستید  هفته  یک  براى  فقط  را 
کنید پس چطور می خواهید بوى بد نفرت 
را براى تمام عمر در دل خود تحمل کنید؟«

حامی  و  صمیمی   ، بیقرار  عاشق  یک  تواید  می  اردیبهشت  مرد 
معشوق باشد

برخی از ما طالع بینی خاص خودمان در ماه تولد داریم که بهتر است 
از آن خبر داشته باشیم در این مطلب برای شما عزیزان طالع بینی 
از احساسات  اگر دوست دارید  ایم  را قرار داده  اردیبهشت ماه  مرد 

و عواطف مرد متولد اردیبهشت ماه با خبر شوبد مطالعه بفرمایید.
در  اردیبهشت  متولد  مرد  و  گربه  اندازه  به  دنیا  در  موجودی  هیچ 

مقابل ناز ونوازش نرمش از خود نشان نمی دهد.
یک  در  خود  های  بچه  برای  و  نظیر  بی  است  مردی  بودن  پدر  در 
دستش زر و در یک دستش شالق است . وای به روزی که برنجد ، 

وای اگر قهر کند.
مرد متولد اردیبهشت دیر ناراحت می شود واگر ناراحت بشود دنیا 

را به هم می ریزد.
او زنی شوخ وشنگ ، ظریف و زنانه ، عاقل و سیاستمدار، و مطیع و 

خانه دار را به سر حد پرستش دوست دارد.
 ، آرام  است  آدمی  ثور  برج  متولد  مرد  که یک  کنید  البد تصور می 
اهل عمل ،حساس و همانند صخره ای عظیم پابرجاست. این تصور 
شما کامال درست است و با حقیقت وفق می دهد . شما به عالوه 
ممکن است متوجه این نکته نیزشده باشید که آدمی است محتاط و 
مصمم ،ضمنا اصال رویایی نیست واحکام قلبش بر مغزش حکومت 
نمی کند. یک مرد متولد اردیبهشت ممکن است برای انتخاب شما 

به عنوان یک همسر مدت ها وقت صرف نماید.
، وقتی  او وقتی هم که فهمید شما همانی هستید که می خواهد 
تصمیم گرفت که شما را بدست بیاورد ، آن وقت جوزای عاشق پیشه 
پر  اسد  که  کند  کاری می  او حتی  اندازد،  لنگ می  در مقابلش  هم 
جنب و جوش و عقرب آتشی مزاج هم در مقابلش احساس حقارت 
بکنند. این موجود آرام و مصمم و اهل عمل می تواند هر روز صبح 
برای شما یک دسته گل سرخ فوق العاده زیبا بفرستد و این کار را 
آنقدر ادامه بدهد و تا اینکه در مقابلش تسلیم بشوید و حاضر به 
هم  عاشقانه  شعر  یک  است  ممکن  حتی  او   . بشوید  او  با  ازدواج 
بگوید و یا یک قطعه شلعرانه هم بنویسد ولی از فرط کمرویی آن را 

بدون امضا برایتان ارسال نماید.
مرد اردیبهشت می تواید یک عاشق بیقرار ، صمیمی و حامی معشوق 
باشد . طبیعت شهوانی اش او را نسبت به عطرهای محرکی که بکار 
می برید ، نرمی موهایتان و یا لطافت پوست بدنتان سخت آسیب 
پذیر می سازد . او ممکن است نتواند این احساس خود را با کلمات 
و جمالت رایج عشاق بر زبان بیاورد، اما به هر حال راهی برای القای 
آن به شما پیدا می کند. حساسیت او به نوازش خارق العاده است . 
وجود عالئمی از وابستگی به زمین در مجمع الکواکب ثور موجب می 

شود که در زمینه های عشقی تناقضاتی در کارش دیده شود.
یک اردیبهشتی دوست دارد شما را در یک پالتوی پوست قیمتی و 
زیبا ببیند. او ممکن است در یک روز بهاری از پیر زنی که در خارج 
شهر گل بنفشه می فروشد، یک دسته گل برایتان بخرد و چند برابر 
قیمت آن به وی پول بپردازد، فقط به این علت که شباهت زیادی 
بین او و مادرش دیده است ) اما این را یقین داشته باشید که شما 
او را هرگز یاد مادر و خواهرش نمی اندازید، مگر به هنگام حمایت 

از شما قرار بگیرد( موسیقی شدیدا بر روح او باثیر دارد و احساسات 
که  بخصوص،  آهنگ  به  مسلما  او   . انگیزد  می  بر  را  ای  عاشقانه 
عشقش را در خاطرش زنده می سازد، دلبستگی فراوان دارد، عشقی 

که هیچ بعید نیست خود شما باشید.
اگر شما می خواهید دالیل بیشتری از وجود عشق در اعماق روح او 
به دست بیاورید ، به هدایایی که در روز تولدتان و یا روز عید برایتان 
را با امکاناتش توجه کنید. چند بار دیده و  می خرد و مقایسه آن 
شنیده اید که او اظهار تمایل کرده است با هم تنها باشید ؟ زیر نور 
مهتاب به گردش بروید ، و در خیابان های خلوت زیر نور ستارگان به 
قدم زدن بپردازید. وقتی یک اردیبهشتی نسبت به شما ابراز عشق 
می کند، این کار را واقعا و از صمیم قلب انجام می هد و منظورش به 
هیچ صورت چاپلوسی نیست . او شما را در هر فرصتی که به دست 
آرامی  و موسیقی  روشن شده  نور  با  که  دنجی  رستوران  به  بیاورد، 
داشته باشد، می برد و هرگز اولین روزی که با شما آشنا شده است 
را ازخاطر نمی برد. آیا باز هم دالیل بیشتری از حقیقی بودن عشق 

او می خواهید؟
مرد متولد اردیبهشت مثل یک دلو )بهمن( شدیدا رویایی نیست ، 
او هرگز قاپ شما را نمی دزدد و هرگز مانند متولد برج حمل به شما 
گل  از  بستری  روی  بر  خوابیدن  و  پریان  شاه  قصر  در  زندگی  وعده 
های سرخ را نمی دهد. اما بر عکس این امکان خیلی وجود دارد که 
نامزدش که به دیدنش آمده است، به سر میز کارش ببرد و نقشه 
منزلی را که در نظر دارد بسازد تا پس از ازدواج در آن ساکن بشود، 
به وی نشان بدهد و توضیح بدهد که برای این کار چقدر پول دارد 

و از چه امکانات عملی می تواند استفاده کند.
او احتماال قبل از آنکه به فکر نامزدی بیفتد، مقداری از اسباب و اثاثیه 
خانه را تهیه کرده و پیش قسط خرید یک آپارتمان را هم داده است 
. او همیشه کارش از روی حساب است . وقتی شما را از خانه پدر و 
مادرتان بر می دارد و به منزل خود می برد ، بدون اینکه گفته باشد 
شمار را به یک قصر افسانه ای می برد ، می توانید مطمئن باشید که 

فکر پرداخت اقساط آن را کرده است.
او تقریبا هرگز به چیزی اعتراض نمی کند و از شما ایرادی نمی گیرد 
و دیری نمیگذرد که شما با دیدن خود در خانه ای که می توانید هر 
کاری دلتان خواست در آن انجام بدهید و احساس اطمینان از اینکه 
شوهرتان همیشه فکر همه چیز را می کند، از خود می پرسید که چرا 
قبل از ازدواج رویاهای طالیی زندگی در ابر ها را در سر داشته اید ؟ 
و یا الاقل آنقدر کار منزل و مخصوصا رسیدگی به حساب و کتاب و 
دخل و خرج خواهید داشت که تقریبا مجالی پیدا نمی کنید برای 
آرزو های طال یی بر آورده نشده خود اشک حسرت بریزید. این است 
خصوصیت یک مرد متولد اردیبهشت برای زنی که روی خصوصیات 
خوب یک شوهرش تکیه می کند و چقدر جای تاسف خواهد بود اگر 
چنین نکند . یک مرد متولد اردیبهشت نقشه کارهای فردای خود را 
با کمال دقت و احتیاط برنامه ریزی می کند، او مثل سنجاب مقداری 

از آذوقه خود را برای زمستان ذخیره خواهد کرد.
وسوسه دیگران و یا رویدادهای ظاهری فریب هرگز نمی توانند او را 
از تعقیب هدفی که برای خود تعیین کرده است ، منصرف سازد . با 
وجود یک چنین دوراندیشی ، اگر وضع مالی اش اجازه بدهد، خیلی 

راحت تر از متولد ماههای دیگر با رفتن زن و بچه اش به تعطیالت 
کنار دریا و یا سفرهای تفریحی موافقت می کند.

زود رنج و بد خشم
 طبیعی است که او نقاط ضعفی هم دارد . چه چیز و یا چه کسی را 
می شناسید که بی عیب باشد؟ از یک نظر شما باید همیشه سعی بر 
آن داشته باشید که زنی باشید با تمام ظرافت های زنانه . اگر شما 
نظریه قاطعی در سر دارید، سعی نکنید آن را به زور پیش ببرید و یا 
راجع به قدرت فکری خود در مقابل دیگران با او به جدل بر نخیزید 
. او در خلوت احترام خیلی زیادی برای یک زن هوشمند قائل است 
) که البته در این حالت هم باز یک پله باالتر را برای خود خالی نگاه 

می دارد(.
وقتی در جمع هستید و با او می رقصید، بگذارید او » فرد برتر« باشد 
. وقتی در جمع دوستان و یا اقوام راجع به موضوعی ابراز عقیده می 
کند، شما مانند یک ناظر بیطرف رفتار کنید و از او حمایت نکنید تا 
غوغا برپا شود. یکی از این دو عکس العمل را از او خواهید دید: اگر 
او یک اردیبهشتی خالص باشد، که اغلب هم همینطور است، همان 
جا کاری خواهد کرد که واقعا موجب تعجبتان شود و حتی ممکن 
است بعد از مراجعت به منزل عملی از وی سر بزند که اصال انتظارش 
را نداشته باشید و چه بسا که برای این کار صبر هم نمی کند به منزل 
برسد، اما اگر خیلی صاف و ساده نباشد ، آن وقت ممکن است اخم 
هایش را در هم بکشد و تمام شب را در گوشه ای بنشیند و دیگر با 
هیچکس صحبتی نکند و به این کار خود با چنان حالت بدی ادامه 
بدهد که آرزوی کنید ای کاش زمین دهان باز کرد ه و شما را در خود 
فرو می برد . رفتار او) بهتر است بگویم کناره گیری مطلق او از جمع( 
در این گونه مواقع چنان خواهد بود که شرکت کنندگان در مجلس 
یک  عیش  تواند  می  راحت  خیلی  او   . کرد  خواهد  ناراحت  هم  را 
مجلس را از بین ببرد اما چه در مورد اول ، و چه در مورد دوم، هرگز 
به شما نمی گوید که علت این رفتارش چه بوده است. او صمیمانه 
توقع دارد که شما خودتان بدانید چه باید بکنید ، او می خواهد که 
زن مورد عالقه اش در همه حال پشتیبان و حامی او باشد و برایش 

فداکاری کند.
در مواقع خشم و رنجش طبیعی است که شما سعی می کنید اوقات 
او را از بین ببرید اما سعی شما هر قدر هم زیاد باشد ، تا او به انتهای 
خط نرسد ، عمال بی فایده و بی ثمر خواهد بود. این کار درست مثل 
جابجا کردن صخره جبل الطارق است. در حقیقت اگر شما سعی کنید 
که او را به حال عادی برگردانید، متوجه می شوید که ای کاش این 
کار را نمی کردید و می گذاشتید که اوقات تلخی اش سیر عادی خود 
را طی می کرد و به انتهای خط می رسید، بیشتر سربه سرش بگذارید 
موجودی  متین  و  آرام  ثور  یک  از  ناگهان  تا  کنید  اذیتش  بیشتر  و 
خشمگین و منهدم کننده به وجود بیاید و چیز هایی را با فریادهای 
رعد آسا بگوید که تا سال ها هم بعد از به خاطر آوردنشان صورتتان 

از خجالت سرخ بشود.
مرد متولد اردیبهشت هرگز از خانه اش قهر نمیکند ولو اینکه شما او 
را به شدت عصبانی کرده باشید ، اما ممکن است رفتا شما طوری 
اینکه  المقدور در خانه نباشد و یا بدتر  باشد که او سعی کند حتی 
ممکن است بدون اینکه از ظاهرش خیلی معلوم باشد، جسمش نزد 

شما باشد و روحش در جای دیگری . به همین ترتیب قهر کردن شما 
هم نمی تواند کوچکترین تاثیری روی او بگذارد . اگر او دچار خشم 
شد و رنجش عمیق پیدا کرد، شما مجبورید تا زمانی که همسرش 
روی  و  کنید  زندگی  سقف  یک  زیر  و  منزل  یک  در  او  با   ، هستید 
یک تختواب کنار هم بخوابید ، ولی هیچوقت مالک قلب و روح او 

نخواهید شد.
دخالت های مادر زن آخرین چیزی است که اصال قادر به تحملش 
نمی باشد. به احتمال زیاد اولین قهر شما از منزل او، آخرینش هم 
می باشد . یک بار که این تجربه صورت گرفت، هم خوتان وهم پدر 

و مادرتان می فهمند که با این چاقو نمی توان سر گاوی را برید.
رفتار شکنجه آسا 

مرد اردیبهشتی را که زن بسیار تند خویی دارد راه حل بسیار جالبی 
برایش پیدا می کند، حتی المقدور با او از خانه خارج نمی شود ، و در 
منزل هم کمتر راجع به موضوع جدی و مهمی با وی حرف می زند. 
او چهار پنچم ساعات بیداری اش را در خارج از منزل می گذارند. در 
این مورد فشار غیر قابل مقاومت زنش به جسم غیر منقولی، یعنی او 
، برخورد کرده است . این زن می تواند هر جادلش می خواهد برود 
و هر وقت دلش می خواهد به منزل برگردد. وقتی از او پرسیدم که 
آیا زنت را واقعا دوست داری ؟ جواب مثبت داد و گفت که زندگی 
شان جریان عادی و طبیعی دارد، احترام یکدیگر را نگاه می داریم، 
اما تا زمانی که او نداند نسبت به من چه رفتاری باید داشته باشد 
تا وقتی  باالخره  را بگیرد و  نتواند جلوی پرخاشگری  تا زمانی که  و 
کامال درک نکند که کی مرد است و کی زن ، وضع به همین منوال 
خواهد بود. یک چنین سرنوشتی در انتظار تمام زنانی که همسر مرد 
متولد اردیبهشت می شوند ، نشسته است. وای به حال آن ها اگر 
در جمع به مرد خود توهین کنند ، مثال در رستوران جلوی دوست و 
آشنا صورت غذا را از دست او بیرون بکشند و یا باالی حرف او حرفی 
بزنند . در این مورد شما نباید یک اردیبهشتی را سرزنش کنید. خلق 
خوی او به راستی با عالمت برجی که در آن به دنیا آمده تشابه دارد.

ازدواج خود مراقبت به عمل می آورد و  از  با تمام قدرت  اگرچه  او 
مانع از هم پاشیدن آن می گردد ، ولی شما ممکن است خود را خیلی 
سرش  به  سر   ، باشد  چنین  خواهید  نمی  اگر  و  نبینید،  خوشبخت 

نگذارید و با وی لجبازی نکنید.
چه زنی را دوست می دارد 

یک مرد اردیبهشتی اگر چه فوق العاده صبور است اما نمی خواهد که 
حلقه ای به بینی اش انداخته شود، و به این طرف و آن طرف کشیده 
شود ، اما این حرف مفهومش این نیست که خواهان زنی می باشد 
که خود را مثل کنه به او بچسبانید. او خیلی مرد عمل است و بیش از 
آن خواهان آزادی است  اجازه نمی دهد زنی مثل گردن بند خودش 
را به او آویزان کند . او می خواهد که زنش موجودی سرشار از شادی 
و نشاط باشد . یک چنین زنی او را هم به وجد می آورد و توازنی 
بین روح و جسمش ایجاد می کند. او به تبسمی شیرین بسان عاشق 
زنی که  به چنین  باشد،  شیدایی که مشغول تماشای معشوقه اش 
شادمانه وظریف به این سو و آن سو می رود و شادی به اطراف می 

پراکند، نظاره می کند.
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حمل کینه و نفرت


