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دکتر حسین قنبری

آتوسا، داروی ایمن درمانی 
سرطان: از کشف تا تزریق به بیمار

تمساح یزدی

یلدا را هم مالخور کردند!
شنیدم که به فتوای چند آیت اهلل مزغل ضد 
ایرانی به علت مصادف شدن جشن یلدا با دو سه 
تا قتل و رحلت امامان شیعه برگزاری این جشن  

امسال در ایران محدود یا ممنوع شده بود.
آخر این هم انصاف است که جشنی به این 
زیبایی و قشنگی به علت قتل و سوگواری ممنوع 
شود؟ چرا این مذهبی های دو آتشه فکر نمی کنند 
که بلندترین شب سال بهترین موقعیت است که 
مردم غم و غصه از دست دادن امامان را بیشتر و 

عظیم تر و عمیق تر به دل بگیرند؟
کاش روزی می رسید که ایام سوگواری و قتل 
حتی یکبار هم شده به نفع جشن های ملی ایرانی 

کنار می رفتند نه برعکس...

به دستور آقا، تهران 
کوچک تر می شود!

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران گفت: 
به دستور مقام معظم رهبری محدوده تهران حدود 
۱۰۰ کیلومتر کاهش پیدا کرده است! وی گفت: بعد 
از دستور ایشان در مورد افزایش »نفوس و گسترش 
جمعیت« ایشان دستور فرمودند که محدوده تهران 
»کاهش« پیدا کند و مزایا و تسهیالت برای ساکنین 

خارج از محدوده تهران بزرگ قطع گردد. 
وی گفت: این شایعات که دستور رهبری برای 
این بوده که توی سر امالک و مستغالت تهران )به 
علت رقابت با امالک و مستغالت خارج از تهران( 

نخورد چون آن امالک و مستغالت به نزدیکان 
ایشان و سران سپاه تعلق دارد اصال صحت ندارد 
دخالتی  ایشان  تصمیم گیری  در  مجتبی  آقا  و 

نداشته است.

روزنامه »روزان« 
و عکس ممنوعه

خبرگزاری »کار« ایران گزارش کرد که به دنبال 
این  »روزان«، خبرنگار سیاسی  روزنامه  توقیف 
نشریه، یغما فخشامی، نیز بازداشت و روانه زندان 
شده است. این روزنامه در صفحه اول خود عکسی 
از آیت اهلل منتظری چاپ کرده بود و زیر آن نوشته 
بود: فقیهی متفاوت. کمی پیش چند نهاد سازمان 
ملل اعالم کرده بودند که خبرنگاری و نویسندگی در 
ایران حتی خطرناک تر از رو در رو شدن با »داعش« 

یا مرض ایبوال شده است.
در یک تماس تلفنی محرمانه یغما فخشامی به 
خبرنگار مخصوص ما در ایران گفت: بازجوی زندان 
اوین بعد از این که سر من چند بار داد کشید و به 
من فحش داد با لحن آرامی پرسید: مرد حسابی، 
برای چه عکس این یارو منتظری را گذاشتید روی 
جلد؟ بعد با لبخند گفت: خودت می دونی که 
بجای این عکس اگر عکس لختی شکیرا یا جنیفر 
لوپز را می گذاشتید کمتر جلب توجه می کرد و تو 

االن اینجا نبودی؟

یک هواپیمای دیگر
بعد از آن هواپیمای مفقود شده و ناپدید شده 
مالزی چشممان به یک هواپیمای دیگر از کشور 
رادار  یکهو روی صفحه  اندونزی روشن شد که 

غیبش زد و پرید.
پدر یکی از مسافران این »ایرالین« که از این 
تازه اسالم آورده های اندونزی بود به خبرنگاران 

می گفت: این خواست خدا بود!
من نمی دانم این اصطالح »خواست خدا بود«  
را چه کسی درست کرده است؟ یعنی خدای به 

آن بزرگی با این همه مشغله آنقدر بیکار شده که 
سالی دو سه تا هواپیما را وسط آسمان می دزدد 
آن هم از کشورهای مسلمان تا کمی تفریح کند؟ 
چرا هواپیماهای اروپایی و آمریکایی را نمی دزدد و 
ناپدید نمی کند؟ مخصوصا هواپیماهایی که از الس 
وگاس برای قمار و خانم بازی و مشروب خواری 

مسافر می برند؟

حقایق تاریخی
آیا می دانستید زنان ایرانی اولین زنانی بودند در 
خاورمیانه که حق رانندگی خود را بدست آوردند؟ 
عربستان سعودی  زنان  برای  است  ممکن  این 

جالب باشد. 
فردوسی در شاهنامه می گوید که سودابه و 
رودابه می توانستند با آزادی کامل سوار رخش رستم 
شوند و بدون مزاحمت نیروهای پلیس اخالق آن 
روز به هر کجا که دوست داشتند بروند و نیازی نبود 
که یک مرد عضو خانواده سوار بر اسب آن  ها بوده 

و همراهی شان کند یا رستم به آن ها اجازه دهد.

تسلیت
رسیدن قیمت دالر به سه هزار و ۵۰۰ تومان را به 
کلیه نویسندگان صفحه  اقتصادی روزنامه »کیهان« 
و سردبیر آن نشریه که جنبش »وال استریت« را 
سقوط آمریکا توصیف کرده بودند تسلیت عرض 
می نماییم و از خداوند برای بخشش گناهان آن ها 

تقاضای رحمت داریم.
ترتینای پارسی نژاد

از سایت آیت اهلل 
مصباح یزدی

سئوال یک طلبه تازه معمم: چرا وقتی قیمت 
مواد مخدر اینقدر پایین آمده ارزش دالر آمریکا 
اینقدر باال رفته؟ قیمت علف را در بازار جدیدا 

دیده اید؟
جواب آیت اهلل: قیمت مواد را خودمان پایین 
را می بینند  تا مردم وقتی قیمت دالر  آورده ایم 
وحشت نکنند. مگر نمی بینید به لطف علف ماری 
جوانا وقتی مردم قیمت بازار آزاد دالر را می بینند 

مرتب می خندند؟

علف
رفیقم از تهران زنگ زد و بعد از چاق سالمتی 
و صحبت های همیشگی درباره جنیفر لوپز و شکیرا 

و بیانسه بحث رسید به اوضاع ایران.
گفت: می دونستی که قیمت مواد مخدر از 

سبزی خوردن هم ارزان تر شده؟!

گفتم: برو گمشو، شوخی می کنی؟
گفت: نه بخدا!

گفتم: یعنی یک کیلو ماری جوانا از یک کیلو 
سبزی قورمه سبزی هم ارزا ن تر شده؟

گفت: آره. البته بستگی داره از کجای شهر و 
از چه کسی بخری. سبزی  فروشی داریم تا سبزی 

فروشی.
گفتم: اصال فکر نمی کردم روزی برسد که علف 

از سبزی خوردن ارزان تر شود!
گفت: این هم از معجزات حکومت اسالمی 

است ولی صدایش را در نمی آورند.
گفتم: پس بهتر بود بجای این که بگویند آب را 
مجانی می کنیم، برق را مجانی می کنیم، اتوبوس را 
مجانی می کنیم می گفتند علف را مجانی می کنیم 
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 بقیه در صفحه 33   

شوخی عکسی

ـ ببین جواد، سعی نکن با جان جان گفتن مخم را بزنی، باشه!

شستشوی فرش های نفیس و ارزشمند با روش ارگانیک 
قالی همچون فیلتری است که تمام ذرات آالینده را به خود جذب می کند. قالی می تواند 

عامل مهمی در کاهش آلودگی هوای داخل خانه باشد در صورتی که آن را سالی یکبار 

به طریق درست و با استفاده از مواد غیرشیمیایی و سیستم آب تصفیه شده بشویید.

فرش ابریشم در خارج از ایران تا به حال فقط با استفاده از مواد شیمیایی شسته شده 

و یا بصورت روشویی با کف صابون تمیز شده است، این امر باعث می شود تمام امالح 

آلوده و گرد و خاک درون فرش ته نشین شده و عالوه بر ایجاد مشکالت سالمتی برای 

ساکنان منزل، تار و پود فرش را خشک نموده و موجب ترک خوردگی آن شود.

»راویتا راگز« تنها شرکت در آمریکا است که فنآوری هنری و علمی ایتالیایی را با صنعت 

قالی شویی ایرانی ترکیب نموده تا فرش های شما را به بهترین و سالمترین نوع ممکن به 

صورت ارگانیک پاکیزه نماید تا این سرمایه گرانبهای شما جاودانه بماند.

با سرویس حمل و نقل در محدوده منطقه واشنگتن بزرگ

تا انقالب زودتر به ثمر برسد!
خندید و گفت: دقیقا!

گفتم: این مخالفینی که انقالب اسالمی را به 
راه انداختند باالخره به هدف خودشان رسیدند و 

موفق شدند.
پرسید: منظورت چیه؟ این کجاش موفقیت 

است؟
این حشیش کش ها  اینه که  گفتم: منظورم 

باالخره به علفشان رسیدند، گور بابای انقالب!

ـ  عقیدتی سئوال ریاضی 
وقتی برای تشیع جنازه سردار شهید حمید 
پنج هزار  تقوی که در عراق کشته شده حدود 
نفر به خیابان می آیند ولی برای تشیع جنازه یک 
خواننده موسیقی پاپ مرتضی پاشایی پنجاه هزار 
نفر به خیابان بیایند محاسبه کنید چند سال دیگر 
از عمر جمهوری اسالمی ایران باقی مانده است و 
چرا؟ در نظر داشته باشید طرفداران مرتضی پاشایی 

از آبمیوه ساندیس خوششان نمی آید.

شعرهای عاشقانه مذهبی!
)۱(

در حریم بازوهای تو گم شدم
در رویایی شگرف رفتم و خیس برگشتم

عرق بدن تو سرشار از مردانگی
غسل داد مرا در کمال زنانگی!

)۲(
در شهادت عشق تو می گریم

اول هفت روز
بعد چهل روز...

روز چهل و یکم تیپ و تریپ می زنم
تا عشق دیگری را بیابم...

)3(
آری با تو صادق نبودم

آن که می خواستی نبودم
چادرم الی دندان از تو رو گرفته بودم

شلوار جین  در سوراخ  تو  انگشت  رویای  با 
پاره ام...

)۴(
تو مرا به معراج رساندی

به عرش آسمان ها

تا بلندی ماهواره ها
نگفتی عشق دیگری داری

دلم را شکستی سخت
مثل بشقاب ماهواره ها بر کف خیابان...

سئوال ریاضی ـ عقیدتی 
)۲(

اگر با کاهش بهای هر بشکه نفت در حد روزی 
یک دالر، قیمت دالر در بازار آزاد ۱۰ تومان باال رود 
تعیین کنید وقتی قیمت یک بشکه نفت به ۳۰ دالر 
برسد قیمت دالر چقدر خواهد بود؟ نمره اضافه 
برای کسانی که تعیین کنند که آیا درآمد دولت از 

فروش نفت بیشتر است یا از فروش دالر قاچاق.

اطالعیه نیـروی 
انتظامی تهران

بدین وسیله به اطالع شهروندان می رسانیم که 
به دنبال فتوای مقامات معظم مذهبی و مراجع 
تقلید برگزاری جشن یلدای امسال به علت مطابقت 

با ایام سوگواری ممنوع اعالم می گردد.
این جشن  برگزاری  در  که سعی  متخلفانی 
نمایند به اشد مجازات قانونی محکوم شده و به 
جرم ارتداد و محاربه با اسالم و همچنین براندازی 

رژیم مجازات خواهند شد.
خرید و فروش هر نوع انار و هندوانه و آجیل 
شیرین تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود. ضمنا 
خانه هایی که چراغ های آن ها بعد از ساعت ۱2 شب 
روشن بماند قبض جریمه دریافت خواهند کرد و یا 

برق آن ها قطع خواهد شد.
دفتر روابط عمومی

فوائد حجاب!
و  زشتی ها  و  حجاب  درباره  آنچه  برعکس 
بدی آن می گویند و عقیده دارند که حجاب نوعی 
مردساالری است و به زنان اجحاف شده و زن چون 
نوعی دارایی مرد به حساب می آید برای همین مرد 

مجبورش  می کند خودش  را بپوشاند و غیره... 

باید به نیمه پر لیوان هم توجه کرد و دریافت 
که حجاب زنان آنقدرها هم بد نیست و فوائدی هم 
دارد. مثال با پوشیدن روسری شما می توانید کلی 
در هزینه آرایش مو و سالن زیبایی رفتن و حتی 
خرید شانه و رنگ مو صرفه جویی کنید. روسری 
بهترین راه مخفی کردن کچلی زنان هم می باشد.

زنانی که زیاد زیبا نیستند با رعایت حجاب 
می توانند قسمت های زیبای صورت خود را نمایان 
کنند. مثال دماغ قلمی یا لب های قلوه ای و یا 

چشمان درشت و زیبا.
زنانی که زشت هستند می توانند از مقنعه و 
روبنده و نقاب استفاده کنند. پوشیدن چادر حدود 
۵۰ درصد مشکالت چاقی و بدهیکلی زنان را حل 
می کند. پوشیدن حجاب هایی چون مانتوی سیاه 
و قهوه ای مشکل چشم هم چشمی بسیاری از 
زنان را حل می کند و شوهران آن ها کلی در خرید 

لباس های قشنگ و رنگی صرفه جویی می کنند.
در پایان، حجاب برای پوشش و پنهان کردن 
خالکوبی یا تاتوی خانم ها بسیار موثر است. آن ها 
می توانند این تاتوها را از چشم مردم عادی با حجاب 
خود پنهان کنند و این تاتوها و خالکوبی های جاهای 
حساس بدن را که نامحرم نباید ببیند )و یا حتی 
نیروی انتظامی و پلیس اخالق و...( فقط به دوست 

پسر و نامزد و شوهر خودشان نشان دهند.

آیا می دانستید؟
آنچه  برعکس  شطرنج  که  می دانستید  آیا 
می گویند اختراع هندی ها نبود و نادرشاه آن را 
از ایران به هندوستان برد؟ وجود شاه و وزیر و 
سرباز نشانگر این است که این بازی ایرانی است و 
نه هندی چون هندی ها هیچ گاه شاه نداشتند و 
نمی دانستند وزیر چیست؟ بعد از آن که نادرشاه 
هندوستان را ترک کرد و به ایران برگشت چون در 
آن زمان قانون کپی رایت وجود نداشت هندی ها 
شطرنج را با اضافه کردن فیل به نام خودشان به 
بقیه دنیا صادر کردند تا بدین وسیله از ایرانیان 

انتقام بگیرند.

شعرهای جدی
خفته است اینجا 

آسفالت سیاه خیابان

چون رودی پهن جاری در فرود شب
کوچه  دست ترین  دور  به  که  ترک هایی  با 

خاطرات می روند
پیرمردی با بارانی کهنه و پاره

با شانه های افتاده 
به موازات عبور ماه

از زیر پل نیمه خراب گذر می کند
تختخواب  روی  را  سایه اش  طرح  ماه  نور 

مقوایی اش می کشد
دیروز خیابان پر از خون بود

امروز آن را شسته بودند
با کمک باران

و اشک عابران پیاده
مردی با بارانی سیاه و تمیز و عینک آفتابی

از آن سوی خیابان
از تاریکی کوچه ها

از راه می رسد
هر تکه از آسفالت را با دقت خاصی ورانداز 

می کند
تا مبادا قطره خونی باقی مانده باشد...

بهداشت و سالمت
با آن که می گویند خوردن چربی و غذاهای 
چرب برای بدن ضرر دارد دانشمندان امور تغذیه 
ثابت کرده اند که کمبود چربی در بدن به مشکالت 

و مصائب زیر منتهی می شود:
ـ کم آوردن انرژی.

ـ گرسنگی مفرط و مرتب و متواتر.
ـ عدم تمرکز مغزی.
ـ کند شدن حافظه.

ـ افسردگی.
ـ ناراحتی های پوستی.

ـ اختالالت در عادت ماهانه.
ـ عصبی شدن از سر و صدا و شلوغی.

آن ها می گویند صبح خود را با نیم کیلو کره روی 
نان شروع کنید و یا یک پرس کله پاچه چرب از 
مغازه سر خیابان بخرید و بخورید. اگر هنوز گرسنه 
هستید مقداری نان با سرشیر چرب و خوشمزه 
توصیه می شود. برای ناهار یک دیزی پرمالت و پر 
از دنبه بخورید و پشت سرش چند نان خامه ای یا 
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۱ـ  ماماـ  بلبل.
2ـ  نقشه کشـ  جای پخت نانـ  بازار همه فن حریف.

۳ ـ حالل زاده اش به خالو می رود ـ بعضی ها دم حجله 
می کشتند!ـ  کلمه ندا.

۴ ـ جبه و باالپوش ـ نوعی چاشنی غذا ـ دور، خالف 
قریبـ  فوری و بی درنگ.

۵ـ  عدد روستاـ  شیره گیاه گونـ  قاضی.

۱ـ  عهدنامه ای که پس از جنگ جهانی اول امضاء شد 
و نقشه اروپا را به زیان آلمان ترسیم کرد. حرارت باالی 

۳7 درجه.
2 ـ آرام گرفته و آسایش یافته ـ پناهگاه ـ زبان رایج در 

شبه قاره.
۳ ـ قد و اندام ـ گشادگی و وسعت ـ از اقسام سنگ 

معدن جیوه.
ـ اگر در خانه باشد یک حرف بس است  ـ گیاه تاجریزی   ۴

ـ گاه به ریشه زنند!ـ  کلمه پرسش.
۵ـ  عمامهـ  الستیک اتومبیلـ  بیماری جگرسوز.

6ـ  پارچه لطیف و ابریشمیـ  از پایتخت های اروپایی.
7ـ  از واحد های نظامیـ  نوعی ماشین چاپ نه چندان 

قدیمیـ  رویای تشنه لب.
ـ بندری  8 ـ  یونانی اش فیلمی بود با بازیگری آنتونی کویین 

در فرانسهـ  دو خط که هرگز به هم نمی رسند.
۹ ـ چهار تازی ـ عنوان تاریخ مسیحیان جهان ـ میوه 

نارس. 
۱۰ـ  اسب سرکش و دیر رامـ  مساعده و پیش پرداخت.

۱۱ ـ درویش را غنیمت است ـ نوعی تن پوش زنانه ـ 
ظرفی برای مایعات.

۱2ـ  پول فلزیـ  پهناور و گشادـ  برهنهـ  فقط »یکی« 
است.

۱۳ـ  سالن بزرگ ـ  از وسایل آشپزخانه و نجاریـ  هویج.
۱۴ـ  بخشی از کاشانـ  درخت سدرـ  بیگانگان.

۱۵ ـ تکیه کالم منفی باف ـ  مرد سال فوتبال آلمان در 
سال ۱۹۹۴ میالدی.

ـ ناشنوا. ـ از قالب های شعری  ـ اندوخته و ذخیره   6
ـ از انواع بیماری!  ـ بخار و دود است و لبه تیز کارد   7

ـ خدعه و فریب.
8 ـ کامیون  زاده! ـ حشره ای زهرآگین ـ دهانه و 

لگام.
۹ـ  از دیگران نقل قول کردنـ  نگهبان چماق نقره 

به دست در کاخـ  انتهای جهنم.
۱۰ـ  تصدیق ماتادورـ  نوعی کاله لبه دارـ  از اشکال 

هندسی.
۱۱ـ  معروف و نامیـ  چرک نویس ـ  حرف ندا.

۱2ـ  سخنان بیمارگونهـ  موش خرماـ  پسوندی به 
مفهوم مثل و مانندـ  پرنده ای شبه کالغ.

۱۳ ـ امیدواری ـ پرنده دم  جنبانک ـ شهری در 
استان فارس.

۱۴ ـ آموزش دادن ـ آسیب رساندن و اذیت ـ از 
ادات پرسش.

۱۵ ـ از قهرمانان ملی آمریکا در قرن ۱۹ که به 

مناسبت شکار نوعی گاومیش شهرت داشتـ  مقیاسی 
برای اندازه گیری اشیاء کوچک.

روی کودکتان در...

این کار رو انجام بدید؟ 
* مستقیما نگویید اشتباه کردید. اگر 
مستقیما به آنها بگویید که دارند اشتباه 
می کنند تمایلی به کامل کردن کارهای 
خود در آینده نخواهند داشت، در عوض، 
همیشه بخش هایی از کار را یادآوری کنید 
که بخوبی انجام داده اند، آنها را در تمام 
کردن کار کمک کنید. اگر درخواست 
یا سؤالی داشتند، چند راهنمایی مفید 

بدهید تا دفعه بعد بهتر عمل کنند.

بقیه از صفحه 3۱

با افراد میانسال و سالمند می تواند نقش 
پیشگیرانه ای داشته باشد.

ستون فقرات سالم
و بدون انحراف

آموزش  که  باشید  داشته  به خاطر 
نحوه مراقبت از ستون مهره ای و حفظ 
از کودکی، نوجوانی و  باید  سالمت آن 

جوانی صورت بگیرد.
طبق بررسی های موجود هنگامی که 
وزن کیف یا کوله پشتی از ۱۰ درصد وزن 
دانش آموزان دبستانی و ۱۵ درصد از وزن 
دانش آموزان دبیرستانی بیشتر باشد سبب 

آسیب به ستون مهره ای می شود.
مسلما افرادی از جامعه که بتوانند 
بخوبی استرس های خود را کنترل کنند، 
برنامه مرتب ورزشی داشته باشند و به 
تغذیه مناسب خود اهمیت دهند و به 
طور کلی از الگوی زندگی سالمی برخوردار 

باشند در میانسالی و سالمندی از آفت 
جسمانی بسیار کمتری برخوردار بوده و 
با آسیب های ستون مهره ای و انحراف این 

ساختار مواجه نخواهند بود.

فیزیوتراپی، درمانی موثر
فیزیوتراپی به عنوان یک درمان موثر 
به سالمندان در درمان عوارض ناشی از 

انحراف ستون فقرات کمک می کند.
بافت  تقویتی  و  کششی  تمرینات 
مهره ای  ستون  اطراف  عضالت  و  نرم 
قدرت  و  انعطاف  افزایش  منظور  به 
آنها، تمرینات تعادلی و وضعیتی خاص 
برای این گروه سنی، استفاده از برخی 
فیزیوتراپی  دستگاه های  و  تجهیزات 
است  مواردی  از  الکتروتراپی  همان  یا 
با  سالمندان  فیزیوتراپی  برنامه  در  که 
انحراف ستون مهره ای قرار دارد. البته با 
توجه به آسیب پذیری باالی سالمندان، 
این گونه تمرین درمانی باید زیرنظر یک 

فیزیوتراپیست صورت گیرد.

بقیه از صفحه 3۰
انحراف ستون فقرات...

متخصصان  بیشتر  توصیه  بنابراین 
به خانم های باردار این است که در سه 
ماهه اول بارداری که زمان شکل گیری 
جنین و پیشرفت سلول های اولیه جنین 
است و بیشترین خطر آسیب وجود دارد 
از رنگ کردن موها خودداری و این کار را 
به سه ماهه دوم یا سوم موکول کنند. از 
طرفی یادتان باشد هایالیت به علت تماس 
کمتر رنگ با پوست سر بهتر از رنگ کردن 

کل موهاست.

کرم های موبر!
اپیالسیون در  به گفته متخصصان 
دوران بارداری هیچ مانعی ندارد، اما درباره 
مصرف کرم های موبر اختالف نظرهای 
زیادی وجود دارد و تا امروز بی خط ر یا 
خطرناک بودن آنها در دوران بارداری به 
طور قطع مشخص نشده است. بنابراین 
پژوهشگران  تحقیقات  تکمیل  زمان  تا 
سراغ روش های بی خطر مو زدایی مثل 
بندانداختن، اپیالسیون یا استفاده از تیغ 

اصالح (Shaving) بروید.

بارداری منهای الک
عوارض  درباره  مدام  متخصصان 
استفاده از الک های ناخن هشدار می دهند 
و بر این باورند که ترکیبات الک های ناخن 
می تواند باعث بروز سقط جنین شود. 
البته خیلی ها می گویند این سختگیری ها 
در دوران بارداری اشتباه است و استفاده 
از الک آن هم در سه ماهه آخر بارداری 
هیچ مشکلی ایجاد نمی کند؛ بخصوص 
اگر سراغ محصوالت ارگانیک و طبیعی 
بروید. البته در مورد محصوالت آرایشی 
مثل کرم پودر، ریمیل، رژلب و... هم 
همین طور است و توصیه می شود به جای 
استفاده از انواع شیمیایی، محصوالت 
آرایشی بهداشتی گیاهی برندهای معتبر 

را انتخاب کنید.

و اما عطر
یکی از ترکیبات خطرناک موجود در 
برخی از محصوالت آرایشی و بهداشتی 
فتاالت ها هستند که سمی اند و می توانند 
سالمت جنین را بویژه در سه ماهه اول 
بارداری به خطر بیندازند و شاید بهتر باشد 
در طول دوران بارداری از شوینده ها و 
خوشبوکننده های گیاهی استفاده کنید.

بارداری و زیبایی 

بقیه از صفحه ۲۷
خالی از شوخی

مشهد( برای چیست؟ اگر قصد گشایش 
نیست پس هدف چیست؟ آیا هدف آن 
است که به موضوع حصر رنگ و لعاب 
قانونی داده شود؟ در این صورت انجام 
و اجرای محاکمه فرمایشی و نمایشی هم 
به همین سادگی ها نیست. اوال رهبران 
شاید در دادگاه غیرعلنی شرکت نکنند 
و ثانیا فضای زمان محاکمه نیز می تواند 
التهاب خیز باشد. آیا حکومت در این باره 
طراحی هایی کرده و صابون برخی پیامدها 
را به تن مالیده است؟ و یا آن که به دنبال 
راه میانه ای است تا با رفع حصر محدود 
و  بازپرسی طوالنی  و  نیمه  و  نصفه  و 
خسته کننده و فرسایشی از روش نمدمالی 
مغول ها درباره خلیفه بغداد بهره بگیرد؟ 
آیا حکومت به ریسک های این روش تن 
در خواهد داد؟ حل مشکل حصر به خاطر 
صبوری و مقاومت قابل تقدیر و انگیزه و 
الهام بخش رهبران جنبش سبز، البته 

هیچگاه بی ریسک نخواهد بود.
اما این حجم از تبلیغات متمرکز و 
گسترده در رفتارشناسی دستگاه قضایی 
ایران معموال »مقدمه چینی« برای انجام 

و  یک »اقدام بعدی« است. حکومت 
دستگاه امنیتی البته بارها نشان داده گاه 
پرحوصله است و اصال عجله ای ندارد و 
می تواند از چند هفته و چند ماه و بلکه 
سال یک دورخیز را پیش ببرد تا آرام 
آرام هدف خود را عملی سازد. )دادن 
مرخصی های مقطع مقطع به زندانیان 
مساله دار و خطرناک! به جای آزاد کردن 
ناگهانی آن ها تجربه تجربه شده ای از سوی 
دستگاه امنیتی است.( آیا رهبر جمهوری 
بودنش  زنده  در  می خواهد  اسالمی 
ماجرای حصر را فیصله دهد؟ آیا هزینه 
ریسک هایش را پذیرفته و سعی در به 
حداقل رساندن آن دارد و یا این دورخیزها 
برای رنگ آمیزی جدید همان زنجیرها و 
نرده های محبس و سیاست های معمول 
و متداول است. فضای موجود امنیتی 
جای  ایران  سیاسی  عرصه  بر  حاکم 
نمی گذارد.  خوش بینی  برای  چندانی 
از دگرگونی احوال بیشتر بوی »تزویر« 
می آید تا »تدبیر«، اما خدا کند حاکمان 
ایران اندک بصیرتی برای تدبیر بیابند. 
شگفتی  از  سرشار  همیشه  هم  ایران 

بوده است...
برگرفته از پایگاه اینترنتی «روز»

بقیه از صفحه ۱۴
چرا باز بر طبل »فتنه« می کوبند؟

قرار داده و بی ثباتی در منطقه، جنگ 
نیابتی در سوریه و اوجگیری افراطیون 
مذهبی، که اینک سرزمین و منابع مالی 
نیز در اختیار دارند، منافع امنیتی هر دو 
کشور ایران و آمریکا را به مخاطره انداخته 
است، قرائن نشان می دهد که دولت اوباما 
و حکومت ایران مصمم شده اند تا در جهت 
کاهش تنش و دشمنی گام بردارند. با این 
حال و علی رغم آن که آیت اهلل خامنه ای 
گفته است که »ما هیچگاه نگفته ایم این 
رابطه )با آمریکا( تا ابد قطع خواهد بود«، 
بازگشایی  حد  در  روابط،  عادی شدن 
سفارتخانه ها منوط به تغییراتی بنیادی 
در نگرش دو سیستم نسبت به یکدیگر 
است، که اگر هم عملی باشد راه درازی 

در پیش است.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «بی بی سی»

بقیه از صفحه ۱۵

پس از کوبا، آیا ایران...

تا  کنند  خریداری  دیگری  مشابه  ملک 
پرداخت مالیات بر مبلغ سود حاصل از 
فروش را به تاخیر بیاندازند. نام کامل این 
 Like - Kind Exchange Section :برنامه
با  بیشتر  جزییات  برای  می باشد.   1031
حسابدار خود تماس بگیرید یا به تارنمای 

IRS مراجعه کنید.
این که چرا  در مورد  عزیز،  هموطن 
نماینده فروشنده از ابتدا موضوع طالق 
موکالن خود را به شما اطالع نداده است 
باید بدانید که مساله طالق یا مشکالت 
مالی موکالن جزو اطالعات محرمانه است 
که مشاورین امالک مجاز نیستند در مورد 
آن صحبت کنند مگر در شرایطی خاص 

مثال حکم قاضی دادگاه یا با توافق  کتبی 
موکل این مساله توسط مشاور امالک به 
اطالع طرف مقابل معامله برسد. چنانچه 
قصد فسخ معامله را به دلیل این که تصور 
می کنید انتقال خانه جدید در ظرف مهلت 
قوانین کد exchange -1031 اداره مالیات 
انجام نخواهد گرفت دارید و نگران از دست 
رفتن پیش پرداخت خود هستید باید توضیح 
دهم که طبق قانون ایالت ویرجینیا با توجه 
به این که پیشنهاد شما هنوز به امضاء 
فروشندگان نرسیده است لذا شما در واقع 
لغو  را  آن  بخواهید  که  ندارید  قراردادی 
کنید تنها با ارسال یک نامه )notice( به 
امضاء خودتان برای فروشندگان و دریافت 
رسید آن فروشندگان را از هدف خود آگاه 
و قرارداد را فسخ نمایید. ارسال آن نامه 
یا notice احتیاج به امضاء طرف مقابل 
از طرف  می تواند   notice ارسال  ندارد. 
خریدار  مثال  برای  باشد.  نیز  فروشنده 
پیشنهاد خریدی را می فرستد که مورد قبول 
فروشنده نیست. فروشنده تغییراتی داده و 
 counter امضاء کرده و برای خریدار بعنوان
offer می فرستد. قبل از این که خریدار 

آن را امضاء کند اگر بنا به دالیلی فروشنده 
تغییر عقیده بدهد می تواند با ارسال یک 
notice  پیشنهاد خود را پس گرفته و 
آنچه را برای خریدار فرستاده است لغو کند.     

بقیه از صفحه 3۷

هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 
دارید و فکر می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی 
و یا مالیاتی ندارد، از طریق ایمیل یا شماره 
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق 
شماره های  در  تا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن 

بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com

Fax: (630) 491 - 2151 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

قوانین جدید امالک...

گوش فیل بعنوان دسر نوش جان کنید. 
طرف بعد از ظهر به سراغ چربی های  نوع 
دیگر از قبیل گردو یا بادام و یا آووکادو 
بروید و یا چند قاشق روغن ماهی بخورید 

چون برای سالمتی مفید هستند.
غروب می توانید مقداری پنیر و گردو 
با نان بخورید اما سعی کنید از پنیر چرب 
بلغاری یا دوبله خامه ای دانمارکی استفاده 
کنید. برای شام چند تخم مرغ با روغن 
حیوانی نیمرو کنید و قبل از شام چند 

قاشق بستنی خامه دار اکبر مشتی و گل 
و بلبل و مقداری شکالت را با قرص های 
چربی »امگای ۳ « و »امگای 6« بخورید 

و از خواب شیرین خود لذت ببرید.
این دانشمندان می گویند البته این 
دستورها برای همه صادق نیست و برخی 
به علت چربی زیاد خون ممکن است به 
حمله قلبی و مسدود شدن رگ های قلب 
مبتال شوند اما این افراد باید خوشحال 
باشند که حداقل در روزهای آخر عمر 
خود از زندگی لذت برده اند و هرچه دلشان 

خواسته خورده اند.


