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دوره  یک  در  که  بود  اندیشمندی  و  متفکر  شریعتی  علی  دکتر 
اجتماعی  و  فرهنگی  اندیشه های  بر  فزاینده ای  تاثیر  تاریخی، 

گذاشت.
وی درباره برخی از حوادث تاریخی و مذهبی ازجمله حادثه کربال 

دیدگاه هایی را عنوان کرده است.
برخی از سخنرانی ها و نوشته های شریعتی در مورد شهادت امام 
حسین )ع( و حادثه کربال، از جمله آثار خوب وی به شمار می رود.

روح  و خلق  اندیشه های دکتر شریعتی  بر  )ع(  امام حسین  تاثیر 
حماسی و نگاه حسینی وی، در همه آثارش به وضوح دیده می شود.

بازتاب حماسه حسینی در جوالن فکر و روحیه وی بسیار گسترده، 
شورانگیز و عمیق است به گونه ای که بسیاری از جریانات سیاسی 
کربال  حادثه  به  رویکرد  با  را  تاریخی  رویدادهای  و  اجتماعی  و 

تحلیل و ارزیابی می کند.
بیشتر  شریعتی  دکتر  منظر  از  حسینی  عاشورای  به  پرداختن 
روح  ترجمان  و  شورانگیز  احساس  قوی،  قریحه  یک  انعکاس 

حماسی و بی تاب اوست.
* مفهوم شهادت در اندیشه شریعتی

از نظر شریعتی »شهادت« مرگ دلخواهی است که مجاهد با همه 
را  آن  بینایی خویش،  و  بیداری  و  شعور  و  منطق  همه  و  آگاهی 

انتخاب می کند.
حادثه ای،  که  دیگر  تاریخ های  برخالف  کلمه  یک  در  شهادت، 
درگیری و مرگ تحمیل شده بر قهرمان و در نهایت یک تراژدی 
هدف  خود  نیست،  وسیله  است،  درجه  یک  ما،  فرهنگ  است،در 
یک  خود  است،  علو  یک  تکامل،  یک  خود  است،  اصالت  است، 
مسئولیت بزرگ است، خود یک راه نیم بر به طرف صعود به قله 

معراج بشریت است و یک فرهنگ است.«
* شهادت امام حسین )ع( در نظر شریعتی

شهید  یک  )ع(  حسین  می نویسد:«امام  همچنین  شریعتی  دکتر 
است که حتی پیش از کشته شدن خویش به شهادت رسیده است 
از آن لحظه که  نه در گودی قتلگاه،بلکه در درون خانه خویش، 
به دعوت ولید حاکم مدینه که از او بیعت مطالبه می کرد ، »نه« 
گفت، این، »نه« طرد و نفی چیزی بود که در قبال آن، شهادت 

انتخاب شده است و از آن لحظه، حسین شهید است.«
را  خود  ویژه  شرایط  حسینی  »شهادت  می نویسد:  همچنین  او 
می طلبد وقتی ظلم، انحطاط و انحراف همه گیر می شود و ارزشهای 
واالی اسالمی مسخ می گردد و موعظه ها بر گوشه ای سنگین کارگر 
پیروزی  در  خود  توانایی  عدم  به  دانایی  باهمه  حسین  نمی افتد، 
ظاهری بر دشمن، علنا به پیشواز مرگ می رود و با انتخاب شهادت، 

بزرگترین کاری را که می شد کرد، انجام می دهد.«
* شرایط نهضت امام حسین )ع(

شریعتی پیرامون شرایط نهضت امام حسین )ع( می نویسد: »شکل 
مبارزه ای که حسین انتخاب کرده، قابل فهمیدن نیست مگر این 
که اوضاع وشرایطی که حسین در آن شرایط، قیام خاص خودش 

را آغاز کرد، فهمیده شود.
اکنون حسین مسئول نگاهبانی انقالبی است که آخرین پایگاههای 
مقاومتش از دست رفته است واز قدرت جدش و پدر و برادرش، 
شمشیر  یک  عدالت،  و  حقیقت  جبهه  و  اسالم  حکومت  یعنی 
برایش نمانده و حتی یک سرباز! سال هایی است که بنی امیه همه 

پایگاه های اجتماعی را فتح کرده است.«
اسالم در این زمان، چون پوستین وارونه شده،ارزش های اسالمی 
رنگ باخته و دین با حاکمیت افراد فاسد و غاصب، رو به انحطاط 

و انحراف می رود.
امام حسین )ع( در چنین شرایطی برای اصالح دین جدش قیام 
می کند و از یک سو، نیرویی برای تغییر وضع موجود ندارد و از 

دیگر سو، در سکوت خود مشعل امیدی نمی بیند.
* امام حسین )ع( مسئولیت جهاد در راه عقیده را دارد

دکتر شریعتی همچنین می نویسد: »فتوای حسین این است: آری! 
در نتوانستن نیز بایستن هست برای او زندگی، عقیده و جهاد است. 
بنابراین، اگر او زنده است وبه دلیل این که زنده است، مسئولیت 
نه فقط  انسان زنده، مسئول است و  را دارد.  جهاد در راه عقیده 
که  ما، کیست  تاریخ  در  زنده تر کیست  از حسین،  و  توانا.  انسان 
به اندازه او حق داشته باشد که زندگی کند؟ و شایسته باشد که 

زنده بماند.
نفس انسان بودن، آگاه بودن، ایمان داشتن، زندگی کردن، آدمی 
را مسئول جهاد می کند و حسین مثل اعالی انسانیت زنده، عاشق 
یا  تنهایی  قدرت،  یا  ضعف  نتوانستن،  یا  توانستن  است.  آگاه  و 
جمعیت، فقط شکل انجام رسالت و چگونگی تحقق مسئولیت را 

تعیین می کند نه وجود آن را.«
* آثار شهادت امام حسین )ع(

تردید  حسینی  شهادت  آثار  درباره  »برخی  می نویسد:  شریعتی 
کردند و آن را قیامی خوانده اند که شکست خورده است شگفتا! 
کدام جهاد و کدام جنگ پیروزی بوده است که دامنه فتوحاتش 
در سطح جامعه در عمق اندیشه و احساس و در طول زمان و ادوار 

تاریخ ، این همه گسترده و عمیق و بارآور باشد.
»دم  شهیدان  خون  از   ، کرد  بیضاء«  »ید  شهادت  با  حسین 
حیات  را  مرده  و  می کند  بینا  را  کور  که  ساخت  مسیحایی« 
خویش،  سرزمین  در  و  خویش  عصر  در  تنها  نه  اما  می بخشد... 
که شهادت جنگ نیست، رسالت است، سالح نیست، پیام است، 

کلمه ای است که با خون تلفظ می شود.«
خون حسین، مایه حیات بخشی است که در گذر زمان بر کالبد 
ملت ها دمیده می شود و آنها را به زندگی فرا می خواند و حسین 
)ع( زنده جاویدی است که هر سال، دوباره شهید می شود وهمگان 

را به یاری جبهه حق زمان خود، دعوت می کند. 

امام حسین )ع( از نگاه 
دکتر شریعتی

نام و نام خانوادگی : شهید جمید اشرتی
تاریخ والدت : 1342

تاریخ شهادت :1361/2/10
محل شهادت : خرمشهر 

نشانی مزار : هبشت زهرا قطعه 26 ردیف 46 مشاره 26
در  در یک خانواده مذهبی  در سال 1342  اشتری  شهید مجید 
فرزندی  از همان کودکی  او  بر جهان گشود.  تهران دیده  جنوب 
الیق و شایسته برای خانواده بود. دوره ابتدایی را در دبستان اتابکی 
و دوره راهنمایی را در مدرسه داود فالح گذراند. در همان دوران 
بود که برای کمک به مخارج خانواده مشغول به کار شد. او به ادای 
مکبر  شد.  نمی  ترک  نمازش  هیچگاه  و  داشت  تقید  بسیار  نماز 
علیه  بر  تظاهرات  راهنمایی در  بود. در همان دوره  مسجد محل 
رژیم شاه شرکت می کرد و آرزویش این بود که روزی ملت ایران 

به رهبری امام خمینی پیروز شود.
 تا اینکه انقالب شکوهمند اسالمی ایران به وقوع پیوست. او در آن زمان به عنوان پاسدار در مسجد محل خدمت می کرد 
و همزمان با تحصیل در دبیرستان سلمان فارسی عضو انجمن اسالمی شد تا بتواند حافظ ارزشهای نظام اسالمی باشد. 

شرکت در جلسات مذهبی و هیئات از دیگر برنامه های او بود.
وی در مقطع سوم اقتصاد درس را رها کرد و بالفاصله وارد آموزشگاه گروهبانی ارتش شد. بعد از 8 ماه با درجه گروهبانی 
وارد تیپ 23 نوهدکاله سبزها گردید و مدت 4 ماه در غرب کشور با مزدوران منافق به ستیز پرداخت. پس از پایان مأموریت 
مجدداً به جبهه جنوب، منطقه آبادان اعزام شد. در آخرین مرخصی به دوستان خود گفته بود شاید این دفعه آخر باشد که 
آمده ام و امیدوارم این بار شهید بشوم. این شهید واالمقام سرانجام در تاریخ 1361/2/10 در حمله بزرگ و افتخار آفرین 

بیت المقدس، آزادسازی خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
فرازهایی از وصیت نامه شهید مجید اشتری : 

 انا هلل و انا الیه راجعون.همه چیز از اوست و بازگشت همه به سوی اوست. پدر و مادر بزرگوارم! اکنون که ندای حق را 
لبیک گفته و بسوی معبود خود بازمیگردم، از خداوند متعال که هدفم از شرکت در جبهه برگشت به سوی او بوده می 
خواهم تا شهادتم را قبول نماید. پدر و مادر عزیزم، آرزو دارم که در خوشحالی به شهادت رسیدن من شریک باشید و از 
شما خواهش می کنم که برای من گریه نکنید. من به بزرگترین آرزوی خودم رسیدم. ای پدران و مادران  و خواهران و 
برادران شهید داده، خواهش می کنم که به وصیت تمام شهدا عمل کنید و افتخار کنید که عزیزتان شهید شده. پدر جان 
می دانم که از میان شما رفتنم برایتان مشکل است، ولی باید افتخار کنی که به ندای رهبر مستضعفان جهان به یاری 
اسالم شتافتم و توانستم قطره ای از دریای خون بیکران هزاران شهید باشم. عزیزان، امام را تنها نگذارید و به فرمایشات 
ایشان عمل کنید. آرزو داشتم که امام را از روبرو زیارت کنم ولی چه کنم که موفق نشدم. من به تمام ایرانیان حزب اللهی 
وصیت می کنم راه پاک شهداء را ادامه داده وتا آزادی قدس عزیز و رهایی مردم ستمدیده و رنج کشیده فلسطین مبارزه را 
ادامه دهید و قدس را از شر مزدوران صهیونیست و امپریالیست رها سازید تا اسالم عزیز سربلند و پیروز گردد. وصیت من 
ادامه راه پاک شهداء و انبیاست. جهاد را تا پیروزی نهایی ادامه دهید انشاءاهلل که پیروزی با شماست. در حالی که وظیفه 
شرعی من در حال حاضر جهاد برای دفاع از دین و مملکتم می باشد پس من می جنگم تا بکشم و کشته شوم شاید که 
خون من و شما امت ستمدیده سیل گردد و جهانخواران را در خود غرق کند. اگر این خون باعث شود تا کشوری آزاد از 
یوغ ستم گردد و یک ملت دوباره جان بگیرد و روی بدکاران سیاه شود پس چه باک دارم از دادن این خون بی ارزش در 
راه میهن و دین و ملت. خداوندا، امام خمینی امام امت ما را در پناه خود محفوظ بگردان. ظهور امام زمان را تعجیل بفرما. 

برکاته(( و  اهلل  ورمحه  علیکم  والسالم  ملت اسالم راسرفراز و حکومت اسالم را در سراسر جهان برپا بفرما.)) 

خبر رسید ز سقا

   فتاد ، دست و مشک و علم

هفته بسیج گرامی باد
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گزارش هیئت عالی حل اختالف قوا منتشر شد
بررسی های کارشناسی در خصوص برخی از موضوعات 
فوق با استفاده از ظرفيت های کارشناسی قوای مقننه 
از  پس  ها  بررسی  نتايج  و  است  شده  انجام  مجريه  و 
تکميل، به منظور اتخاذ تصميم های مقتضی به محضر 
رهبر معظم انقالب اسالمی دامت برکاته تقديم خواهد 

شد.
هیات عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه گزارشی 

از اهم اقدامات این هیات منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه هیات عالی حل اختالف و 
تنظیم روابط قوای سه گانه در گزارشی اعالم کرد: این هیات 
تا کنون 21 جلسه از جمله جلساتی با هر یک از روسای قوا 
تشکیل داده و در پی تعیین راهبردهای ناظر بر فعالیت هیات، 
آیین نامه داخلی آن پس از بحث و بررسی در جلسات هیات، 

در 11 ماده به تصویب نهایی رسیده است.
بنا به گزارش دبیرخانه هیات، در ماده 1 این آیین نامه، وظایف اصلی هیات، ارائه نظرات مشورتی در موارد حل 
اختالف و تنظیم روابط قوی سه گانه، اهتمام به منتفی ساختن اختالف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین، 
شناسایی آسیب ها و ارائه راه حل های کلی، جامع و قاعده مند، رصد رفتار قوا به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه 

قبل از بروز اختالف و هم افزایی توانایی های سه گانه تعیین شده است.
بر اساس ماده 7 آیین نامه، موارد حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه با درخواست هر یک از روسای قوا و 

یا هیات عالی و ارجاع مقام معظم رهبری مدظله العالی در دستور کار هیات قرار می گیرد.
مطابق ماده 9 آیین نامه نیز نظرها و راه حل های مهم مطروحه در جلسات هیات در خصوص موضوعات مورد 

بررسی به همراه استدالل های ارائه شده، به استحضار مقام معظم رهبری می رسد.
دبیرخانه هیات عالی در گزارش خود می افزاید، بر اساس ماده 3 آیین نامه، دبیرخانه هیات برای بررسی های 

کارشناسی مورد نیاز و انجام امور اداری و اجرایی تشکیل گردیده است.
دبیرخانه هیات عالی همچنین خبر داد: نقاط تماس در روابط قوای سه گانه که زمینه بروز اختالف و نیاز به 
تنظیم روابط قوا در آنها وجود دارد، احصاء شده و با توجه به اولویت ها، نتایج رصد روابط قوا و درخواست های 
روسای قوا، اهم آنها تعیین شده است که عبارتند از: نظام بودجه ریزی، ابالغ مصوبات مجلس، مرزهای تقنین و 
اجراء، نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت، رای اعتماد به وزیران، مسئوولیت رئیس جمهور در اجرای قانون 
اساسی، وظایف و اختیارات معاونان رئیس جمهور و مسئولیت آنها در مقابل مجلس، مسوولیت رئیس جمهور 

در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و ... که این موارد به تدریج در دستور کار قرار می گیرند.
دبیرخانه هیات عالی در ادامه گزارش خود افزوده است: بررسی های کارشناسی در خصوص برخی از موضوعات 
فوق با استفاده از ظرفیت های کارشناسی قوای مقننه و مجریه انجام شده است و نتایج بررسی ها پس از تکمیل، 

به منظور اتخاذ تصمیم های مقتضی به محضر رهبر معظم انقالب اسالمی دامت برکاته تقدیم خواهد شد.
دبیرخانه هیات عالی در پایان اعالم کرده است که از نظر اساتید، پژوهشگران، صاحب نظران و مراکز پژوهشی 

در موضوعات فوق استقبال می کند.
قابل ذکر است رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی در مرداد سال جاری هیاتی به ریاست آیت اهلل سید محمود 
هاشمی شاهرودی را برای بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه 

تعیین کردند.

و  تفرش  نماینده  اخوان  بهمن 
احمدی نژاد،  به  شدیداللحنی  نامه  در  آشتیان، 
خواستار برگزاری مسابقه پیام کوتاه در صداوسیما 
تاکید  و  احمدی نژاد شد  میزان محبوبیت  درباره 
کرد که او در پایان دوره خود به ناکجاآباد می رود!

آفتاب: بهمن اخوان، نماینده تفرش و آشتیان، در نامه شدیداللحنی 
به احمدی نژاد، خواستار برگزاری مسابقه پیام کوتاه در صداوسیما 
درباره میزان محبوبیت احمدی نژاد شد و تاکید کرد که او در پایان 

دوره خود به ناکجاآباد می رود! 
بعدی  انتخابات  در  که  است  کرده  تاکید  اصولگرا  نماینده  این 
نماینده  مجلس،  »نمایندگان  چون  کرد،  نخواهد  شرکت  مجلس 
واقعی خواسته های مردم نبودند و به جای اینکه از قانون اساسی 
الدوله  وکیل  بودند…  مسئوالن  تاثیر  تحت  روز  هر  کنند،  دفاع 
دولت  وعده  کوچکترین  با  که  نمایندگانی  المله.  وکیل  نه  بودند 
مبنی بر انتصاب اختیار یک مدیر کل، فرماندار و یا حتی استاندار، 
جایگاه نمایندگی خود را به حراج گذاشته اند و بی تردید دولت 

در این میان از همه راضی تر است.« 
متن کامل اين نامه که در سايت اعتدال منتشر شده، بدين 

شرح است:
حرف های ناگفته ام را هنگام انتخابات با مردم در میان می گذارم. 
چرا  نمی کنم.  شرکت  مجلس  انتخابات  از  دوره  این  در  خود  اما 
های  خواسته  واقعی  نماینده  مجلس،  نمایندگان  دارم  اعتقاد  که 
مردم نبودند و به جای اینکه از قانون اساسی دفاع کنند، هر روز 
با  تاثیر مسئوالن بودند، هر روز تحت عنوان دولت و وزیر  تحت 
آنها مذاکره می شد. شرکت نمی کنم چرا که معتقدم تعداد قابل 
توجهی از نمایندگان مجلس هشتم، وکیل الدوله بودند نه وکیل 

المله.
نمایندگانی که با کوچکترین وعده دولت مبنی بر انتصاب اختیار 
یک مدیر کل، فرماندار و یا حتی استاندار، جایگاه نمایندگی خود 
از همه  میان  این  در  دولت  تردید  بی  و  اند  گذاشته  به حراج  را 

راضی تر است.
رئیس  با  دارم  سخنی  راه،  سختی  و  مشکل  همه  این  با  حال 

دولت… 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

به گفته دوستانتان می خواهید 80 درصد صندلی های مجلس را 
حامیان دولت به خود اختصاص دهند، آنهایی که از بودجه دولت 
استفاده کرده و به صورت مستقیم و غیرمستقیم برنامه های دولت 

را سرلوحه امور خود قرار داده اند. 
خواهیم.  می  را  مدرس  شیوه  به  مجلسی  ما  دولت،  رئیس  آقای 
مجلسی که نمایندگان آن بتوانند صحبت کنند.مجلسی که شجاع 
باشند و نمایندگان بتوانند آنگونه که باید بر حسن عملکرد شما 

نظارت کنند. نه مجلسی بله قربان گو که وظیفه نظارتی خود را 
فدای انتخاب مدیر و رئیس نمایند.

آقای رئیس دولت! امروز مخالفان دولت که در درون نظام هستند 
و والیت فقیه و نظام را قبول دارند از جانب شما سرکوب می شوند، 
اقدامات شما کمتر  و  از سخنان  از کشور،  اپوزیسیون خارج  ولی 
لطمه می بینند، آیا عملکرد سیاسی خود را با دقت مرور کرده اید؟ 
آقای دکتر احمدی نژاد! شما خود را دلسوز نظام می دانید اما آیا 
بهتر نبود همه مطالب خود را مطرح می کردید؟ آیا بهتر نبود از 
و  کردید  می  غیرعلنی  ای  جلسه  درخواست  مجلس  نمایندگان 
رئیس  آقای  را در جریان مشکلت خود می گذاشتید؟  نمایندگان 
برنامه های خود  در صدر  را  نمایندگان  با  آشتی  نبود  بهتر  دولت 
این  که  چرا  کردیم،  سؤال  درخواست  شما  از  ما  می دادید؟  قرار 
یک  حتی  نتوانستند  نمایندگان  ماست.  قانونی  حق  درخواست 
که  جلسه ای  هر  باشند،  داشته  شما  با  ای  دقیقه  چند  نشست 
داشتید، همه تشریفاتی بودند. شما در جلساتی حضور یافتند که 
خودتان صاحب نظر بوده اید نه اینکه بخواهید واقعیت های جامعه 

را مطرح کنید. 
آقای رئیس دولت شما در تمام دوران فعالیتتان فقط با تیم خود 
تعامل و گفتگو داشتید، کاش اعضای ستاد شما در سالن اجالس 
سران )در پنج شنبه گذشته( گروه هایی که نظام و والیت فقیه را 
قبول داشته و التزام به قانون اساسی دارند،از همه گروه ها دعوت 
معظم  مقام  گفته های  برخالف  شما  عملکرد  نوع  این  می کردند. 
کشور  عرصه  در  سیاسی  نیروهای  همه  حضور  بر  مبنی  رهبری 
است. آقای احمدی نژاد، بررسی تاریخ انقالب نشان دهنده حضور 
رجوی ها و بنی صدرها و اعالم افشاگری آنهاست و دیدیم که مردم 
چگونه مقابل آنها ایستاده و نشان دادند که همیشه حامی والیت 
تا  بیندازید  نگاهی  انقالب  فیلم های دوران  به  بهتر است  هستند. 

این امر بر شما مبرهن شود. 
کشاورزان با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند، شما 
می دانید این مشکالت چیست؟ می دانید کشاورز کود شیمیایی 
هنگام  کند؟  می  خریداری  گران  قیمتی  با  را  زمینش  موردنیاز 
را  کشاورزان  دادید  وعده  یارانه ها  کردن  هدفمند  طرح  اجرای 
حمایت کنید، اما ره آورد اجرای این طرح، باال رفتن هزینه های 
واریز  نفر  هر  حساب  به  تومان  هزار   40 ماهیانه  شما  بود.  مردم 
می کنید، غافل از اینکه این هزینه برای هر نفر به 200 هزار تومان 

افزایش یافته است. 
آقای رئیس دولت، صنایع ما فقط با 2۵ تا 30 درصد ظرفیت خود 
متضرر  میان  این  در  کسی  چه  شما  عقیده  به  می کنند،  فعالیت 
می شود. بی  تردید ضرر اصلی متوجه اقتصاد کشور و مردم می شود 
این مسائل حاصل سیاستگذاری های غلط  از  و بی تردید بسیاری 

دولتمردان شماست. 
در کشور بین 8 تا 10 میلیون بیکار زندگی را به سختی سپری 
می کنند چه تصمیمی برای آنها اتخاد کرده اید؟ همه این آمار در 
حالی ارائه می شود که این رقم به جز کارگرانی است که به دلیل 
اعمال سیاست های غلط اشتغال خود را از دست داده و به جرگه 

بیکاران پیوسته اند. 
میزان  بیشترین  شما  که  شود  می  ارائه  حالی  در  آمار  این  همه 
بودجه  چنین  شما  مانند  دولتی  هیچ  و  داشته اید  را  نفت  درآمد 
هنگفت  درآمد  این  با  دولت  همین  در  اما  است،  نداشته  نفتی 
بازنشستگان درگیر مسائل ناشی از تورم هستند، معلمان از سوی 
در  کارمندان  زندگی  نیز کفاف  تومانی  و حقوق ۵00 هزار  دیگر 
کشوری که خط فقرش باالی یک میلیون تومان است، را نمی دهد. 
آقای رئیس دولت، من و شما می توانیم با ماهی ۵00 هزار تومان 

در یکی از روستاها زندگی کنیم؟ 
بیداد  کشور  در  اجتماعی  متعدد  مشکالت  احمدی نژاد  آقای 
می کند. افزایش تکدی گری، افزایش فساد، وجود 7 تا 10 میلیون 
معتادی که در کشورمان روزگار را سپری می کنند، همه و همه در 
حالی است که وزارت رفاه اجتماعی در زمان شما شکل گرفت و 
نشان داد که بسیاری از برنامه های شما حتی در بخش اجتماعی 

نیز از پیش شکست خورده اند. 
بر در دست داشتن  تازگی سخنانی مبنی  به  آقای رئیس دولت! 
در  اگر  که  می کنید  فکر  کرده اید،  مطرح  کشور  محرمانه  اسناد 
این اسناد دسترسی داشتید؟ شاید  به  نبودید،  سمت فعلی خود 
هم فکر کرده اید از ابتدای نظام تاکنون تنها شما این اسناد را در 
اختیار داشته و رؤسای جمهور قبل از آن بی خبر بوده اند. اما باید 
به شما بگویم که اگر رئیس دولت نبودید، شاید شما را تا جلوی 
درب ورودی وزارت اطالعات نیز راه نمی دادند. این اسناد محرمانه 
با  اما افشای آنها را چیزی جز دشمنی  را همه دولت ها داشتند، 

نظام نمی دانستند. 
اذهان  را در  بزرگی  این تهدیدهای شما عالمت سوال  به راستی 

عمومی نقش نمی بندد؟ به راستی به کجا می روید؟ 
با این ادبیات شما  امروز جوانانی که جنگ و انقالب را ندیده اند 
بر سر دو راهی مانده  اند؟ این به نفع کیست؟ با ادبیات فعلی شما 

دیگر نیازی به دشمن برای ایران عزیز نیست. 
آقای رئیس دولت! این هنر نیست که شما کاروانی از وزیر و وکیل 
از  و  استان دیگر  به  استانی  از  و  به دنبال خود روانه می کنید  را 
ارتباطات هستیم. شما  دیاری به دیار دیگر می روید. ما در عصر 
می توانید با یک ویدئو کنفرانس، مسائل و مشکالت مردم را شنیده 
و به دنبال چاره ای باشید. نه اینکه ادارات مدارس را تعطیل کرده 
اتوبوس ها  اگر  کنیم.  آماده  استقبال  برای  را  عده ای  اجبار  به  و 
نظر  در  مراکز شهرها  به  روستاییان  انتقال  برای  بوس ها  مینی  و 
گرفته نمی شد، آ یا مردم اینقدر بودجه داشتند که به استقبال شما 
بیایند. اصاًل آیا می آمدند؟ اگر به راستی به میزان محبوبیت خود 
در جامعه ایمان دارید، بی خبر به یکی از استان ها بروید، آیا باز هم 

این استقبال انجام می شود؟ 
برنامه های  از  بسیاری  مانند  به  نیست  بهتر  دارم،  پیشنهادی 
تلویزیونی، شما هم با دادن یک شماره مسابقه پیام کوتاه برگزار 
کجای  در  راستی  به  بسنجید؟  را  خود  محبوبیت  میزان  و  کرده 
سیاست کشور جای دارید؟ به راستی آقای احمدی نژاد، پس از 
پایان دوران ریاست جمهوریتان جایگاه شما کجاست؟ فکر نمی 
کنید ناکجا آباد مسیری است که در پیش رو دارید؟ شاید خود را 
با رهبری مقایسه می کنید که البته بی تردید این مقایسه بسیار 
خطاست، چرا که رهبری از جایگاه قلبی در بین مردم برخوردار 
است. ببینید در نماز جمعه ها مردم به صورت خود جوش می آیند، 

اما در سفرهای شما … 
در  که  نامه هایی  آمار  از  خورد  بایدتاسف  نژاد،  احمدی  آقای 
سفرهایتان از تعدادشان با افتخار اعالم می شود، چرا که این نامه ها 
نامه دیگر همه و همه نشان دهنده فقر و بیکاری  و صدها هزار 
حاکم بر جامعه است شما برای این همه فقر و بیکاری و مشکالت 
ازدواج و مسکن چه برنامه ای دارید؟ همه سخنان شما فقط درحد 
یک شعار باقی مانده است. پس چه زمانی این شعارها به سر منزل 
انقالب  دوستداران  همه  و  می شود. شما  عملی  و  رسیده  مقصود 
به امید آن زمان و نتیجه شعارهایتان مانده ایم، ولی 4 سال دوم 

فعالیت شما به اتمام رسید و هنوز هیچ خبری نیست. 
این  نماینده شوم  ندارم  شاید فکر می کنید حاال که دیگر قصد 
سخنان را به زبان می آورم اما من در تمام دوران نمایندگی ام این 
سخنان را مطرح کرده ام من از سر عناد و دشمنی با کسی سر 
سخن باز نمی کنم. اما همه اینها انتقاداتی بود که در طول این 4 

سال داشته ام. 
آقای دکتر من در تمام دوران فعالیتم در مجلس ششم نیز ایستادم 
به من  امروز هیچکس نمی تواند  و همه سخنانم را مطرح کردم. 
انگ ضد والیت فقیه بودن را بزند، چرا که من در آن دوره نیز از 
رهبری و والیت فقیه حمایت کردم و اعتقاد دارم که حتی مقام 

معظم رهبری نیز از وضعیت فعلی چندان خشنود نیستند. 
می خواهم در برابر آیندگان شرمگین نباشم و هنگام کاوش آنها 
در گذشته زیر سؤال نروم و آنها نپرسند گذشتگان ما در مجلس 
شورای اسالمی به دنبال چه چیزی بودند؟ و آیا حقیقت طلبی را 

فدای عافیت طلبی کرده اند یا نه؟

طعنه آقاتهرانی به 
هاشمی رفسنجانی در 
مراسم عزاداری مجلس

تجلی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
تجلی  اکرم)ص(،  رسول  از  اطاعت  متعال،  خداوند  از  اطاعت 
اطاعت از رسول)ص(، اطاعت از امام معصوم)ع( و تجلی اطاعت 

از امام معصوم)ع(، اطاعت از ولی فقیه است.
مراسم  اول  شب  در  تهرانی   آقا  المسلمین  و  االسالم  حجت   
عزاداری اباعبداهلل الحسین)ع( که در هیئت فاطمیون قم برگزار 
ناپذیر وجود ولی فقیه در جامعه  انکار  با یادآوری ضرورت  شد، 
اسالمی تصریح کرد: در حال حاضر جایی برای ابهام باقی نمانده 
است و هر کس که می خواهد مطیع امام عصر)عج( باشد باید از 

ولی فقیه اطاعت کند.
خودمان  در  را  بصیرت  باید  اینکه  بیان  با  پایداری  جبهه  عضو 
جهالت  از  خواهند  می  که  کسانی  داشت:  اظهار  کنیم،  تقویت 

مردم استفاده کنند، بصیرت دهندگان را تخریب می کنند.
این استاد حوزه گفت: مراقب باشید گول افراد منحرف و فتنه گر 

را نخورده تا در تاریخ به عنوان انسان بد معرفی نشوید.
آقاتهرانی با اشاره به این که باید همواره و در تمام شرایط مراقب 
مستکبرین  حاالت  داشت:  ابراز  بود،  کنندگان  استفاده  سوء 
این طور است که از روی تکبر و غرور بدون بسم اهلل و سالم نامه 

خود را شروع کرده و با تندی برخورد می کنند.
برای  وظیفه  به  عمل  و  تشخیص  را  شیعیان  وظیفه  آقاتهرانی   
انجام  برای  کرد:  خاطرنشان  و  برشمرد  خداوند  رضایت  جلب 
وظیفه باید بر احساسات و عواطف غلبه کرد و با در اختیار گرفتن 

عوامل تاثیرگذار، تسلیم اوامر الهی بود.
این استاد اخالق با اشاره به این که یکی از کارهای اخالق این 
است که راه سعادت را نشان بدهد، تاکید کرد: اگر با تمرین زیاد 

از نعمت زبان درست استفاده کنید، سعادتمند خواهید شد.
نامه هاشمی رفسنجانی به  نامه بدون سالم،  اشاره آقاتهرانی به 
تشخیص  مجمع  رئیس  که  گرفته  هدف  را  انقالب  رهبرمعظم 
سیاسی  حوادث  برخی  به  انتخابات88   آستانه  در  مصلحت 
بود.  کرده  اشاره  صدر  بنی  دوره  تکرار  به  آن  و ضمن  پرداخته 
این نامه از سوی بسیاری از اصولگرایان مورد انتقاد قرارگرفته بود

دکتر محمود احمدي نژاد در حاشیه مالقات چهره به چهره با مردم اسالمشهر در گفتگو با خبرنگاران، در پاسخ به سؤالي درباره اهمیت و ضرورت دیدارهاي رو در رو 
با اقشار مختلف مردم اظهار داشت: در نظام جمهوري اسالمي ایران، حکومت از مردم و براي مردم است و مشکالت مردم و دولت به هم پیوستگي دارد و همانطور که 
مردم خود را در مقابل کشور و استقالل و عزت آن مسئول مي دانند و در راه حفظ آن فداکاري کرده و شهید مي دهند و در همه عرصه ها حاضرند و براي پیشرفت 

کشور همراهي و همکاري مي کنند،  دولت نیز خود را در برابر مردم مسئول مي داند.
رییس جمهور با اشاره به وجود مشکالت عدیده و بروکراسي هاي موجود در سیستم اداري و مقاومت در برابر ایجاد تحول در این سیستم تصریح کرد: دیدارها و 

مالقات هاي چهره به چهره دولتمردان با مردم مي تواند، موتور محرک پیشرفت کشور و پاسخگویي به مطالبات ملت باشد.
دکتر احمدي نژاد با اشاره به اینکه دولت از طریق مالقات هاي چهره به چهره با مردم از سویي سعي در اصالح روابط دولت و مردم داشته و از سویي دیگر حذف 
اختیارات موازي و سازوکارهاي پیچیده موجود در سیستم اجرایي و اداري کشور را دنبال مي کند، گفت: با حضور دولت در شهرستان ها موانع تصمیم گیري مسئوالن 

اجرایي برطرف شده و با پشتیباني و اقتدار اداري توسط دولت، دستگاه هاي استاني در زمینه پاسخگویي به مردم یاري مي شوند.
رییس جمهور همچنین در پاسخ به سؤالي در خصوص هجمه ها و تهدیدهاي اخیر آمریکا و کشورهاي غربي با بهانه هاي مختلف از جمله موضوع هسته اي، تصریح 

کرد: مشخص است که دشمنان همواره با ملت ایران دشمني داشته اند و نباید از دشمن انتظار عدالت داشته باشیم.
دکتر احمدي نژاد با تاکید بر حفظ هوشیاري و همدلي در برابر توطئه هاي دشمنان در داخل کشور و انجام وظایف و رعایت عدالت خاطرنشان کرد: اگر با هم همدل و 

متحد باشیم و در راستاي رشد و پیشرفت کشور با همدلي تالش کنیم، آنگاه دشمنان نمي توانند هیچ اقدامي علیه ملت ایران انجام دهند.
رییس جمهور در بخش دیگري از این مصاحبه با تبریک هفته بسیج به ملت ایران اظهار داشت: بسیج فرهنگ زندگي فطري و الهي است که اختصاص به گروه یا 

جریان خاصي ندارد و هر کس با عشق در راستاي اعتالي کشور و خدمت به خلق خدا، کاري انجام دهد، در حقیقت بسیجي است.
دکتر احمدي نژاد کار براي خدا و اعتالي جامعه را هدف نهایي بسیج برشمرد و تصریح کرد: باید افتخار کنیم که امام راحل غباري را که قرن ها بر فطرت و فرهنگ 

انساني نشسته بود، برطرف کرد و فرهنگ بسیار گسترده بسیج را در مقابل ملت ایران قرار داد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه همه نهادها و سازمان ها باید در خدمت بسیج و اعتالي ایران اسالمي باشند، گفت: دولت در راستاي حاکمیت عدالت و محبت در 

مسیر فرهنگ بسیج گام بر مي  دارد.
دکتر احمدي نژاد تصریح کرد: هر کس براي پاکي، عدالت و محبت با عشق به وطن در حال تالش و خدمتگزاري است، بسیجي به شمار مي رود.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: امروز فرهنگ بسیجي در تمام ابعاد زندگي شخصي، اجتماعي سیاسي و فرهنگي کشور مشاهده مي شود و این نسیم الهي باید به فضاي 
پایدار در زندگي اجتماعي تبدیل گردد.

دکتر احمدي نژاد همچنین در پاسخ به سوالي درباره شایعه کسالت وي در حین سفر به شهرستان اسالمشهر نیز گفت: همانطور که شاهد هستید از صبح امروز در 
خدمت مردم عزیز و صمیمي اسالمشهر هستیم؛ حضور در بین مردم و مالقات با آنها روحیه و انرژي مان را چندین برابر افزایش مي دهد. خوشبختانه هیچ گونه کسالتي 

در کار نیست؛ البته ناراحت هم نمي شویم که دشمنان و بدخواهان با طرح برخي شایعات لحظاتي را در خوشي بسر ببرند

حاشیه ديدار چهره 
به چهره ريیس 
جمهور با مردم 

اسالمشهر
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يارانه نقدی 45هزار تومانی همانطور که قبال پيش بينی شده بود، 
هر روز در مقابل تورم با کاهش ارزش بيشتری مواجه می شود.

علی پاکزاد: هدفمندسازی یارانه ها در عین حال که قرار بود به اصالح قیمت های نسبی 
یارانه های نقدی  با پرداخت  البته در این روند دولت وعده داده بود که  منتهی شود و 
به سمتی حرکت می کند که کمترین آسیب به اقشار آسیب پذیر وارد شود متاسفانه 
همانطور که منتقدین پیش بینی می کردند در حال حرکت به سمتی است که نباید می 
از ریل خارج شده  یارانه ها  رفت.به عبارت ساده تر می توان گفت قطار هدفمندسازی 
است و دولت نیز به رغم هزینه سنگینی که برای اجرای این کار تقبل کرده است نمی 

تواند آنرا به مسیر بازگرداند.
برای اثبات این مسئله کافی است مقایسه ای داشته باشیم به قدرت خرید واقعی یارانه 
های نقدی که قرار بود تضمین کننده کاهش فاصله طبقاتی باشد ولی در نهایت دولت 
نتوانست با خوشه بندی و یا طبقه بندی در پرداخت دقیق ان موفق باشد و در نهایت 

وضعیت به جاری رسید که دوباره با پرداخت یارانه نقدی به نقطه اول بازگشته است.
 
 

يارانه ای که محو می شود
مقایسه یارانه نقدی با قیمت دالر و طال )به عنوان یک واحد بین المللی ارزش( نشان می 
دهد طی دی ماه سال 89 تا پایان آبانماه سال جاری توان خرید یارانه نقدی در برابر دالر 

حدود 19 و در مقابل طال 32 درصد کاهش پیدا کرده است.
یعنی یارانه نقدی در حال از دست دادن ارزش واقعی خود و تاثیری است که می باید در 
کاهش فشار هزینه ای بر دهکهای پایین جامعه داشته باشد، در یک کالم می توان گفت 

یارانه نقدی در حال محو شدن از سبد درآمد خانوارهای آسیب پذیر است.
اما همزمان و از سوی دیگر دولت باید هزینه مضاعفی را برای جهت حفظ سطوح قیمتی 
متحمل شود، بخشی از این هزینه به بدنه تولید منتقل می شود) شامل هزینه های تثبیت 
قیمت ها، افزایش هزینه حاملهای انرژی و صد البته هزینه های ناشی از کاهش توان ارایه 
تسهیالت توسط سیستم بانکی که به کمبود نقدینگی و رشد رکود تولید منجر شده است( 
و بخش دیگر از هزینه های دولت برای ایجاد ثبات در قیمت ها نیز که از طریق واردات 
جبران شده با توجه به سیر صعودی قیمت کاالهای وارداتی به فشاری رو به تزاید بردوش 

دولت تبدیل شده است.

گزارش گمرک نشان می دهد هر تن کاالی وارداتی در اسفند ماه سال 89 معادل 1421 
دالر هزینه بر می داشت و این رقم در پایان مهرماه سال 90 به 1676 دالر رسیده است 
به شکل  وارداتی  از  رشد هزینه های  ای  یعنی رشدی معادل 18 درصد. بخش عمده 
مستقیم و غیر مستقیم به دولت باز می گردد زیرا دولت تالش دارد در عین حفظ سطوح 

قیمتی از رشد تورم حداقل در زمینه کاالهای اساسی جلوگیری کند.
نشانه افزایش فشار مضاعف بر دولت عدم انجام تعهداتی است که دولت در قبال تولید 
کنندگان )و بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها( برعهده گرفته ولی به دلیل مشکالت 

عدیده مالی توان انجام این تعهد ها را ندارد.
 

دولت غرق در مشکالت مالی
در میان این وضعیت آشفته، اجبار دولت در پرداخت ریالی یارانه نقدی )به عنوان یک 
تعهد در مقابل 73 میلیون نفر از جمعیت کشور ( به آشفتگی بیشتر منجر شده ، دولت 
طی هشت ماهه سال 1390 معادل 26.۵ هزار میلیارد تومان یا معادل 22 میلیارد دالر 
یارانه نقدی توزیع کرده است به عبارت ساده تر معادل 67 درصد از کل 33 میلیارد دالر 
ارز به فروش رسیده توسط بانک مرکزی در قبال یارانه های نقدی بین مردم توزیع شده 
است و البته به دلیل رشد هزینه ها میزان رضایت حاصل از این توزیع یارانه ها روز به 

روز کاهش می یابد.
در بسته اتاق معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهوری به روی مراجعین  دولتی و 
خیل درخواست های بی جواب مانده برای دریافت تسهیالت، بازتاب همین مشکالت مالی 
است که بر بدنه دولت وارد می شود، در حدود یک سال است که دولت اجازه انتشار هیچ 
نوع آماری در مورد عملکرد بودجه ای خود به دستگاهای متولی نداده است ولی علی رغم 
این وضعیت می توان انتظار داشت که مشکالت مالی به کاهش عملکرد اجرای در بخش 

پروژه های عمرانی و به خصوص به دلیل کاهش تخصیص مالی را شاهد باشیم.

قطاری که از خط خارج شده
از بین رفتن تاثیر یارانه های نقدی در موج تورمی پیش آمده و رشد تعهدات مالی دولت 

در قبال همین یارانه بی تاثیر، خبر از خروج قطار هدفمندسازی از مسیر خود دارد.
واقعیت این است که زمانی که دولت در تابستان بحث سه برابر شدن یارانه نقدی را مطرح 
می کرد با علم به این وضعیت بود؛ شاید دولت امیدوار بود با تکیه بر قیمت های رو به 
افزایش دالر در بازار آزاد به نوعی برای کسب رضایت عمومی از محل درآمدهای نفتی 

بتواند یارانه ها را افزایش دهد و به نوعی زمان بخرد.
اما خوشبختانه، مجلس با این اقدام مخالفت کرد، زیرا افزایش یارانه های نقدی هم مانند 
توانست مقاومت کند  افتاد در مقابل سیل هزینه های روبه رشد نمی  اتفاق  آنچه قبال 
و خود به تشدید این سیل کمک می کرد،در نهایت نیز تبعات روند فعلی برای اصالح 

کنندگان بعدی از این طریق تشدید می شد.
 
 

دولت و انگيزه های کوتاه مدت
با یارانه نقدی هر نفر در دی ماه امکان خرید 42 دالر فراهم بود ، در پایان آبانماه در این 
معادل امکان خرید 34 دالر برای دریافت کنندگان یارانه نقدی وجود داشته و البته به 

نظر می رسد در پایان آذر ماه این وضعیت بد تر شود.
البته در این روند رو به رشد قیمت دالر دولت مفری در بین تبدیل دالر به ریال پیدا می 
کند ولی این فضای در مقابل هزینه های دیگر به قدری کوچک است که نمی توان به آن 
امید داشت، نگاهی به معادله ریال و دالر در هزینه یارانه نقدی پرداختی توسط دولت، 
نشان می دهد که طی فروردین تا آبان هزینه دالری پرداخت یارانه نقدی به 73 میلیون 
نفر ایرانی از 2.9 میلیارد دالر با حدود 400 میلیون کاهش به 2.۵ میلیارد دالر رسیده 
است و البته این روند همانطور که اشاره شد، اگرچه در ظاهر به نفع دولت است ولی به 
خاطر هزینه های دیگر)که در باال به بخشی از مهمترینشان اشاره شد( قابل ادامه نیست 
مگر آنکه دولت نگاهی کوتاه مدت داشته باشد و به نتایج اتخاذ چنین سیاستی در دو سال 
آینده بی توجه باشد، یعنی همان تفکری که به نظر می رسد به طرح پیشنهاد افزایش 

سه برابری یارانه نقدی منجر شد.

یارانه نقدی در حال محو شدن است
آیا قطار هدفمندی از خط خارج شده است؟

حجت االسالم محسنی اژه ای يک شنبه شب در 
برنامه گفتگوی ويژه خبری شبکه دو سیما حاضر 
شد و جديدترين اخبار پرونده فساد مالی را به 

اطالع مردم رساند.

به گزارش »تابناک«، حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور که از سوی 
رئیس قوه قضائیه به عنوان مسئول ویژه رسیدگی به پرونده فساد بانکی اخیر منصوب شده، با 

حضور در برنامه زنده تلویزیونی، جدیدترین اخبار این پرونده را به اطالع مردم رساند.
ایام  مناسبت  به  تسلیت  عرض  ضمن  اخیر،  اقتصادي  پرونده  ویژه  ناظر  گفتگو،  این  ابتدای  در 
سوگواری امام حسین )ع(، هفته بسیج را نیز تبریک گفت و افزود: به حمد خدا دستگاه قضایي 
توانسته پیگیري هاي خوبي را در این مدت انجام داده و به دستاوردهاي مهمي برسد. همانطور که 
قبال هم گفته ام، انجام سه کار را در دستور کار قرار داده ایم، از یک طرف در حال بررسی قضایی 
پرونده هستیم، از طرفی با کمک مجلس و دولت قصد داریم تا با آسیب شناسی، از تکرار موارد 
احیانا مشابه در آینده پیشگیری کنیم. در ضمن با دولت و دستگاه نظارتی هم همکاری داریم تا 

بتوانیم شرکت های درگیر در این قضیه را اداره کنیم.
در حال حاضر اقدامات زیادی انجام داده ایم که شرح خواهم داد. ابتدا حسابرسی از شرکت هایی 
را آغاز کردیم که مستقیما و از نظر سازمان ثبت شرکت ها متعلق به متهم اصلی بود. یعنی 40 
شرکتی را که مستقیما به متهم و گروهش تعلق داشت، مورد حسابرسی قرار دادیم و این کار 
انجام شده است. یک سری شرکت هایی بودند که مستقیما متعلق به این جریان نبودند اما غیر 
مستقیم به ایشان مربوط می شوند و به نام برخی از مدیران وابسته به گروه که مشغول حسابرسی 
آنها هستیم. در این بین برخی شرکت ها هم بودند که نه مستقیم و نه غیر مستقیم به این فرد 
ارتباط نداشته اند اما یک سری فعالیت های تجاری مشترک با این تخلف داشته اند و حسابرسی 

از آنها در حال انجام است.
بدهی و تخلفات و کليه ارقام و آمار اين شرکت ها مشخص شده و خواهد شد.

دادستان کل کشور افزود: تا کنون در این پرونده از 126 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق شده 
است؛ بیست نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم که از این تعداد، اکنون 27 نفر در 
بازداشت به سر می برند. یکی از مواردی که در دستور کار قرار داده ایم، شناسایی بیشتر اموال و 
دارایی های شرکت ها و اموال خود متهم اصلی پرونده است. توانستیم که بخش زیادی از اموال 
شرکت ها و متهم اصلی را شناسایی کنیم و موفق شدیم که بخشی از اموال این شرکت ها و افراد 

در کشورهای اروپایی و شرقی را نیز شناسایی کنیم.
اژه  ای ادامه داد: 17۵ مورد از امالک تجاری، اداری و مسکونی متعلق به متهمان شناسایی شده که 

عمدتا در تهران و در مناطق مرغوب شهر واقع شده اند.
تعیین میزان بدهی های بانک های خصوصی و دولتی، اقدام بعدی ای بود که دادستان کل به آن 
اشاره کرد و افزود: سعی کردیم تا سریعتر بدهی های مردم و دولت را تعیین و تکلیف کنیم تا 
بتوانیم سریعتر حقوقشان را استیفا کنیم. برای این کار از همه بانک   ها خواستیم تا به دو سوال 

ما پاسخ دهند:
1 - میزان تسهیالتی که به متهمان داده اند چقدر بوده و طلبشان چقدر است؟ 2 - اعالم کنند که 

در ازای این طلب ها چه میزان وثیقه دارند.
متاسفانه روند این کار طوالنی شده و هنوز پاسخی برای این سواالت در اختیار نداریم. امیدواریم تا 
پاسخ های دقیق بانک ها زودتر به ما برسد تا بتوانیم سریعتر حقوقشان را با ترتیب قانونی استیفا 

کنیم، چون با توجه به حسابرسی های صورت گرفته، توانایی انجام این کار را داریم. در این دو 
ماه اعداد متفاوتی به ما رسیده است که آخرین آنها مجموعا بیش از سه هزار و هشتاد میلیارد 
تومان بدهی این گروه به بانکها است، در حالی که بانکها تنها حدود نهصد و پنجاه میلیارد وثیقه 

در دست دارند.
وی با اشاره به توقعات مردم گفت: مردم در سه زمینه از ما توقع دارند، رسیدگی کامل به پرونده 
با تمام ابعادش، سرعت در رسیدگی به پرونده و اشد مجازات برای متهمان تا دیگر کسی جرات 
این خواسته به حق  بر اساس  البته همه موارد هم به حق است.  را به خود ندهد.  چنین کاری 
مردم، پرونده را به دو بخش تقسیم کردیم. یعنی آن بخشی از پرونده که قابل تفکیک بود و امکان 
رسیدگی داشت، آماده کردیم تا سریع تر به دادگاه بفرستیم. البته واضح است که همه ابعاد قضیه 
تعجیل پذیر نیست و کسی هم چنین توقعی ندارد. طي این مدت تالش کردیم تا حد امکان، از 
زمانمان استفاده بهینه کرده و مسئله را بدون لحظه ای غفلت دنبال کنیم. بر این اساس، بازپرس 

پرونده تا کنون برای بیش از ۵0 نفر قرار مجرمیت صادر کرده است.
ناظر ویژه پرونده اقتصادي اخیر، ضمن اعالم اینکه نمی تواند زمان دادگاه را تعیین کند افزود: اگر 
دادستان نظر بازپرس را مبنی بر قرار مجرمیت صادره تایید کند، این بخش از پرونده، برای صدور 
کیفرخواست به دادگاه خواهد رفت. البته ممکن است که بین بازرس و دادستان اختالف نظر هم 

وجود داشته باشد که در آن صورت مراحل خاصی باید طی شود.
مسئولين بايد به بازجويي تن دهند

محسنی اژه ای در خصوص پرسشی مبنی بر اینکه گردش مالی موجود تا چه اندازه به متهم اصلی 
مربوط است و نیز سرمایه گذاری های اولیه به چه میزان بوده است، اینگونه پاسخ داد: سرمایه 
اولیه متهم اصلی بسیار کم بوده و تقریبا می توان گفت که کارهای اصلی اش را از سال 80 شروع 
کرده است. عمده تخلفات وی هم در سالهای اخیر رخ داده است؛ بعد از اینکه در سال 8۵ شرکت 

توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا را تاسیس کرد.
سخنگوي دستگاه قضایي کشور افزود:  برای برخی پروژه های این گروه طبق اسناد و مدارکی که 
سازمان های دولتی ارائه کردند، حدود 1700 هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود 

ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد.
است، گفت:   بوده  مختلف  پروژه های  اجرای  برای  زمین  مقدار  این  اینکه  بیان  با  اژه ای  محسنی 
اصل این مقدار زمین تعلق گرفته به این گروه براساس اسناد دولتی درست است اما بخش زیادی 
اجاره ای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و 

بخشی هم سند صادر شده است.
دادستان کل کشور، در خصوص پرسشي دیگر مبني بر اینکه آیا از میان 126 نفر احضار شده، 
مسئولین رده باالي مملکتي نیز وجود دارند گفت:  نمی دانم مسئولین رده باال یعنی چه؟ در حال 
حاضر پرونده ها بسته نشده اند و از 126 نفر به صورت متهم و مطلع بازجویي شده است. باید 
کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضایي خواستار تحقیق از آنها است، بدون جوسازي 

و تمرد به مسائل پیش آمده تن به تحقیق و بازجویي دهند.
وي در ادامه اظهار داشت: حتي اگر از کسي بازجویي و سوال شد نباید شبهه اي ایجاد شود که 

فرد تبهکار و ناسالم است چرا که امکان رفع اتهام از او وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا سنگ اندازی ها در مسیر رسیدگی به پرونده  صحت دارد و از سوی 
از  بیایند جوسازی کنند و بخواهند  این فشارها غیر منتظره نیست که  چه کسانی است، گفت: 
خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد.

محسنی اژه ای با بیان اینکه ما بر این باوریم که نه آنها باید جوسازی کنند و نه ما باید تحت تأثیر 
قرار بگیریم درباره موضع گیری خود در مقابل این فشارها گفت: قضاوت با مردم است من در این 
30 سال که در دستگاه قضایی هستم با این اقدامات و فشارها که بعضاً با عملیات ایذایی هم بوده 
است ناآشنا نیستم و سعی کرده ام با توکل به خدا کارم را انجام دهم. البته تجربه نشان داده که 

این فشارها زمانی بیشتر می شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره علت طوالنی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: روزی که پرونده را 
در اختیار گرفتم ۵ کمیته از جمله کمیته های کارشناسی، پیگیری اطالعاتی و تبلیغاتی تشکیل 
دادم و عالوه براینکه پرونده یک بازپرس داشت به خاطر اهمیت و گستردگی موضوع دادستان دو 
معاون خود را به همراه یک قاضی در این پرونده به کار گرفت. از زمانی که این پرونده به تهران 
محول شده بالاستثنا هر روز یا یک روز در میان جلساتی برگزار شده و از کارگروه ها خواستیم 

نظرات و مشکالت خود را در این خصوص اعالم کنند.
دادستان کل کشور با تشکر از همه نهادها و سازمان هایی که در روند پرونده همکاری داشته اند، 
متذکر شد که سیستم بانکی نارسایی های جدی دارد و بایستی یک تحول جدی در زمینه بانک ها 
و سیستم نظارتی آنها بوجود آورد. باید ببینیم که مثال چگونه می شود که کمتر از وامی که می 
دهند وثیقه دریافت کرده اند؟ باید از بانکها پرسید که چرا وثیقه الزم را اخذ نکردند و بعد چرا 

نمی توانند سریع پاسخ دو سوال ما را بدهند؟
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به امالک و دارایی های ضبط شده از متهمان چه میزان از این 
بدهی ها قابل بازگشت است، گفت: البته دستور کارشناسی از اموال شناسایی شده صادر شده است 
اما با توجه به اموالی که به صورت منقول و غیر منقول از متهمان بدست آمده است، می توان تمام 

بدهی اعالم شده از سوی بانک ها را پرداخت کرد که این نکته مثبت این پرونده است.

رئيس مجلس:

 سهام عدالت از اهداف 
اصلی خود دور شده است

مجلس - رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سهام عدالت از اهداف 
و  نظارت  ویژه  کمیسیون  اعضای  کرد:   تأکید  است،  شده  دور  خود  اصلی 
پیگیری اصل 44 قانون اساسی باید هر چه زودتر ایرادها را در این زمینه 

برطرف کنند.
 به گزارش خبرآنالین، پرداخت سود سهام عدالت یکی ازشیوه های بود که 
دولت نهم آن را ابداع کرد تا از این طریق هم سهم بخش تعاون در اقتصاد 

ایران افزایش یابد و هم عدالت اجتماعی افزایش یابد.
 به گفته مقامات مسئول تا پایان سال 88 ، برای 41 میلیون نفر دعوت نامه 
سهام عدالت ارسال شد که از این میان 37 میلیون نفر برای دریافت سهام 

به شرکت های سرمایه گذاری مراجعه و ثبت نام کرده اند.
مستمری بگیران  و  بازنشستگان  کانون  رییس  امسال  شهریور  در  چند  هر 
صندوق تامین اجتماعی از سرنوشت نامعلوم سهام عدالت بازنشستگان خبر 
داد و در گفت وگویی، گفت: طی چهارسال گذشته فقط یک بار سود سهام 

عدالت به بازنشستگان پرداخت شده است.
علی الریجانی  رئیس مجلس هم امروز در دیدار جمعی از مدیران شرکتهای 
سرمایه گذاری و اتحادیه های سهام عدالت کشور با  بیان اینکه باید وضع 
مشخص  عدالت  سهام  سرمایه گذاری  شرکتهای  بودن  خصوصی  و  دولتی 
سهامی  عدالت،  سهام  سرمایه گذاری  شرکتهای  اصلی  فلسفه  افزود:   شود، 

عام است و باید شکل سهام این شرکت ها مشخص شود.
وی افزود:  شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت باید سهم مردم شوند و از 

دولتی شدن این شرکتها جلوگیری شود
موضوع سهام عدالت در آستانه انتخابات سال 88 به یک باره به راس اخبار 
آمد و رقبای محمود احمدی نژاد او و دولتش را متهم کردند که برای جلب 

آرا دست به واگذاری سهام عدالت در آستانه انتخابات زده است.
رئیس مجلس  با بیان اینکه سود سهام عدالت باید بر اساس نظام و سیستم 
مشخص باشد، گفت:  نباید سود سهام عدالت به شکلی باشد که مردم از 

آن مأیوس شوند.
و  سرمایه گذاری  شرکتهای  فعالیت  نحوه  باید  کرد:  تأکید  مجلس  رئیس 
سهام عدالت، بار دیگر بررسی شود.وی افزود: تغییر مواد قانون برنامه پنجم 
توسعه بسیار سخت است و باید راهکارهای مناسب تری برای برطرف کردن 

مشکل سهام عدالت بررسی کرد.
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مبتالیان به دیابت درگیر هزینه های باالی درمان/ یک سوم افرادی که دیالیز می شوند 
دیابتی هستند 

رییس انجمن دیابت با اشاره به هزینه های باالی درمان دیابت گفت:» بسیاري از دیابتي ها 
به دلیل هزینه های باالی درمان قادر به اقدام برای درمان خود نیستند.« 

و  آموزش  در  ها  رسانه  نقش  بر  تاکید  با  دیابت  و  رسانه  در نشست  اسداهلل رجب  دکتر 
پیشگیری از افزایش آمار ابتال به دیابت گفت:»با هم اندیشی در شورای سیاستگذاری صدا 
و سیما قرار بر این شد فرم تبلیغات در مورد دیابت تغییر کند و برنامه های اطالع رسانی 
دیابت جذاب تر شود و در کنار حضور متخصصین از بیماران دیابتی نیز جهت حضور در 

برنامه ها دعوت بعمل آید.«
وی ادامه داد:»30 درصد از جمعیت باالی 20 سال تهرانی ها یا مبتال به دیابت هستند و 
یا در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند که با اطالع رسانی های مناسب می توان مانع 
از ابتال به دیابت و صرف هزینه های باالی درمان شد در حال حاضر بیش از 80 درصد از 

دیابتی ها در کشور بیماری خود را در حد مطلوبی کنترل می کنند.«
دیابتی ها درگیر هزینه های باالی درمان

می  مبتال  بیماران  اما  ندارد  قطعی  درمان  کرد:»دیابت  خاطرنشان  دیابت  انجمن  رییس 
توانند با کنترل بیماری خود بدون مشکلی به زندگی خود ادامه دهند و استفاده از سلول 
با  بسا  چه  و  داشته  نامطلوبی  نتیجه  درصد   10 از  کمتر  دیابت  درمان  در  بنیادی  های 

استفاده از این روش مشکالتی نیز برای افراد مبتال به دیابت ایجاد کند و تحقیقات در این 
زمینه همچنان ادامه دارد.«

وی گفت:» هزینه هاي درماني دیابت بسیار زیاد است و صندوق هاي بیمه هزینه هاي این 
بیماري را پرداخت نمي کنند و بسیاري از دیابتي ها به دلیل هزینه های باالی درمان قادر 

به اقدام برای درمان خود نیستند.«
عوارض احتمالی داروهای گیاهی در دیابتی ها مشخص نیست

دیابت خاطرنشان  داروهای گیاهی در جهت درمان  از  استفاده  دکتر رجب در خصوص 
این داروها صورت نگرفته  اینکه تحقیقی در خصوص عوارض احتمالی  کرد:»با توجه به 
است استفاده از داروهای گیاهی برای درمان دیابت توصیه نمی شود البته ممکن است 
استفاده از داروهای گیاهی اثرات کوتاه مدتی داشته باشد اما با درمان دیابت با استفاده از 

داروهای گیاهی موافق نیستیم.«
از میان هر فرد بالغ یک نفر در خاورمیانه به دیابت نوع 2 مبتال می شود

و مدیر منطقه  دیابت  فدراسیون جهانی  نیکوسخن عضو هیئت مدیره  امیرکامران  دکتر 
خاورمیانه و شمال افریقا در نشست رسانه و دیابت گفت:» دیابت برای نخستین بار در 
منطقه  این  در  بار  اولین  برای  نیز  بیماری  این  درمان  و  شد  شناخته  خاورمیانه  منطقه 
صورت گرفت و در خاورمیانه از میان هر فرد بالغ یک نفر به دیابت نوع 2 مبتال می شود 
که بیشترین درصد ابتال به دیابت در کشور آفریقا دیده می شود و همانقدر که مواد اولیه 
غذایی در این کشور کم است به همان اندازه به میزان بیشتری در معرض ابتال به دیابت 

قرار دارند.«
با افزایش جمعیت کودکان چاق شیوع دیابت در کشور چندین برابر خواهد شد

افزایش مصرف فست  و  تغذیه سنتی  ادامه داد:»شیوه زندگی غلط و کنار گذاشتن  وی 
فودها و کاهش تحرک و افزایش چاقی افراد را به میزان زیادی در معرض ابتال به دیابت 
قرار می دهد و همانطوری که می دانید میزان شیوع دیابت در کشور ما در میان جمعیت 
بالغ سنجیده می شود در حالی که جمعیت کودکان و نوجوانان ما در حال چاق شدن 
هستند و در صورتی که این روند ادامه داشته باشد  شیوع دیابت در کشور ما نیز چندین 

برابر خواهد شد.«
طبیعی  خون  قند  از  مردم  آگاهی  کرد:»میزان  خاطرنشان  نیکوسخن  امیرکامران  دکتر 
خود بایستی افزایش پیدا کند و قند خون زیر 100 )99( طبیعی است و در صورتی که 
قند خون فردی از 126 باالتر باشد مبتال به دیابت است و افرادی که قند خون آنها در 
محدوده 100 تا 126 قرار دارد احتمال دارد مبتال به دیابت پنهان باشند که با آزمایش 

ناشتا قابل تشخیص نیست.«

حدود 2میلیون نفر از مبتالیان به دیابت از بیماری خود بی اطالع هستند
وی ادامه داد:»آمار مبتالیان به دیابت در کشور ما به صورت تخمینی است و حدود دو 
میلیون نفر از افراد از بیماری خود اطالعی ندارند و متاسفانه در کشور ما به دیابت حاملگی 
توجهی نمی شود در حالی که زنان باردار بایستی در هفته 24 تا 28 بارداری خود از لحاظ 
دیابت بررسی شوند بخصوص زنان بارداری که سابقه خانوادگی ابتال به دیابت دارند و یا 
زنانی که در گذشته نوزاد مرده به دنیا آورده اند همچنین زنانی که نوزاد با وزن باال به دنیا 

آورده اند نیز بایستی از نظر ابتال به دیابت بررسی شوند.«
یک سوم افرادی که دیالیز می شوند دیابتی هستند

دیابت در  از  ناشی  افزود:»بیشترین عوارض  دیابت  فدراسیون جهانی  عضو هیئت مدیره 
چشم و شایع ترین علت نابینایی اکتسابی و شایع ترین علت نارسایی کلیه ابتال به دیابت 
است و یک سوم افرادی که دیالیز می شوند دیابتی هستند و بیشترین سکته های قلبی 
و مغزی را در میان دیابتی ها داریم و بیشترین آمار قطع عضو بعد از تصادفات مبتالیان 

به دیابت هستند.«
و  پیشگیری  مورد  تا سال 2013 در  از سال 2009  دیابت  روز جهانی  وی گفت:»شعار 
آموزش دیابت است و فدراسیون جهانی دیابت با همکاری 193 کشور دنیا برنامه مبارزه 
با بیماری های غیرواگیر را وارد برنامه های سازمان ملل کرد و در سال 2006 روز جهانی 

دیابت وارد تقویم سازمان ملل شد.«
مهمترین اقدام، تشخیص افراد در معرض خطر دیابت

دکتر امیرکامران نیکوسخن تاکید کرد:»تشخیص زودرس دیابت بسیار مهم است و اکثر 
افرادی زمانی متوجه بیماری خود می شوند که دچار مشکالت این بیماری می شوند.

مهمترین اقدام در این زمینه شناسایی افرادی است که در معرض خطر ابتال به دیابت 
قرار دارند.«

مردم را از اهمیت آموزش دیابت آگاه کنیم
دکتر امیر افتخارزاده نیز در این نشست عنوان کرد: »در کشور ما تا زمانی که افراد درگیر 
بیماری نشوند به پزشک مراجعه نمی کنند بنابراین بایستی اطالع رسانی در زمینه دیابت 

به نحوی باشد که مردم به اهمیت آموزش پی ببرند.«
استرس قند خون مبتالیان به دیابت را افزایش می دهد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار سالمت نیوز در خصوص نقش استرس در ابتال به دیابت 
گفت:»استرس در قند خون افراد دیابتی اختالل ایجاد می کند و موجب افزایش قندخون 
می شود اما به عنوان فاکتور ابتال به دیابت محسوب نمی شود الزم است درخصوص روش 

های مقابله با استرس به افراد دیابتی آموزش های الزم داده شود.«

همزمان با نشست رسانه و دیابت مطرح شد:

اگر شما به دیابت مبتال هستید یا از میان اطرافیانتان کسی مبتال به این بیماری است، ممکن است باورهای مختلفی از این بیماری در 
ذهن خود داشته باشید و گاه آنقدر به درست بودن آنها معتقد هستید که هیچ گاه درباره آنها شک هم نکرده اید. تحقیقات دانشمندان 
نشان داده است که بسیاری از تفکرات موجود درباره دیابت نادرست است و افراد باید درباره آن تجدیدنظر کنند. شایع ترین باورهای غلط 

درباره بیماری قند عبارتند از: 
۱ـ ممکن است از دیگران دیابت بگیرید: خیر، علی رغم اینکه دقیقا نمی دانیم چرا بعضی ها به دیابت مبتال می شوند و بعضی نمی شوند ولی 
درباره مسری نبودن دیابت اتفاق نظر است. این بیماری مثل سرماخوردگی یا آنفلوآنزا سرایت نمی کند و همان طور که گفته شد، عوامل 

ژنتیکی و شیوه زندگی نقش مهمی را در ابتال ی به این بیماری بازی می کنند.
۲ـ افراد دیابتی نباید شیرینی و شکالت مصرف کنند: خیر، اگر این مواد طبق برنامه غذایی سالمی مصرف شوند. یا مصرف آن همراه با 
ورزش باشد، هیچ مشکلی برای فرد دیابتی ایجاد نمی کند. در واقع می توان گفت مصرف این مواد چه در فرد دیابتی و چه در فرد سالم باید 

در حد تعادل باشد و افراد سالم هم نباید بی رویه از این مواد استفاده کنند.
۳ـ خوردن بیش از اندازه شکر باعث دیابت می شود :خیر، دیابت تلفیقی از ژنتیک و شیوه زندگی است. در واقع افزایش وزن سبب 
افزایش احتمال ابتال به دیابت می شود. بنابراین اگر سابقه دیابت در فامیل دارید، سعی کنید از مواد غذایی سالم استفاده و ورزش کنید تا 

وزن خود را در حد متعادل نگه دارید.
۴ـ افراد دیابتی باید غذاهای مخصوص افراد دیابتی را بخورند :خیر، یک رژیم غذایی سالم برای فرد دیابتی مثل رژیم غذایی سالم برای یک 
فرد سالم است؛ یعنی میزان چربی کم )به خصوص چربی اشباع و ترانس(، داشتن شکر و نمک در حد متوسط، استفاده از میوه و سبزیجات 
و غالت با پوست کامل نه کنده شده. شکرها و موادی که با مارک دیابتی در بازار عرضه می شوند، دارای هیچ مزیت ویژه ای نیستند. آنها 

هم قند خون را افزایش می دهند و از طرفی گران هستند و همچنین بعضی از انواع آن، دارای اثر مسهل هستند.
۵ـ افراد دیابتی باید مقادیر بسیار کمی غذاهای نشاسته دار مثل نان، سیب زمینی و ماکارونی مصرف کنند: غذاهای نشاسته دار جزئی از 
رژیم غذایی سالم هستند. آنچه مهم است، میزان مصرف در هر وعده است. نان هایی که از سبوس کامل درست شده اند، ماکارونی و برنج 
و سبزی های نشاسته دار مثل سیب زمینی، ذرت و مواد دیگر را باید در وعده های غذایی خود بگنجانید. کلید اصلی میزان وعده های غذایی 
است. برای بیشتر افراد دیابتی، مصرف 3 یا 4 وعده غذای حاوی کربوهیدرات کافی است. غذاهای نشاسته ای که حاوی سبوس کامل باشند، 

هم یک منبع خوب فیبر محسوب می شوند که به سالمت دستگاه گوارش کمک می کنند.
۶ـ در افراد دیابتی احتمال سرماخوردگی یا ابتال به بیماری های دیگر بیشتر است: خیر، احتمال این بیماری ها در فرد دیابتی افزایش 
نمی یابد ولی به افراد دیابتی توصیه می شود واکسن آنفلوآنزا بزنند به این دلیل که هر عفونتی ممکن است با کنترل قندخون در فرد دیابتی 

تداخل داشته باشد و فرد را در معرض افزایش قند خون قرار دهد.
مطالعات  در  اینکه  با  خیر،  می دهد:  افزایش  را  فشارخون  و  می شود  رگ ها(  دیواره  شدن  )سفت  شرایین  تصلب  باعث  انسولین  ۷ـ 

آزمایشگاهی دیده شده است که انسولین گاه این اثرات را داشته ولی در بدن موجود زنده این اثر اثبات نشده است.
۸ـ انسولین باعث افزایش وزن می شود و چون چاقی برای فرد دیابتی بد است، پس بهتر است انسولین استفاده نشود: متخصصان و 
دانشمندان با تحقیقات فراوان به این نتیجه رسیده اند که مزیت کنترل قند خون به وسیله انسولین و دیگر اثرات مفید آن بسیار فراتر از 

خطرات افزایش وزن از آن است.
۹ـ میوه یک غذای سالم است. بنابراین فرد دیابتی می تواند هر چقدر می خواهد از آن استفاده کند: خیر، با اینکه میوه یک غذای سالم 
است و فیبر و امالح و ویتامین های فراوانی دارد ولی چون میوه ها حاوی کربوهیدرات )قند( هستند، بنابراین با اینکه وجود آن در رژیم 

غذایی الزم است ولی میزان آن باید از سوی متخصصان تغذیه تنظیم شود.
۱۰ـ دیابت نوع دوم خفیف تر از نوع اول است: دیابت خفیف وجود ندارد و هر نوع دیابتی باید جدی تلقی شده و کنترل شود. در غیر این 

صورت منجر به عوارض شدید می شود.
۱۱ـ افراد دیابتی در نهایت کور می شوند: با اینکه دیابت یکی از علل مهم کوری است ولی تحقیقات نشان داده اند که با کنترل فشار و 

قندخون، فعال بودن، داشتن وزن ایده آل و ترک سیگار می توان احتمال صدمه به چشم ها را به وسیله دیابت کاهش داد.
۱۲ـ رانندگی برای افراد دیابتی خطر آفرین است: تحقیقات نشان داده است که اگر فرد دیابتی مسوولیت پذیر بوده وکنترل خوبی بر 

بیماری خود داشته باشد، خطر ایجاد سوانح رانندگی و مشکالت برای وی از افراد دیگر جامعه بیشتر نیست.
۱۳ـ افراد دیابتی نمی توانند ورزش کنند: هم اکنون چندین نفر از قهرمانان جهان که توانسته اند مدال المپیک را از آن خود کنند، مبتال 
به دیابت هستند. بنابراین افراد دیابتی باید مرتبا ورزش کنند زیرا فعالیت مانع بروز عوارض دیابت می شود، به خصوص درباره عوارض قلبی 

این امر صادق است و بهتر است قبل از شروع هر نوع ورزش جدید با پزشک خود مشورت کنند.
۱۴ـ افراد دیابتی قادر به انجام یک سری کارها نیستند: اگر چه این باور غلط حتی به سیستم های اداری و مکان های استخدامی رسوخ 
را  بیماران دیابتی  برای  ایجاد شده  باور غلط، خط بطالن کشیده، محدودیت های  این  بر  امروزه متخصصان سعی دارند  کرده است ولی 

کاهش دهند.

باورهای غلط درباره دیابت بازار داغ خرید و فروش اعضای بدن
 قیمت کلیه گران شد!

باید به  افرادی که دچار دیابت نوع 1 دارند و انسولین استفاده می کنند بعد از ۵ سال 
فکر کلیه هایشان باشند. همچنین افرادی که دچار دیابت نوع 2 هستند بعد از 10 سال 
ممکن است دچار نارسایی کلیوی شوند که می توانند با انجام آزمایشات مکرر از بروز این 

بیماری جلوگیری کنند.
بازار سیاه و غیرقانونی خرید  تا شرایط  تومان گران شد  پیوند کلیه یک میلیون  هزینه 
باالی  شیوع  مهر،  گزارش  شود.به  داغ  سودجویان  و  دالالن  برای  بدن  اعضای  فروش  و 
بدن می  اعضای  سایر  و  کلیه  تخریب  به  منجر  که  دیابت  غیرواگیر همچون  بیماریهای 
شود، باعث شده تا آمار بیماران دیالیزی و نیازمند پیوند کلیه در کشور نیز افزایش یابد. 
این موضوع در کنار آمار پایین اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی، شرایطی را به وجود 
آورده تا پیوند کلیه از افراد زنده در اولویت قرار داشته باشد. به طوریکه بیماران نیازمند 
پیوند کلیه چشم انتظار افرادی هستند که در فروش عضو بدن خود انصاف بیشتری دارند

مصطفی قاسمی رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کشور با اعالم اینکه هزینه دریافت کلیه از اهدا کننده یک میلیون تومان 
گرانتر شده است، گفت: در سال 89 تعداد دو هزار و 28۵ پیوند کلیه در کشور انجام شده است که هزار و 690 مورد آن از افراد داوطلب 

و ۵9۵ پیوند هم از بیماران مرگ مغزی بوده است.
وی افزود: تا کنون بیماران دیالیزی برای پیوند کلیه می بایست ۵ میلیون تومان به اهدا کننده پرداخت می کردند که این مبلغ به 6 میلیون 

رسیده است که این مبلغ را خود بیمار باید پرداخت کند.
قاسمی با اشاره به مبلغ یک میلیون تومان هدیه دولت به اهدا کننده کلیه ، هزینه پیوند کلیه در روال قانونی را 7 میلیون تومان دانست.

این در حالی است که اغلب قیمت کلیه را اهدا کننده تعیین می کند. زیرا با توجه به نیاز بیمار دیالیزی برای پیوند، شرایط به گونه ای رقم 
می خورد که قیمت کلیه سقف نداشته باشد. به طوریکه اهداکنندگانی هستند که بابت دریافت یک کلیه حاضر شده اند یک واحد مسکونی 
به اهدا کننده بدهند.رشد بیماران کلیوی در کشور که گفته می شود به مرز 20 درصد رسیده است، باعث شده تعداد بیماران دیالیزی و 
پیوند کلیه هم افزایش یابد. متاسفانه بیمارانی که دچار تخریب کلیه می شوند، بدن شان همیشه به دیالیز جواب نمی دهد و می بایست 
پیوند شوند. در چنین وضعیتی است که تقاضا برای دریافت کلیه باال می رود و از سوی دیگر پیوند از بیمار مرگ مغزی در کشور به اندازه 

ای نیست که بتوان به تمامی درخواستها پاسخ داد.
دکتر محمد عقیقی، رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت انجام ساالنه سه نوبت آزمایش کلیه برای افراد 
باالی 30 سال در کشور، تصریح کرد: بهترین راهکار برای جلوگیری از ابتال به بیماریهای مزمن کلیوی، مراقبتهای فعال است. یعنی افراد 
باالی 30 سال که یکی از عوامل خطر مانند دیابت و فشارخون را دارند باید سالی یک بار و افرادی که عوامل خطر ندارند باید سالی 3 بار 

از بابت ارزیابی عملکرد کلیه آزمایش شوند.
وی افزود: افرادی که به سن باالی ۵0 سال می رسند حتی اگر هیچکدام از این عوارض را هم نداشته باشند باید به صرف سن باال، یک بار در 
سال آزمایش دهند.عقیقی درباره عالئم بالینی این بیماری گفت: کم خونی و رنگ پریدگی از عالئم بیماریهای مزمن کلیوی است و کسانی 

که دچار فشارخون بوده و در اندامهای تحتانی خود دچار تورم هستند نسبت به ابتال به این بیماری نیز مستعد هستند.
رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت، دیابت را از بیماریهای مرتبط با نارسایی مزمن کلیوی دانست و افزود: دیابت یک 

بیماری پیچیده با عوارض وسیعی در سطح بدن است که شایعترین عوارض آن بر روی کلیه، چشم و قلب است.
وی تصریح کرد: بیماران دیابتی باید به صورت مکرر به پزشک مراجعه کرده و از نظر چشمی، کلیوی، قلبی عروقی و معاینه اندامها تحت 
باید به فکر  از ۵ سال  انسولین استفاده می کنند بعد  افرادی که دچار دیابت نوع 1 دارند و  کنترل قرار بگیرند.عقیقی خاطرنشان کرد: 
کلیه هایشان باشند. همچنین افرادی که دچار دیابت نوع 2 هستند بعد از 10 سال ممکن است دچار نارسایی کلیوی شوند که می توانند با 

انجام آزمایشات مکرر از بروز این بیماری جلوگیری کنند.
در حال حاضر، اغلب فروشندگان کلیه را افراد تقریبا جوان تشکیل می دهد که به دلیل نیاز مالی مجبور می شوند عضو حساس بدن خود را 
به قیمت چند میلیون تومان بفروشند. این موضوعی است که در برخی شهرستانهای کشور نمود بیشتری دارد به طوریکه حسین بیگلری، 
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه چندی پیش عنوان کرده بود که برخی از جوانان بیکار این منطقه برای تامین هزینه 

های زندگی مبادرت به فروش کلیه خود می کنند.
این در حالی است که سن متقاضیان فروش کلیه اغلب بین 20 تا 30 سال است و در این بین دختران جوانی هم متقاضی فروش کلیه 
هستند.البته تعداد اندک متقاضی پیوند کلیه در این قبیل استانها، باعث شده افرادی که قصد فروش کلیه خود را دارند به شهرهای بزرگ 

کشور از جمله تهران مسافرت کنند و عضو حساس بدن خود را در پایتخت به مزایده بگذارند!!

خواب  به  آفریقا  در  نفر  میلیونها 
می روند مرگبار 

به گزارش سازمان بهداشت جهانی، گرم شدن تدریجی جو زمین سبب افزایش فعالیت پشه خونخوار تسه تسه در آفریقا و به کام مرگ 
فرستادن بسیاری از انسانها می شود.به گزارش سالمت نیوز به نقل از برنا به نقل از رویترز، سازمان بهداشت جهانی هشدار داد، به دلیل 
خروج کربن و گرم شدن جو زمین، دهها میلیون آفریقایی در معرض ابتال به بیماری کشنده خواب که توسط پشه تسه تسه به انسان منتقل 
می شود قرار دارند.به گزارش سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر 7۵ میلیون نفر در آفریقا به بیماری خواب مبتال هستند و پیش بینی 

شده تا سال 2090، بر این تعداد 40 تا 77 میلیون نفر دیگر اضافه شود.
برآوردهای سازمان بهداشت جهانی بر اساس افزایش فعالیت مگس تسه تسه در آفریقا به دلیل پیش بینی افزایش دمای هوا در دههای آتی 
است.در حال حاضر هر ساله آفریقا شاهد ابتال 70 هزار نفر به بیماری خواب، یا »تریپانوزومیاسیس« در شرق، مرکز و غرب این کشور است.

انگل این بیماری که از طریق خون حیوانات اهلی توسط پشه تسه تسه به انسان منتقل می شود، سبب بروز تشنج و اختالالت اساسی در 
خواب ونهایتا منجر به کما و مرگ فرد می شود.این بیماری عالوه بر مرگبار بودن ، مانع اصلی بر سر راه توسعه محسوب می شود، بطوری 



5ورزشیارمغان WWW.ARMAGHANNEWS.COM نيمه اول آذرشماره 111

بهداد سلیمی با باالی سر بردن وزنه 214 کیلوگرمی 
در حرکت یک ضرب، رکورد جهان را شکست

کسب ۵ مدال طال، دو نقره و 3 برنز از رقابتهای جهانی پاریس و نیل به سکوی سوم دنیا 
که برای نخستین بار در تاریخ این رشته، برای وزنه برداری ایران رقم می خورد جملگی 
نشان از کار با برنامه وحساب شده ای دارد که طی دو سال اخیر در این رشته مورد توجه 

قرار گرفته است.

حسین رضازاده که ابتدا این خرده به وی گرفته می شد  که ممکن است در سایه جوانی 
نتواند سکانداری خوب وحاذق برای وزنه برداری ایران به حساب آید، با موفقیت در جهانی 
پاریس، مهر تاییدی زد بر درستی راهی که در پیش گرفته است. او که هیچ نکته ای از 
چشمان تیز بین اش به دورنیست در پاریس همه جا در کنار وزنه برداران قرار داشت تا 
همین حضور در کنار راهنمایی های فنی اش، قوت قلبی باشد برای وزنه برداران جوانی که 

شاید برای نحستین بار حضور در چنین میدان بزرگی را تجربه می کردند.  
کوروش باقری نیز که از زمان حضور خود در راس کادر فنی، خیال رضازاده را از بابت مسائل 
فنی وجمع وجور شدن تیم ملی راحت کرده است، با توجه به اینکه راه قهرمانی را به خوبی 
پشت سر گذاشته است، به خوبی وزنه برداران جوان تیم ملی را در راه بزرگی هدایت کرد 
که به اذعان تک تک اعضای تیم، باقری در انتخاب وزنه ها، دیگر مربیان شناخته شده دنیا 
را تحت تاثیر قرار می داد و از این منظر او را باید یکی از بهترین مربیان جهان وزنه برداری 
به حساب آورد. کسی که نظم وانضباط را نیز سرلوحه کار خود قرار دارد و برایش تفاوتی 
نمی کند که با چه کسی طرف حساب است، بهداد سلیمی مدال دار یا محمد رضا براری 

کم تجربه و بی مدال.

شاهکار شاگردان باقری در 
جهانی پاریس

ایران در عرصه هفتاد ونهمین دوره رقابت های جهانی پاریس که  تیم ملی وزنه برداری 
بواسطه آخرین میدان گزینشی المپیک ، مبارزات آن در سطح کمی وکیفی باالیی برگزار 
شد ، دست به کار بزرگی زد تا با کسب بیشترین مدال ها طی 30 سال گذشته و قرار گیری 

در جایگاه سوم ، 6 سهمیه کامل حضور در المپیک 2012 لندن را به نام خود بنویسد .

شاگردان کوروش باقری در این کازار سخت ودشوار ، همت بسیاری به خرج دادند تا با عبور 
از موانع مختل ، جهان وزنه برداری را یک بار دیگر از طلوع ودرخشش خود تحت تاثیر 
قرار دهند. موفقیتی که با تحسین«تاماش آیان« رییس فدراسیون جهانی همراه شد و وی 
به دفعات به حسین رضازاده یادآور شد؛ »از اینکه می بینم وزنه برداری ایران در مبارزه با 
ناپاکی ها در این رشته به موفقیت رسیده و دوپینگ را مغلوب کرده است بسیار خوشحال 
ومسرورم، به ویژه اینکه می بینم نسل تازه ای از قهرمانان بزرگ در وزنه برداری ایران در 

حال شکل گرفتن است.«

مقدماتي جام جهاني 2014 - قاره آسیا

 قطر 0 بحرین 0  صعود ایران قطعي شد 
دیدار تیم هاي قطر و بحرین با تساوي بدون گل به پایان رسید تا صعود تیم ملي ایران به 

مرحله بعدي رقابت ها قطعي شود.
  

دیدار تیم های قطر و بحرین از گروه E رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل از 
ساعت 19:30 به وقت تهران در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار شد.

این بازی که پنجمین دیدار دو تیم در این گروه به حساب می آمد در پایان با نتیجه تساوی 
بدون گل خاتمه یافت تا صعود تیم ملی ایران به مرحله بعدی مسابقات قطعی شود.

در  اسفند   10 مرحله  این  دیدار  آخرین  در  و  شد  امتیازی   9 خانگی  تساوی  این  با  قطر 
آخر  دیدار  در  و  امتیازی شد   6 نیز  بحرین  رفت.  ایران خواهد  به مصاف  آزادی  ورزشگاه 

میزبان اندونزی بدون امتیاز خواهد بود.
به این ترتیب ایران با توجه به پیروزی 4 بر یک برابر اندونزی با 11 امتیاز صعود خود به 

مرحله بعدی مسابقات را قطعی کرد.

تحلیل چراغپور از بازی تیم ملی

هشدار به مربیان تیم ملی فوتبال ايران،سرعت بازی تیم ملی پايین است
 

گفت:  تیم  این  بازی  سرعت  بودن  پایین  خصوص  در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  مربیان  به  هشدار  ضمن  ایران  فوتبال  کارشناس 
بود. خواهد  خیلی سخت  جهانی  جام  به  کند صعودش  بازی  ژاپن  و  جنوبی  کره  مثل  تیم هایی  مقابل  بحرین،  با  بازی  مانند  ملی  اگرتیم 

افزود:  فوق  مطلب  بیان  ضمن  ایران  و  بحرین  فوتبال  ملی  تیم های  دیدار  خصوص  در  مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در  چراغپور  جالل 
زدند،  بحرین  فوتبال  ملی  تیم  به  آزادی  ورزشگاه  در  که  گلی   6 غرور  باد  در  نباید  ایران  بازیکنان  و  دارد  را  خود  خاص  شرایط  بازی  هر 
گرفت. صورت  آنها  سوی  از  که  بود  اندیشی  ساده  نوع  یک  این  واقع  در  کردند.  می  تصور  راحت  را  تیم  این  با  برگشت  بازی  و  خوابیده 

که  خطری  زنگ  اما  کرد  خواهیم  صعود  قطعا  آسیا  قاره  در  جهانی  جام  انتخابی  فوتبال  مسابقات  سوم  مرحله   E گروه  از  ما  افزود:  وی 
شکل  بدین  بخواهیم  اگر  و  بوده  پایین  ملی  تیم  بازی  سرعت  که  است  این  باشند  داشته  نظر  در  را  آن  باید  ملی  تیم  مربیان 
بود. خواهد  سخت  خیلی  جهانی  جام  به  صعودمان  کنیم  بازی  بعد  مرحله  در  ژاپن  و  جنوبی  کره  مانند  تیم هایی  مقابل  در 

یعنی  است،  بازی  سرعت  بلکه  نیست  بازیکن  سرعت  ملی،  تیم  بازی  سرعت  بودن  پایین  از  منظورم  البته  داشت:  اظهار  چراغپور 
بازی  انتقال  سرعت  این  بر  عالوه  است.  پایین  شوت  و  سانتر  به  شدن  منجر  سرعت  شود،  زده  شوتی  یا  و  انجام  سانتری  است  قرار  اگر 
گیرد. می  صورت  کندی  به  حمله  خط  به  توپ  انتقال  زمین  میانه  در  که  طوری  به  است  کم  ایران  فوتبال  ملی  تیم  در  جابه جایی ها  و 

کارشناس فوتبال ایران خاطرنشان کرد: مرکز دفاع تیم ملی در دیدار با بحرین فوق العاده سردرگم بود. اینکه فقط مدافعان در زدن توپ های هوایی موفق باشند، کافی نیست. به نظر من 
بهتر است به جای 2 هافبک دفاعی از یک هافبک دفاعی کالسیک که بین دو مدافع وسط بازی کرده و قدرت بازیسازی بهتری داشته باشد، استفاده کنیم.

چراغپور تاکید کرد: از نقاط ضعف دیگری که در بازی تیم ملی به چشم می آید این است که تجمع مهاجمان تیم ملی در مرکز دفاع حریف کم است. ما باید از یک مهاجم هدف و یک 
مهاجم سایه استفاده کنیم.وی در خاتمه تصریح کرد: سال هاست که در استفاده از سیستم 3-3-4 مهاجمین را به چپ و راست تقسیم می کنند. این موضوع باعث می شود وقتی مهاجمان 
چپ و راست تیم ملی صاحب توپ شدند به دلیل آنکه تخصص عبور از کناره ها  را ندارند، توپ را از کناره ها دوباره به میانه زمین باز می گرداند که این موضوع باعث می شود سرعت بازی 

تیم ملی پایین بیاید. در واقع این کار نوعی گردش غیرضروری توپ در میانه میدان است.
ملی پوشان فوتبال کشورمان چهارمین دیدار خود در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را با تساوی مقابل بحرین پشت سر گذاشتند تا همچنان 

صدرنشین گروه E این رقابت ها باشند.

محمد علی در مراسم خاکسپاری جو فریزر : ))جو قهرمان بود، نه راکی ! (( 

بیماری بیرحم پارکینسون، سالمتی بدن محمد علی را به معنای واقعی کلمه غارت کرده 
است، طوری که او مجبور بود با حمایت اعضای خانواده اش بایستد و حرکت کند، از جمله 

همسرش »لونی« که دست او را گرفته بود. 
حدود 4000 نفر در مراسم دو ساعته ای که در کلیسای » Enon Tabernacle « جمع 
شده بودند تا آخرین وداع خود را با جو فریزر انجام دهند. »یسی جکسون« کشیش این 
مراسم )و یکی از شخصیتهای معروف آمریکا( گفت: »جو دین خود را به این جهان ادا 
کرد و می تواند الگوی همه ما باشد، مردی معمولی با کلی کارهای غیرمعمول. او تا آخر 
عمر یک آدم خاکی باقی ماند. از  او همواره به عنوان یک اسطوره بوکس و یک اسطوره 

انساندوستی یاد می شود. « 
اینجا باید مجسمه جو باشد

جکسون در بخشی از سخنرانی خود گفت: »به آنها بگویید راکی قهرمان نبود، بلکه جو 
با موضوع بوکس که مجسمه  او به فیلم »راکی« بود، فیلمی  فریزر قهرمان بود.« اشاره 
شخصیت نقش اول آن در موزه فیالدلفیا قرار دارد، در زادگاه جو فریزر. جکسون گفت: 
»به آنها بگویید که راکی یک شخصیت خیالی بود و جو یک واقعیت محض. مشتهای راکی 
سرد و بی روح بودند و مشتهای جو، دود از کله حریفان بلند می کرد. راکی هرگز با علی 
یا هولمز رو به رو نشد و هرگز مزه خون خود را نچشید. قهرمانان بوکس در رینگ ساخته 
می شوند نه در فیلم. موزه فیالدلفیا باید مجسمه فریزر را در خود داشته باشد نه راکی 
را.« »مایک تایسون« دیگر قهرمان بوکس جهان نیز در پیامی ویدئویی با صدایی بغض 

آلود، با خانواده و دوستداران فریزر همدردی کرد.
»لری هولمز« دیگر قهرمان سابق بوکس سنگین وزن جهان هم در این مراسم حاضر بود 
تا همه حاضران به فریزر ادای احترام کنند، کسی که هفته گذشته و بعد از مبارزه ای 
کوتاه مدت با بیماری سرطان کبد، در سن 67 سالگی درگذشت. هولمز هم با تمجید از 
دستاوردهای فریزر گفت: »جو فریزر یکی از بزرگترین مبارزان همه تاریخ است. شما تنها 
می توانید دو نفر را در این دسته بندی جا دهید و جو فریزر بدون شک یکی از آنهاست.« 

مبارزه تاریخی با علی

فریزر قهرمانی های زیادی به دست آورد از جمله مدال طالی المپیک 1964، اما آنچه 
که بیش از همه نام او را بر سر زبانها انداخت سه مبارزه پرهیجان او با محمد علی بود. 
بیرحمی این دو نسبت به یکدیگر در سومین مبارزه شان در فیلیپین مشهودترین نکته آن 
نبرد تاریخی بود، نبردی که در راند چهاردهم آن، فریزر به اصرار مربی اش از ادامه مبارزه 
انصراف داد. گرچه زیر چشمهای فریزر در اثر مشتهای محمد علی کبود شده بود و او به 
سختی می توانست چشمانش را باز کند اما باز هم اصرار داشت که به مبارزه ادامه دهد، 
بعدها گفته شد که محمد علی تصمیم داشته در آن شب از ادامه مبارزه انصراف دهد اما 
منتظر شده تا ببیند فریزر چه واکنشی نشان می دهد و خوش شانس بود که مربی فریزر 

به او اجازه نداد که دیگر به مبارزه ادامه دهد تا محمدعلی برنده آن رقابت مرگبار باشد.
با کمربند قهرمانی و یک جفت دستکش که روی کاله کاسکت او گذاشته شده بود، فریزر 

رفت تا به تاریخ بپیوندد .
شلوار  و  کت  با  فریزبود،  خاکسپاری  مراسم  در  حاضران  از  یکی  هم  )کلی(  علی  محمد 
مشکی رنگ و عینک دودی. علی با بدن لرزان و ضعیفش از صندلی خود برخاست و سعی 

کرد با تمام انرژی خود به »اسموکینگ جو« ادای احترام کند.

بهترين هاي آسیا در سال 2011 انتخاب شدند
کشاورز بازیکن سال فوتسال آسیا،عقیلی انتخاب نشد

با انجام مراسم برترین های فوتبال آسیا در کواالالمپور جایزه بهترین فوتسالیست آسیا به 
محمد کشاورز تعلق گرفت. سال گذشته محمد طاهری از ایران این جایزه را کسب کرده 
بود.بازیکن تیم ملی فوتسال ایران و باشگاه شهید منصوری عنوان مرد سال فوتسال 2011 
آسیا را به خود اختصاص داد.با انجام مراسم برترین های فوتبال آسیا در کواالالمپور جایزه 

بهترین فوتسالیست آسیا به محمد کشاورز تعلق گرفت.
فدراسیون فوتبال ژاپن در مراسم اهداي جوایز به عنوان بهترین تیم ملي در سال 2011 

معرفي شد.
در انتخاب فدراسیون فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا از میان فدراسیون های ایران و ژاپن، 

فدراسیون ژاپن را عنوان به عنوان برترین فدراسیون در سال 2011 معرفی کرد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در مراسمی که امروز در شهر کواالالمپور مالزی برگزار شد، برای 
تصاحب عنوان برترین تیم در زمینه بازی جوانمردانه تیم فوتبال کره جنوبی را با  ۵74،77 

امتیاز انتخاب کرد.
ژاپن که سال گذشته جایگاه اول بازی جوانمردانه را کسب کرده بود با ۵63،39 امتیاز در 

مکان دوم ایستاد و ازبکستان نیز با 476،60 امتیاز در رده سوم قرار گرفت.
تیم فوتسال ناگویا ژاپن در مسابقات قهرمانی آسیا در مرحله نیمه نهایی از سد تیم الصدقه 

لبنان گذست و با پیروزی برابر شهید منصوری قرچک ایران به عنوان قهرمانی رسید.
یوشیهیتو ساکورای پس از دریافت این جایزه گفت: نمی  توانم خوشحالی خود را بیان کنم، 
افتخار بزرگی است. اما هنوز چیزهای زیادی به خصوص در مسائل فنی وجود دارد که برای 

توسعه فوتسال در ژاپن باید انجام دهیم.
یوئیچی  و  عربستانی  داور  الغمدی،  خلیل  با  رقابت  در  ازبکستانی  داور  ایرماتوف،  روشن 
نیشیمورا از ژاپن موفق تر عمل کرد و به عنوان بهترین داور آسیا در سال 2011 معرفی شد.

در بخش زنان نیز ساچیکو یاماگیشی از ژاپن این افتخار را به دست آورد.
سارا هو به عنوان بهترین کمک داور زن فوتبال آسیا باالتر از رقیبان قدرتمندی چون کیو 

تی توی ویتنامی و لیو هسیو می از تایوان ایستاد.
این جایزه به داوری داده می شود که بیشترین امتیاز را در عملکرد خود در مسابقات فیفا 

و ای اف سی کسب کند.
هو و الیسون فلین استرالیایی در دیدار افتتاحیه میان دو تیم آلمان و کانادا در جام جهانی 

فوتبال زنان دستیار جکی ملکشام بودند.
وی همچنین در 9 بازی مسابقات ای اف سی در سال جاری قضاوت کرده است. این داور 33 
ساله همچنین قضاوت در ۵ مسابقه از بازی های زیر 19 سال آسیا و 4 مسابقه از رقابت های 

زیر 16 سال را نیز بر عهده داشته است.
رسول اف نیز باالتر از توشیوکی ناگی و تورو ساگارا در بخش مردان به عنوان بهترین کمک 

داور آسیا انتخاب شد.
را  ایرماتوف  روشن  دستیاری  وی  است.  کرده  قضاوت  مختلفی  تورنمنت های  در  رسولف 
در فینال مسابقات قهرمانی آسیا بر عهده داشت. داور 3۵ ساله اهل تاشکند ازبکستان در 
لندن 2012  المپیک  انتخابی  و سوم  دوم  مرحله  و  مقدماتی جام جهانی 2014  مسابقات 

قضاوت کرده است.
پس از کسب بهترین مربی زن آسیا توسط ژاپنی ها، عنوان بهترین مربی مرد قاره کهن نیز به 

چشم  بادامی ها رسید و نوریو ساساکی از ژاپن موفق شد این عنوان را کسب کند.
ساساکی سرمربی تیم فوتبال زنان ژاپن بود و موفق شده بود این تیم را قهرمان جهان کند.

سال 2010 اوکادا، سرمربی تیم ملی فوتبال مردان ژاپن این عنوان را کسب کرد.
تاکاکو تزوکا که نقشی کلیدی در قهرمانی تیم های فوتبال زیر 16 سال و زیر 19 سال زنان 
ژاپن در مسابقات قهرمانی آسیا 2011 داشت، عنوان بهترین مربی زن سال آسیا را به خود 

اختصاص داد.
وی،  هدایت  تحت  تیم  توسط  شده  کسب  نتایج  فوق العاده،  عملکرد  دلیل  به  جایزه  این 

مهارت های مدیریتی، ثبات و تفکر بازی جوانمردانه به این مربی ژاپنی تعلق گرفت.
چهارمین  به  ژاپن  سال   19 زیر  فوتبال  تیم  رسیدن  در  یوشیدا  هیروشی  دستیار  تزوکا 
قهرمانی در آسیا بود و با تیم زیر 16 سال زنان ژاپن نیز عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد.

ساچیکو یاماگیشی به دلیل اعتماد به نفس و مدیریت خوب مسابقات در رقابت های قهرمانی 
زیر 19 سال آسیا و مقدماتی المپیک 2012 فوتبال زنان این عنوان را با عبور از سد نامی 

ساتو و چا سونگ کی از کره جنوبی کسب کرد.
ای اف سی  داوران  کمیته  رئیس  ماکودی  ووراوی  دست  از  جایزه  این  دریافت  از  پس  وی 
اما  این جایزه هنوز شوکه  دریافت  از  دقیقه  از چند  باور کنم. حتی پس  نمی توانم  گفت: 

بسیار خوشحالم.
وی ادامه داد: خوب است که می بینیم برای تالشمان در زمین پاداش می گیریم و به دلیل 
برای  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  از  به خود می بالم. می خواهم  بزرگی  افتخار  کسب چنین 

قدردانی از زحمتکشان در عرصه فوتبال تشکر می کنم.
سرور جباروف به عنوان مرد سال آسیا انتخاب شد. این بازیکن در سال 2008 هم نیز به 

این افتخار دست یافته بود.
بازیکنانی چون شینجی کاگاوا و کیسوکه هوندا از ژاپن و کو جا چئول و یئوم کی هون از 
کره  جنوبی به دلیل حضور در مسابقات باشگاهی اروپا قادر به حضور در این مراسم نبودند 
از دریافت  به حاضران در مراسم  تعلق گرفتن جایزه  بر  قانون ای اف سی مبنی  به دلیل  و 

جایزه محروم شدند.
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قیمت سیمکارت نسل 3 مخشص شد

عرضه سیمکارتهای نسل سوم از دوم آذر ماه
 مکالمه،دقیقه ای 85 تومان

گروه فناوریهای نوین: وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از رونمایی و آغاز به کار سومین 
شبکه موبایل از دوم آذر ماه خبر داد و گفت: سیم کارتهای اپراتور سوم موبایل به قیمت 124 

هزار و 800 تومان و با تعرفه مکالمات دقیقه ای 8۵ تومان عرضه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اپراتور سوم تلفن همراه کشور که وابسته به شرکت سرمایه گذاری 
گذاری  بدون سرمایه  موفق شد  ماه سال 89  اردیبهشت  است  - شستا-  اجتماعی  تامین 
خارجی، پروانه بهره برداری از سومین شبکه موبایل در ایران را از آن خود کند که زمان الزم 
االجرا شدن پروانه این اپراتور پس از دریافت گواهی عدم تداخل فرکانس از رگوالتوری و 
پرداخت مبلغ حق االمتیاز اولیه 31 مرداد ماه سال 89 بود و براساس آن تامین تله کام 9 

ماه فرصت داشت که بهره برداری تجاری از این شبکه را آغاز کند.

هم اکنون و براساس اعالم تامین تله کام، شبکه اپراتور سوم تلفن همراه بعد از 6 ماه تاخیر 
از زمان بهره برداری در کرج راه اندازی اولیه شده و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، راه 

اندازی رسمی و عرضه سیم کارتهای عمومی این اپراتور را از اول آذر ماه وعده داده است.
اجازه فروش عمومی سیم کارت بعد از ارزیابی کیفیت

رضا تقی پور با بیان اینکه اجازه فروش عمومی برای سیم کارتهای اپراتور سوم بعد از ارزیابی 
آینده سیم  هفته  کیفیت،  ارزیابی  تستهای  از  بعد  کرد:  خاطرنشان  می شود  ارائه  کیفیت 

کارتهای اپراتور سوم که نسل سوم ارتباطات سیار خواهد بود وارد بازار می شود.
وی با بیان اینکه تعرفه سیم کارت و مکالمات با این اپراتور ابالغ شده است اظهار داشت: 
تفاوت قابل مالحظه نسل سوم ارتباطات سیار با موبایل های موجود در کشور بحث موبایل 
مکالمه تصویری است و نیز در کنار این، بسیاری از خدمات با حجم و سرعت باال ارسال می 
شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ارسال تصویر، ارسال اطالعات با حجم بال و استفاده 
از خدمات بهداشت و درمانی، بانکداری و تجارت و دریافت نقشه و راهنما را از دیگر خدمات 
ارزش افزوده سیم کارتهای اپراتور سوم عنوان کرد و گفت: سیم کارتهای اپراتور سوم با توجه 

به بررسی شرایط بازار با قیمت 124 هزار و 800 تومان وارد بازار می شود.
مکالمه با اپراتور سوم گرانتر از اپراتورهای دیگر

با  موبایل  سوم  نسل  ارائه  برای  دوم  و  اول  اپراتور  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  پور  تقی 
محدودیت پروانه ای مواجه هستند و اپراتور سوم براساس دوره حفاظت تا دو سال می تواند 
به صورت انحصاری خدمات نسل سوم موبایل را ارائه کند گفت: پس از اتمام دوره حفاظت 
اپراتور سوم، مجوز فعالیت اپراتورهای دیگر برای ارائه خدمات نسل سوم صادر خواهد شد.وی 
قیمت پالس مکالمات با اپراتور سوم را به دلیل بهره گیری از پهنای باند باالتر گرانتر از پالس 
مکالمات اپراتورهای اول و دوم اعالم کرد و گفت: پالس مکالمات این اپراتور به صورت ثانیه 
ای و دقیقه ای بنا به انتخاب مشترک خواهد بود و از آنجایی که نسبت به شبکه اپراتورهای 
دیگر به مشترکان اپراتور سوم 6 برابر پهنای باند نسبت به اپراتور اول و دوم تخصیص داده 

می شود هزینه استفاده از این سیم کارتها متفاوت خواهد بود.
وی با بیان اینکه مشترکان با استفاده از این سیم کارتها می توانند حجم زیادی از اطالعات 
را انتقال دهند گفت: هزینه هر پالس مکالمه با موبایل اپراتور سوم حدود 8۵ تومان برای هر 
دقیقه خواهد بود که این هزینه به صورت خطی و نسبت به استفاده از پهنای باند افزایش 

می یابد.

کنترل شدید وزارت ارتباطات در ورود تجهیزات موبایل به کشور
با  همکاری  در  شهرداریها  سوی  از  قوانین  اجرای  عدم  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اپراتورهای موبایل برای نصب سایتهای BTS  را از جمله دالیل کندی توسعه شبکه های 
موبایل عنوان کرد و گفت: شهرداریها باید مکانهای مناسب را در اختیار اپراتورهای موبایل 
برای نصب دکل قرار دهند و با وجودی که در این زمینه مصوبه دولت به شهرداریها ابالغ 
شده است اما این قانون به صورت کامل اجرا نمی شود به نحوی که حتی در برخی مراکز 
استانها قوانینی به موازات این قوانین وضع شده است که جلوی پیشرفت کار اپراتورها را 
می گیرد.وی با تاکید بر اینکه هیچ ادعایی وجود ندارد که آنتهای BTS هیچگونه عارضه 
ای نداشته باشند ادامه داد: اما چنانچه این تجهیزات در حد استاندارد باشد قطعا ضرری 

متوجه انسان نخواهد شد.
افراد  تمامی  و  است  الکترومغناطیسی  سیگنالهای  از  پر  ما  اطراف  اینکه  بیان  با  پور  تقی 
در محیط پیرامون خود این امواج را دارند تصریح کرد که وزارت ارتباطات در مورد ورود 
تنظیم  از سوی سازمان  آنها  از تست  تجهیزات شبکه موبایل کنترل شدیدی دارد و پس 
انرژی  سازمان  اختیار  در  را  تجهیزات  این  نهایی  تست  برای  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 
اتمی قرار می دهد و در نهایت نیز تمامی تجهیزات نصب شده گواهی تایید پس از آغاز به 
کار نیز خواهند گرفت.وی گفت: آنتن های موبایل تنها در فاصله 120 سانتیمتری از مرکز 
دکل ممکن است خطرساز باشد که در این فاصله نیز کسی نمی تواند در کنار آن قرار گیرد.

راه اندازی رومینگ متقابل میان اپراتورهای موبایل داخلی
به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین از تصویب آیین نامه رومینگ 
متقابل میان اپراتورهای فعال در کشور خبر داد و گفت: با تصویب نهایی این طرح، شبکه 
اپراتورها در داخل کشور می توانند یکدیگر را پوشش دهند به نحوی که سیم کارت یک 

اپراتور می تواند در شبکه اپراتور دیگر از طریق رومینگ آنتن دهد.
وی با بیان اینکه این آیین نامه در نوبت تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
است افزود: تعویض اپراتور بدون تغییر شماره مشترک از دیگر طرح هایی است که مقررات 

آن تصویب شده و در نوبت تصویب نهایی کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد.
تقی پور اجرای این دو طرح را تسهیل امور مشترکان و نیز همکاری متقابل اپراتورها برای 
سرویس دهی بهتر به مشترکان عنوان کرد و در مورد آخرین وضعیت ورود چهارمین اپراتور 
به شبکه ارتباطی کشور تاکید کرد که این اپراتور، اپراتور دسترسی به فیبرنوری است که 
برمبنای شبکه های نسل آینده – NGN – تمامی سرویس های دیتا و صوت و تصویر را در 

اختیار مشترکان قرار می دهد و اجازه صدور پروانه آن از دولت گرفته شده است.
از صدور  اپراتور چهارم مراحل نهایی خود را طی می کند و بعد  وی گفت: تدوین پروانه 
پروانه، مراحل اجرایی آن شروع می شود.مراسم رونمایی از نام و لوگوی برند اپراتور سوم 
تلفن همراه کشور که قرار است سیم کارتهای نسل سوم را وارد بازار کند 30 آبان ماه جاری 

برگزار می شود.

خودرويی که کامال خودکار است 
هدايت خودرو با گوشی هوشمند

شرکت نیسان طرح خودرویی را ارائه کرده است که می تواند به صورت خودکار و با 
هدایت گوشی هوشمند راننده حرکت کرده و به صورت خودکار پارک کند.

این خودروی سه سرنشینه برقی با نام EV 3 Pivo می تواند با یک تماس تلفنی از 
به  از تکنولوژی  این خودرو همچنین  او حرکت کند.  گوشی هوشمند راننده به سوی 
نیاز به جستجو نقطه ای  امکان می دهد بدون  راننده  به  AVP برخوردار است که  نام 
مناسب را برای پارک کردن یافته و سپس خودرو به صورت خودکار در آن نقطه پارک 

خواهد کرد.
در  نیسان  مرکزی  دفتر  در  نمایشگاهی  در  بار  اولین  برای  خودرو  این  نمایشی  طرح 
در  رانندگی  برای  خودرو  این  نیسان  گفته  به  است.  شده  رونمایی  توکیو  یوکوهامای 
محیطهای شهری بسیار مناسب بوده و بدنه کوچک و سه متری آن می تواند به راحتی 

در فضاهای مختلف به ویژه در دوربرگردان ها حرکت کند.
بر اساس گزارش گیزمگ، قرار است این خودرو برای تولید انبوه مورد بررسی قرار گیرد و 
در صورت تایید برای مصرف عمومی به تولید انبوه برسد، با این همه به نظر نمی آید این 
خودرو را بتوان تا سال 2016 یا 2017 در خیابان های کشوری به جز ژاپن مشاهده کرد.

پایان زندگی CDهای موسیقی نزدیک است 

در  فقط  را  موسیقی  آلبوم های  تا  گرفته اند  تصمیم  موسیقی  پخش  شرکت های   
فروشگاه های آنالین عرضه کنند و به نظر می رسد که دوران زندگی  CDهای موسیقی 
 CD به پایان رسیده است.بعد از نوار کاست، نوار ویدیو و فالپی دیسک ها حاال نوبت
است تا از گردونه خارج شود. حاال شرکت های پخش موسیقی مي خواهند به طور قطعی 
عرضه موسیقی روی CD را تا پایان سال 2012 متوقف کنند و محتواهای موسیقی 

خود را تنها از طریق فروشگاه هاي آنالین مثل »آی- تیونز« ارائه کنند.

بر اساس اعالم سیمنتک، آلودگی ناشی از ویروس دیوکیو در ایران دیده شده است.ویروس جدید دیوکیو )Duqu( که از آن به »فرزند 
استاکس نت« هم یاد می شود اخیرا توسط شرکت سیمنتک شناسایی شده است. بر اساس اعالم محققان این شرکت، »هدف دیوکیو جمع 
آوری اطالعات محرمانه از سازندگان سیستم های کنترل صنعتی است تا هکرها بتوانند با استفاده از این اطالعات در آینده حمله هایی مشابه 
حمله استاکس نت ترتیب دهند. طراحان این ویروس به دنبال اطالعاتی مانند اسناد مربوط به طراحی این سیستم ها هستند تا بتوانند در 

آینده سیستم کنترل کارخانه ها و تاسیسات را مورد حمله قرار دهند.« 
بر اساس اعالم شرکت سیمنتک، در حال حاضر آلودگی ناشی از ویروس دیوکیو در کشورهای ایران، فرانسه، انگلیس، سوئیس، اوکراین، 
مجارستان، استرالیا، اندونزی، سودان و هند دیده شده است. پس از شناسایی ویروس دیوکیو و نحوه نفوذ آن به سیستم عامل ویندوز، شرکت 
مایکروسافت فایل رفع عیب موقت ارائه داده است تا مسیر رخنه این ویروس به ویندوز را ببندد. مایکروسافت قول داده است به زودی فایل 

به روزرسانی ویندوز جهت انسداد کامل مسیر رخنه ویروس دیوکیو را ارائه کند.
این ویروس امکان رخنه به ویندوزهای XP، Vista، 7 و ویندوز سرور 2008 را دارد. مایکروسافت سطح خطر این ویروس را »شدید« طبقه 

بندی کرده است.
به گفته یکی از کارشناسان سیمنتک، ویروس دیوکیو از طریق فایل Word ارسال شده از طریق ایمیل منتقل می شود. با باز کردن فایل 

Word پیوستی به ایمیل، کامپیوتر آلوده می شود و هکر می تواند کنترل سیستم را به دست گرفته و وارد شبکه سازمانی شود.
این ویروس همچنین می تواند خود را تکثیر کند و وارد کامپیوترهای دیگر نیز شود. عمر این ویروس 36 روز است و بعد از این مدت خود 

را از بین می برد.
همه چیز در مورد دیوکیو از یک ماه پیش آغاز شد؛ زمانی که محققانی در سیمنتک متوجه ویروسی شدند که کدهای آن شباهت بسیاری 
به ویرویس استاکس نت دارد. آن ها اعالم کردند »متوجه شده اند برنامه جدیدی توسط برنامه نویسان استاکس نت یا برنامه نویسانی که به 
سورس کدهای ویروس استاکس نت دسترسی داشته اند نوشته شده است.« استاکس نت که سال گذشته ده ها هزار کامپیوتر را در بیش 
از 1۵۵ کشور آلوده کرده بود، زمانی مورد توجه بسیار قرار گرفت که کارشناسان حوزه امنیت اینترنت اعالم کردند، این ویروس به عنوان 

پروژه ای امریکایی-اسرائیلی با هدف جمع آوری اطالعات از کامپیوترهای زیمنس تجهیزات هسته ای نطنز در ایران طراحی شده است.

ویروس Duqu به ایران رسید  
ویروسي با هدف جمع آوری اطالعات از کامپیوترهای 

زیمنس تجهیزات هسته ای نطنز

ژنی که باعث می شود 
مهربان تر به نظر برسید 

اگر  حتی  می رسند،   نظر  به  قابل اعتماد  و  مهربان  افراد  برخی 
تفاوت  این  مردم  که  می رسد  نظر  به  و  باشند  نزده  حرفی  هیچ 
را به درستی تشخیص می دهند. اگر جز این دسته نیستید، شاید 

ژن های شما مقصر هستند. 
مهربان  فردی  را  شما  هستند،   شما  اطراف  در  که  افرادی  آیا 
می دانند؟ معموال در برخوردهای اول، مهربان و قابل  اعتماد به نظر 
که شما چه قدر  این  دانشمندان می گویند  برعکس؟  یا  می رسید 
نکته  می شود.  مربوط  خاص  ژن  یک  به  برسید،  نظر  به  مهربان 
جالب این جا است که دیگران می توانند بگویند که شما دارای این 
ژن هستید یا نه،  حتی اگر با آن ها یک کلمه هم حرف نزده باشید!

که  ژنی  برای  متعددی  نسخه های  نیوساینتیست،  گزارش  به 
می کند،   تعیین  را  اکسی توسین  هورمون  گیرنده های  عملکرد 
وجود دارد. الکساندر کوگان از دانشگاه تورنتو در کانادا، به اتفاق 
تنوع  این  آیا  بررسی کرده که  اخیر خود  همکارانش، در مطالعه 
ژنی می تواند روی رفتار افراد تاثیر بگذارد یا نه. دلیل انتخاب این 
موضوع برای مطالعه این بوده که سطوح باالتر اکسی توسین باعث 

می شود مردم اجتماعی تر به نظر برسند. 
گروه کوگان در مطالعه خود از 116 داوطلب خواستند 23 فیلم 
بدون صدا را که هر کدام 20 ثانیه طول می کشید، تماشا کنند. هر 
فیلم، فردی را نشان می داد که همسرش، داستانی از یک تجربه 
شخصی ناراحت کننده را برایش تعریف می کرد و نحوه عکس العمل 
فرد نسبت به این داستان به تصویر کشیده شده بود. از داوطلبان 
شرکت کننده در مطالعه خواسته شده بود به افرادی که در فیلم ها 
می دیدند،  از نظر میزان مهربانی و قابل اعتماد بودن،  امتیاز بدهند. 
نتیجه جالب بود. افرادی که نسخه موسوم به جی.جی ژن گیرنده 
اکسی توسین را داشتند، در مقایسه با افرادی که نسخه های موسوم 
به جی.ای یا ای.ای را داشتند، مهربان تر به نظر رسیده بودند. اما 
تفاوت آن ها در چیست؟ افرادی که ژن جی.جی دارند، با تفاوت 
لبخند  مانند  غیرکالمی  همدالنه  حالت های  از  بیشتر  معناداری،  
زدن یا سر تکان دادن استفاده کرده بودند. کوگان انتظار دارد این 
همان عاملی باشد که روی قضاوت بیننده ها تاثیر گذاشته است. 

البته برای تایید این نظر،  به مطالعات بیشتر در مورد تاثیر ژن های 
گیرنده اکسی توسین بر رفتار نیاز داریم. 

آزمایشگاه سری گوگل لو رفت  
به نظر می رسد گوگل یک آزمایشگاه سری به نام گوگل- ایکس 
اندازه سی.آی.ا ی محرمانه است! در این آزمایشگاه،  دارد که به 
فضایی  آسانسورهای  مانند  گوگل  آینده  سخت افزاری  پروژه های 
مورد آزمایش قرار می گیرند.گوگل را می توان غول دنیای اینترنت 
از  است.  گسترش  البته  و  پیشرفت  حال  در  سرعت  با  که  نامید 
قوی ترین موتور جستجوگر تا گوگل ارث و نقشه های آن گرفته تا 
کروم و آندروید. کسی چه می داند برنامه های آینده گوگل چیست. 
برای محصوالت  آزمایشگاهی  اگر گوگل  فکر می کنید  خود شما 
آزمایش  و  تولید  آن  در  را  محصوالتی  چه  باشد،   داشته  آینده 

می کند؟ فکر می کنید اسم چنین آزمایشگاهی چه باشد؟
نام  با  گوگل  محصوالت  سری  آزمایشگاه  مورد  در  دیسکاوری 
ویژه ای  محصوالت  آن  در  گوگل  که  است  نوشته  ایکس  گوگل- 
را برای داشتن آسمانی آبی تولید و آزمایش می کند، محصوالتی 
وسائل  و  راننده  بدون  خودروهای  فضایی،  آسانسورهای  مانند 
خانگی که به اینترنت وصل می شوند. گفته می شود که آزمایشگاه 
گوگل- ایکس که به تازگی لو رفته است، در حد سی.آی.ای مرموز 
است  آشنا  پروژه  این  با  که  افردی  از  یکی  را  جمله  این  است، 
از کالیفرنیا و   بیان کرده است. وی در دو آزمایشگاه مجزا،  یکی 
دیگری در نقطه ای ذکر نشده در آمریکا کار کرده و نخواسته که 
نامش فاش شود. رادنی بروکز، از اساتید علوم رایانه ام.آی..تی و 
هوش مصنوعی در این باره می گوید: »آن ها همین االن هم خیلی 
این که  جلو هستند. گوگل یک شرکت معمولی نیست!«علی رغم 
معموال در گوگل می توان مهندسان نرم افزار فراوانی را پیدا کرد، 
به  هم  خیلی  اما  است.  روباتیک  مهندسین  از  آزمایشگاه  پر  این 
آزمایشگاه  این  در  گوگل  که  آزمایش هایی  نزنید،  صابون  دلتان 
برای  دید.  نخواهید  نزدیک  آینده  در  را  می کند  کار  آن ها  روی 
مثال،  آسانسور فضایی،  مفهومی است که فعال بیشتر در فیلم های 
علمی- تخیلی پیدا می شود. البته ایده آن ساده است:  فقط باید 
راکت های گران قیمت، خطرناک و محدودی را که تا به حال برای 
چنین سفری بدان ها وابسته بودیم، کنار بگذاریم و با آسانسورهای 
و  ابزاری غول پیکر که می تواند هر چیزی  برویم،  فضا  به  فضایی 
هر کسی را از کابلی بسیار عظیم باال بکشد و به سکویی که در 
می چرخد،  زمین  دور  به  زمین ثابت  مدار  در  مکان مشخص  یک 
برساند. با این که تا به حال دانشمندان زیادی درباره آن صحبت و 
بحث کرده اند،  اما هنوز فقط یک ایده است. همچنین خودروهای 
روباتیک و وسائل خانه ای که با ایننرنت به هم وصل شوند، به این 

زودی  وارد زندگی ما نخواهند شد.
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و  جوان  کارگردان  پری«  »فرانک  کارگردانی  به  »شناگر«  فیلم 
خوش آتیه در سال 1968 ساخته شد. فیلمی که با لحن گویا و 
ساده اش عمق روابط اخالقی انسان مدرن را دگرگون می سازد.

جامعه  اضمحالل  و  پوسیدگی  فریاد  فیلمی  کمتر  در  شاید 
بورژوازی )اشرافی( اینگونه به گوش رسیده باشد، نفس کشیدن 
درکام بی قیدی. در چنین سیستمی فروپاشی ارزشهای معنوی، 
حکم پاشنه آشیل محسوب می شود. سرانجامی جز سقوط نیست 

و انسان مدرن محکوم به دوگانگی و فناست.
اولین تصاویر فیلم که تیتراژ هم روی آن نقش می بندد، تصویر 
گوزنی  کنند.  می  زنگی  سرخوشانه  حیوانات  که  است  جنگلی 
است،  نشسته  ای  شاخه  روی  جغدی  خورد،  می  آب  از چشمه 
آب  روی  بر  پرنده  چند  و  است  کردن  بازی  مشغول  خرگوشی 
این  به  انسانی  ورود  بناگاه  هستند،  کردن  شنا  مشغول  دریاچه 

حریم کاماًل خصوصی، همه حیوانات را متواری می کند.
از همان تصاویر ابتدائی حس جدایی و گریز نمایان می شود.

زمان طول فیلم 90 دقیقه می باشد و قصه آن با صبح شروع و 
با غروب به انتها می رسد. داستان فیلم مربوط به بازگشت مرد 
از سفری طوالنی  که  است  گذران  و خوش  قید  بی  و  ماجراجو 

بازگشته است.
او شناگر ماهری است که در بین دوستان و همسایگانش که مثل 
او جهان بینی مشترکی دارند، محبوبیت فراوانی دارد. او مدتها از 
خانه و خانواده )همسر و دخترش( دور و دنبال خوشگذرانی های 

بی پایان خویش بوده است.
 

فیلم با صبحی دل انگیز و آفتابی که حس تولد و آغاز یک زندگی 
را تداعی می کند، شروع می شود.

ند مریل ))Neddy Merrill(( که نقش وی را »برت لنکستر« 
بازیگر  این  نقش های  برانگیزترین  از خاطره  یکی  میکند)  بازي 
خوش استیل و تراز اول سینمای کالسیک بوده است( تنها با یک 
مایو شنا از میان جنگل به سمت ویالی صمیمی ترین دوستش 

راهی می شود.
چیدمان  مشاهده  با  دارد  ماجراجو  و  آرام  نا  شخصیتی  که  ند 
خود،  سکونت  محل  ویالی  تا  جنگل  میان  در  متعدد  ویالهای 
تصمیم میگیرد تا این مسیر را از میان جنگل و ویالهای سر راه 
خود طي کرده و در استخر هر ویال شنا کند. این تصمیم در ظاهر 

ترین  از غنی  بی معنا و در عین حال هوشیارانه دستمایه یکی 
فیلم های تاریخ سینما شده است.

این سفر یک روزه که می توان آنرا با کل زندگی ند قیاس کنیم، 
حاکی از سرنوشت گذشته وی می باشد که به تماشاگر نشان داده 
می شود، مثل یک فالش بک) روایت گذشته( از زندگی این مرد 

بی قید و سرگردان.
تاللوی آب زالل استخر ویالی اول جلوه خاصی به شور و عزم 
این مرد می دهد و در همین نمای گیرا، تماشاگر خود را همراه 
و همسفر این ماجراجو می بیند. رابطه خوب و صمیمانه دوستان 
ند در اولین ویال، خیلی خوب و قابل توجه است ولی به مرور در 
دیگر ویالهای ادامه مسیر، روابط دوستان و آشنایان و گاهی هم 
غریبه ها چنان خوش آیند و دوستانه نیست و با دیدن این مرد 
فوق العاده جذاب  و آرام و ولگرد، لب به پرخاش می گشایند و 

گاهی نیز توهین را توشه راه وی می کنند.
این مواجهه شدن با تغییر رفتار دوستان و در مسیر زندگی شاید 
برای هر کسی اتفاق افتاده باشد. اینکه چرا آدمها عوض می شوند 

و معموالً از خوبی به بدی میرسند، دغدغه خیلی از آدم هاست.
با شنای دلپذیر  و  پذیرفته  با گرمی  با ز هم  ند  در ویالی دوم، 
با  ند  ویالی سوم،  از  آید.  می  بیرون  استخر سرخوشانه  از  خود 
نا مهربانی های دوستان مواجه می شود. استخر سوم مستطیل 
نیست، بلکه به شکل دایره است )اولین نشانه تغییرات(. در بیرون 
با چهره گرفته و عصبانی به سوی ند می آید و  استخر پیرزنی 
خواستار علت حضور این غریبه در ویالی خویش است. ند پیرزن 
را می شناسد و خود را را معرفی می کند که از دوستان صمیمی 
پسرش می باشد. پیرزن بعد از آشنایی برافروخته شده، با کراهت 
به او می گوید: وقتی پسر من در بیمارستان و در تنهایی بر اثر 

بیماری جان می سپرد تو کجا بودی؟!
می  محزون  را  تماشاگر  هم  و  ند  هم  منتظره،  غیر  پرسش  این 
با جدیت مالکیت خود را به ند گوشزد میکند و  کند. مادر پیر 
اورا از ویالی خود بیرون می کند. ند با حالتی گرفته و رنجیده 
آن  انتهای  که  میگذارد  قدم  تاریک  نیمه  جنگل  از  مسیری  به 
مشخص نیست، مسیری که شاید از غوغای درونی ذهن او باشد.

در ادامه این حالت وهم انگیز، ند به مزرعه ای می رسد که اسبی 
سیاه و زیبا در آن می تازد و روبروی ند، از تاخت منصرف شده 
و به او مینگرد. ند با هیجان وافری اسب را تشویق به دویدن و 
با خود می کند. در طول مسیر مزرعه هر دو شروع به  مسابقه 
دویدن میکنند. ند خیلی زود خسته می شود و اسب به انتهای 
و  تغییرات و گذر عمر  نشانه  نرده های مزرعه می رسد)دومین 

پیری انسان را گوشزد میکند(.
به  جوانی  دختر  که  رسد  می  استخری  به  ند   ، بعد  ویالی  در 
نام »جولی آن هوپر« در آن مشغول شنا ست، ند دختر را می 
شناسد و به وی می گوید که وقتی دختر بچه ای بوده اورا بیاد 
می آورد. جولی وقتی از قصد ند برای رسیدن به خانه اش مطلع 
می شود مشتاق می شود که او را در ادامه مسیر همراهی کند 
وی  با  همراهی جولی  و  ند  انفرادی  سفر  تغییر  نشانه،  )سومین 
است و منظور دمدمی و هر چه پیش آید خوشاید را که نشانه 
گونه  رویا  فضای  و  چارم  استخر  در  شنا  است(.  قید  بی  انسان 
جنگل زیبا و آفتابی جولی را سرخوش از آرزوهایش برای ادامه 
زندگی و حذر از ازدواج های سنتی و عشق های زمینی می کند 
و دنبال معشوقی از دنیای پریان است. ند که مجذوب این ذهن 
پاک و زیبا ومعصومانه شده است، مشتاقانه به حرف های جولی 
گوش فرا می دهد )آرزویی که شاید ند هم بدنبال آن بوده است(.

که  رسند  می  ند  بانکدار  دوست  ویالی  به  آنها  مسیر،  ادامه  در 
است.  داده  ترتیب  خود  بزرگ  استخر  کنار  در  بزرگی  میهمانی 
دیدارش  از  ای  دارند.عده  حضور  ند  قدیمی  دوستان  از  جمعی 
خوشحال و عده ای هم ناراحت و با کنایه حرف می زنند. درمیان 
آن جمع سرد و از خود راضی، ند همراه جولی در استخر زالل 

و  میکنند  شنا  تفاوت  بی  و  نشین، سرخوشانه  ازحاشیه  پر  ولی 
اوج برتری خود و رهایی از قید و بند اشرافی گری به جماعت 

مضمحل و خواب نشان داده و میگذرند.
آیا  است،  تطهیر  و  پاکی  مظهر  آب  ادیان  و  مذاهب  تمامی  در 
تفاوتی بین  ند و دیگران وجود دارد؟ شاید ند در عمق وجودش 
موافق با بی بند و باری نیست، شاید آخرین تالش هایش برای 
فرو نرفتن در مرداب تباهی و فساد است. او خواستار تطهیر شده 
است) شنا کردن در آب (، می خواهد به خانه خود بازگردد. خانه 
و  گذشته  او  بر  بیهوده  آنچه  به  رسیدن  و  امنیت  مامن  که  ای 

رسیدن به آرامش است.
در صحنه بعد، ند و جولی به مزرعه تعلیم اسبهای مسابقه می 
موانع،  روی  از  پریدن   با  ناپذیری،  وصف  هیجان  با  ند  رسند. 
جولی را نیز دعوت به این افت و خیز میکند. موانعی که شاید 
کنایه به سختی های زندگی دارد. ند با مهارت و بدون زحمت به 
پریدن ادامه می دهد. ند احساس جوانی می کند)شاید در حضور 
جولی(، ولی هنگام پریدن از آخرین و بلند ترین مانع سقوط می 
کند و پایش آسیب می بیند. دیگر از صورت خندان و شاداب ند 

خبری نیست.
)) چقدر زود متوجه می شود که دیگر جوان نیست(( او به کمک 

جولی لنگ لنگان از مزرعه دور می شود.
 

به  انبوه  میان جنگل  در  و جولی  ند  نیمه گذشته،  از  راه  مسیر 
حرکت خود ادامه می دهند. خستگي، گرسنگي و درد پا، سختی 

راه را دوچندان میکند.
در میان راه جولی از از وضع تحصیالت ، کار و آینده خود صحبت 
میکند و می گوید که با جوانی آشنا شده که عالقه مند به وی 

است اما مادر جولی احسای خوبی به ادامه آشنایی وی ندارد.
وباری  بند  بی  از  جوان  دختر  این  به  دادن  راهنمایی  برای  ند 
گذشته خود مایه می گذارد و از او میخواهد که بصورت مخفیانه 
با او بماند و این رابطه همانند یک راز ناگفته پنهان بماند، چرا که 
جوان عالقه مند به جولی کسی نیست که جولی ساعاتی قبل از 
مرد آرزوهایش برای ند حرف زده بود. جولی برآشفته می شود 
و غمگین و رنجور ند را در جنگل و سردی هوایی که به غروب 

نزدیک می شود رها می کند.
میرساند.  سکنه  از  خالی  ویالیی  به  را  خود  آشفته  و  تنها  ند 
کودکی بیرون از ویال مشغول فروش لیموناد است، لیموناد های 
وی فروش نرفته و ند هم پولی ندارد. ند قبول میکند در قبال یک 
لیوان لیموناد به وی شنا بیاموزد. هردو به ویالی متروک می روند 
و مایوس از استخر بدون آب در کف استخر در خیال کودک شنا 
کردن را به او میاموزد و هردو شادمان از آنچه اتفاق افتاد است از 

یکدیگر جدا می شوند.
در ویالی هفتم استخر کوچکی قرارداد که مالکین آن زوج پیری 
هستند که از دوستان نه چندان نزدیک ند بشمار می روند. آنها 
دیدن  با  ند  هستند.  خود  شب  میهمانان  لیست  تهیه  مشغول 
لیست میهمانان از آنان می خواهد که نام وی را در لیست خود 
ذکر کنند. آنها با کراهت می پذیرند و پس از رفتن ند نام وی را 
حذف میکنند و این اوج نشانه مطرود شدن پیاپي ند مریل است.

سردی هوا و بدن خیس ند از شنا کردن های مکرر و جراهت پا، 
اورا کالفه و بی میل از ادامه سفر به ویالی هشتم، جایی که مطلقاً 
کسي ند را نمی شناسد، ومیهمانی بزرگ و کسل کننده درون آن 
میرساند. هیچکسی حتی اورا نمی بیند. ند فقط در استخر شنا 
ناگهان واگن)گاری( مخصوص  از استخر  می کند. هنگام خروج 
هات داگ خویش را می بیند و با اعتراض علت آن را جویا می 

شود که ))گاری من اینجا چه میکند؟!((
با باال رفتن صدای ند و کش و قوس بر سر گاری ، صاحبخانه ند 
را هول میدهد، او به زمین می افتد، توهین و تحقیر و فریاد ند 

که: ))برای گرفتن گاری، وکیل خواهم گرفت((، خروج اجباری 
وی را گواهی میکند.

مالک ویالی نهم شرلی آبوت، دوست سابق ند است که بر اثر بی 
مهری ها و بی توجهی ند تبدیل به زنی گوشه گیر و حساس شده 
از گذشته ای حرف  او  با  با پرخاش ند را میراند و  است. شرلی 
میزند که ند نمی خواهد آن را بیاد آورد. ند دلشکسته از پذیرفتن 
تقاضای یک فرصت دیگر از سوی شرلی، گذشته تلخ و مبهمی 

که هیچ نشانی از خود ندارد را بیاد می آورد.
ند هرگز فکر نمی کرد که این سفر یک روزه و تفریحی تبدیل 
به سفری به درون خود شود و آیینه ای شفاف و حقیقت گو، از 

انعکاس زندگی گذشته خود بشود.

در فصل بعد دیگر ویالیی در کار نیست . یک استخر عمومی!!!!!!
بازی  آب  به  مشغول  آن  در  نفر  صدها  که  بزرگ  استخر  یک 
هستند و اصاًل مجالی به شنا کردن ند نمی دهند. بسختی خود 
موجود  زیاد  کلر  از  ند  چشمهای  میرساند.  استخر  انتهای  به  را 
درآب قرمز و اشک آلود شده است. بسختی چشمهایش باز می 
شوند)انگار گریه کرده است(. ند همسایگان اطراف ویالی خود را 
می بیند که مشغول حرافی و پچ پچ کردن درباره او هستند. آنها 
ند را مردی طرد شده و گناهکار می دانند که دیگر به آخر خط 
رسیده، کسیکه دنیای خود را با ولگردی و عیاشی های گذشته 
اش تباه ساخته است. آنها می گویند که دیگر خانواده ای برایت 
نمانده، همسرت رهایت کرده و روزی نیست که عکس دخترت در 
روزنامه ها چاپ نشده باشد. دخترت همراه یک دارو دسته اوباش 
در رفت و آمد است و اصاًل دختر خوش نامی نیست و او نیز راه 

تو را در پیش گرفته است. 
ند با چهره مبهوت و نگران فقط در جواب آنان می گوید: ))دروغ 
می گویید، درست مثل دیگران.(( او دیوانه وار به سوی منزل خود 

روانه می شود تا صحت باور خود را به آنان نشان دهد.
خانه او دهمین و آخرین ویالیی است که بیننده میبیند. سفرش 
به انتها رسیده اما دیگر به موفقیت خود نمی اندیشد. خورشید 
غروب کرده و هوا ابری و  بشدت سرد شده و ند عصبی،  بیمار 
و متزلزل  شده است. هیچ اثری از شکوه ویالهای دیده شده در 
آن نیست. درختها خشک شده، سر ستون نیمه ویران شده، درب 
و در هم شکسته  پاره  تنیس  زمین  تور  و  زده  زنگ  باغ  ورودی 

شده است.
ند صدایی از درون زمین تنیس می شنود که مربوط به گذشته 
هاست. صدای خنده و شادی و برخورد توپ با راکت شنیده می 
اشباح  گویی  شود.  می  جایگزین  هولناکی  سکوت  ناگهان  شود. 
شروع به گریستن کرده اند. بارش باران خبر از تخلی سرنوشت 
او می دهد. کسي درب را باز نمی کند، کسی در خانه نیست!!! 
دوربین به آرامی از یک پنجره شکسته  وارد خانه می شود. خانه 
خالیست. دیوارهای کثیف و رنگ و رو رفته نشانه ارواح قربانی 

شده اشتباهات گذشته اوست.
ند ناامید تکیه بر دیواری پوسیده می زند و می گرید. او در این 
لحظه متوجه می شود که دیگران حقیقت را می گفتند و تمام 
ارتباط  اش  گذشته  زندگی  با  قبل  ویالی   9 ماجراهای  و  آدمها 

داشته است.
››قصه انسان مدرن، قصه ما‹‹

برانگیز برت لنکستر  العاده تحسین  بازی فوق  از  نباید  پایان  در 
نور  رنگ،  با  که  »دیوید.ال.کواید«  فیلمبرداری   . بمانیم  غافل 
واقعی روز و طبیعت، این فیلم زیبا را با استادی و فراز و نشیبهای 
آن به تصویر بکشد و صد البته موسیقی فراموش نشدنی »مروین 

هملیش« که تاثیر آن مدت ها بر روی تماشگر باقی می ماند.
شاهین زابلی

مروري بر فیلم 
 )City Lights(روشنايي هاي شهر

اثر جاودانه »چارلز چاپلين« 
به مناسبت هشتادمين سال اکران

منتقدین فیلم ))روشنایی های شهر(( را بهترین اثر ))چاپلین(( می دانند. در نظرسنجی 
برتر  فیلم  ده  انتخاب  برای   2008 سال  در   )AFI( آمریکا  منتقد  هزار  از  بیش  از  که 
کمدی  ژانر  اول  رتبه  فیلم  این  گرفت،  صورت  آمریکا  سینمای  تاریخ  مختلف  ژانرهای 
رمانتیک)Comedy - Romance( را کسب کرد. همچنین این فیلم محصول 1931 و 
آخرین ساخته صامت چاپلین است که تهیه کنندگی، کارگردانی، نویسندگی و موسیقی 

آن را خود وی بر عهده داشته است.
داستان فیلم در مورد عشق ولگرد )با بازی چاپلین( به دختر نابینایی است که از طریق 
گل فروشی در گوشه و کنار خیابان ها امرار معاش میکند. وقتی دختر و مادربزرگ پیرش 
در پرداخت اجاره خانه خود با بحران مواجه می شوند، ولگرد از طریق دوست میلیونری 
او شتافته و عالوه بر پرداخت  با وی آشنا شده، به کمک  که به صورت کامال تصادفی 
بدهی، خرج عمل بینایی او را نیز می پردازد. در انتهاي فیلم دختر بینا شده و مي تواند 

روشنایي هاي شهر را ببیند. 
فیلم الیه های پنهانی بسیاری دارد. در طول تاریخ سینما چاپلین و هیچکاک تنها نوابغي 
بودند که مخاطب عام تنها به خاطر نام آنها حاضر بود به سینما برود و فیلمشان را ببیند 
و همین مسأله وظیفه چاپلین را در به تصویر کشیدن نابرابري ها و ظلم و فساد در جامعه 

و حمایت از قشر متوسط و محروم جامعه در قالب طنز دوچندان مي کرد.
چاپلین در قالب تم عاشقانه و طنز فیلم، بی عدالتی، فساد، بی هویتی و سرگردانی قشر 

مرفه جامعه، روح سرد و بیمار شهر و فاصله طبقاتی زیاد را به تصویر می کشد.
موسیقی  های  تم  شمولیت  با  خود  برجسته  موسیقی  با  همراه  فیلم  تیتراژ  در  چاپلین 
کمدی و عاشقانه )رمانتیک( خود و سایر عوامل فیلم را معرفی می کند. ضرب کمدی 
 City( فیلم از تم عاشقانه است که نشان دهنده اهمیت بحث طنز است. عنوان  قبل 
Lights( به شکل چراغهایی بر نمایی از شهر شکل می گیرد. در این لحظه این حس به 
ما دست می دهد که در این شهر هیچ نوری وجود ندارد. در طول فیلم متوجه می شویم 

که افرادی مثل چارلی روشناییهای شهر هستند. 
 
 

فیلم با نمایی از افتتاح و پرده گشایی مجسمه ای که به ظاهر نماد صلح و عدالت است 
توسط شهردار و مقامات شهر برای مردمی که نظاره گر و مشتاق دیدن آن هستند آغاز 
می شود. در همین ابتدا تقابل و پارادوکس نماد و سمبل عدالت )مجسمه( با نماد فقر 
)ولگرد( که روی آن خوابیده در لوای موقعیت طنز خود، دروغ گویی و ریا کاری مقامات 
و مسئولین شهر را مطرح و تفاوت بین ظاهر و باطن مسائل را به خوبی گوشزد می کند.

دارد.  همراه  به  را  مسئولین  وحیرت  بهت  و  مردم  و  تماشاچیان  خنده  تصویر  همین 
درخواست شهردار از ولگرد برای پایین آمدن از مجسمه و گیر کردن شمشیر مجسمه به 

شلوار ولگرد نشان از زخم خوردن وي از بي عدالتي جامعه دارد.
در ادامه دلقک آس و پاس که مشغول متر کردن خیابان ها و کلنجار رفتن با پسربچه 
هاي شرور شهر)که معرف کودکي خود ولگرد بوده و سرانجامي جز ولگرد شدن ندارند( 
و تماشاي ویترین مغازه هاست، دخترک گلفروشي را مي بیند که از او مي خواهد گل 
بخرید. پس از مدتي که ولگرد متوجه نابینایي دختر مي شود، حس همنوع دوستي و 

کمک به وي در متبلور شده و منتج به عالقه ولگرد به دختر مي شود.
الخمری بر میخورد که به خاطر بحران های عاطفی و  ادامه به میلیونر دائم  ولگرد در 
روحی در زندگی خویش تصمیم به خودکشی گرفته است. بار دیگر حس مردم دوستي 
ولگرد گل کرده، او را نجات داده و تبدیل به دوست صمیمی وی می شود )البته در حالت 
مستی!!!(. همین نکته ظریف بیننده را به فکر فرو می برد که آیا وقتی انسان ها هشیار و 
آگاه اند دوستی و محبت را فراموش می کنند؟ آیا همنوع دوستی و کمک به دیگران در 
حالت هشیاری امکان پذیر نیست؟ مرد میلیونر رابط بین ولگرد و دختر نابینا می شود. 
وقتی که مست است این ارتباط شکل می گیرد و ولگرد می تواند به دختر کمک کند 

ولی وقتی هشیار است ولگرد را به زندان می اندازد! این تضاد و تقابل به زیبایی در این 
فیلم به تصویر کشیده شده است. آیا عقل و منطق و هشیاری در تقابل با مهر و محبت و 

انسان دوستی قرار دارد؟ آیا عقل مقابل دل است؟ 
تقابل افراد میلیونری که به خاطر هجمه پول و ثروت احساسات و عواطف را فراموش 
کرده و دچار بحران های شدید عاطفی شده اند در قبال فقرایی که برای در آوردن خرج 
زندگی خود و خانواده در خیابان دست فروشی می کنند، بار دیگر اختالف طبقاتی زیاد 
در جامعه اي فاسد را که دولت و حکومت آن ادعاي عدالت و برابري دارند به رخ می 
کشد.فیلم به شدت قصه دارد. شخصیت ها عالی پرداخته شده اند. شهر به خوبی در آمده 
است. سکانس بوکس چاپلین که برای کمک به دختر حاضر است مشت های سنگین 
حریفان را تحمل کند یکی از زیباترین و مفرح ترین سکانس ها در کل فیلم های چاپلین 
است.اما بی شک مهمترین و تاثیرگذارترین سکانس فیلم سکانس پایانی آن است. آنجا 
که ولگرد که از زندان بازگشته ) به دلیل شکایک دوست میلیونرش به خاطر دزدیدن پول 
وی( با دختر گل فروش که اکنون بینا شده و در یک مغازه گل فروشی مجلل کار می 
کند، روبرو می شود. دختر ابتدا او را نمی شناسد ) چون همیشه فکر می کرد کسی که 
اینهمه پول برای مداوا به وی داده فردی میلیونر و نجیب زاده است( ولی وقتی دستهای 
او را لمس مي کند و آن گرما و محبتی را که قبال حس کرده اکنون نیز دریافت می کند 
با لبخندی او را شناسایی می کند و ولگرد با چهره ای خوشحال ) به خاطر بینایی دختر( 
و نگران ) ناشی از تعجب دختر از دیدن او( و چشمهاي خجالت زده، یکي از احساس 

برانگیز ترین نماهاي تاریخ سینما را مي سازد.
  

افتد و آنها مي توانند در  اتفاقي دیگر مي  یا  آیا ولگرد فقیر توسط دختر رانده شده و 
کنار هم زندگي مي کنند؟ چاپلین همینجا فیلم را به پایان رسانده و بیننده را در تعلیق 

فرو مي برد. 
دختر با دیدن این صحنه دوباره بینا می شود )اینبار نه به وسیله معالجه و جراحی و 

بینایی ظاهری( و روشنایی های شهر )که ولگرد و افرادی نظیر او هستند( را می بیند.
محمد مهدی علیرحیمی
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خبرگزاری ایمنا: پنجمین جشنواره انار بادرود با هدف معرفی معرفی ظرفیت های گردشگری بادرود در بوستان گردشگری »تخت 
پادشاه« بادرود آغاز به کار کرد.

به گزارش ایمنا از بادرود، عضو شورای اسالمی شهر بادرود در حاشیه آیین افتتاحیه این جشنواره اظهار داشت: این جشنواره به 
منظور معرفی محصول انار »نادری« بادرود و نیز معرفی ظرفیت های گردشگری این شهر برگزار می شود. 

حسین خاکیان افزود: در این جشنواره بیش از 70غرفه شامل کارگاه  های سنتی تهیه رب انار، رنگرزی سنتی با پوست انار، سرکه 
انار، ژله انار و عرضه صنایع دستی سراسر کشور برای بازدید عالقمندان ایجاد شده است. 

وی با اشاره به اهدای جوایز به باغداران نمونه شهر بادرود، تاکید کرد: برای ارتقای سطح اطالعات و معلومات باغداران این شهر نیز،  
کارگاه های آموزشی نحوه کاشت، داشت و برداشت انار توسط مرکز جهاد کشاورزی بادرود در حاشیه این جشنواره برگزار می شود. 
عضو شورای اسالمی شهر بادرود اظهار داشت: این جشنواره به مدت 9 روز تا بیست و چهارم آبان ماه در شهر بادرود ادامه دارد. 

خاکیان به انار »نادری« کشت شده در این شهر اشاره کرد و گفت: کشت انار »نادری« در ایران مختص شهر بادرود بوده و هم 
اکنون، 2 هزار هکتار از باغات این شهر زیر کشت درختان انار قرار دارد.وی خاطرنشان کرد: ساالنه بیش از 40 هزار تن انار تولید 

شده در این شهر به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه صادر می شود. 
گفتنی است تاکنون 184 نوع انار در جهان شناخته شده که چهار رقم معروف آن در ایران عبارت از »نادری« بادرود، »ملس« 

ساوه، »شیشه گپ« فردوس و »رباب« نیریز است. 
انار از نظر مزه، رنگ و پوست نیز به سه دسته انار شیرین، ترش و ملس )میخوش( تقسیم می شود.

بادرود، با برخورداری از جاذبه های گردشگری ، تاریخی و مذهبی مانند آستان مقدس حضرت آقا علی عباس)ع(، خانه های تاریخی، 
محوطه های باستانی هفت هزار ساله و رمل های کویری با حدود 20 هزار نفر جمعیت جزو مناطق گردشگری شهرستان نطنز و 

استان اصفهان به شمار می رود.

به منظور معرفی انار »نادری« بادرود؛

پنجمین جشنواره انار بادرود آغاز به کار کرد
دومین جشنواره گردشگری سفر به زیستگاه زاغ بور برگزار می شود

سمنان  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر   - سمنان 
گردشگری  نمونه  منطقه  در  بور  زاغ  زیستگاه  به  سفر  گردشگری  جشنواره  ازبرگزاری 
ایرنا،  گزارش  داد.به  خبر  شاهرود  شهرستان  بیارجمند  بخش  توران  کره  زیست 
سال دومین  برای  جشنواره  این  داشت:  اظهار  یکشنبه  روز  یزدانی‹  ›حمید 

پیاپی به مناسبت ›روز ملی پرنده نگری‹با هدف آشنایی گردشگران با قابلیت های گردشگری طبیعی 
از جمله ›پرنده نگری‹بیست و ششم و بیست و هفتم آبان ماه در شهرستان شاهرود برگزار می شود.

نگری  پرنده  تورهای  برگزاری  در  باالیی  از ظرفیت  براینکه شهرستان شاهرود  تأکید  با  وی 
برخوردار است، گفت: در آب بندان های این شهرستان در برخی از فصول پرندگان مهاجر 
مواهب  از  محلی  جوامع  مندی  بهره  و  گردشگران  حضور  کنند.یزدانی  می  پیدا  حضور 
و  دانست  کشور  طبیعی  میراث  و  زیست  محیط  حفظ  برای  انگیزه  بهترین  را  گردشگری 
گردشگری  های  جاذبه  حفظ  و  روستائیان  ماندگاری  در  ها  جشنواره  این  برگزاری  افزود: 
دفاتر خدمات  به  توانند  این جشنواره می  در  برای شرکت  است.وی گفت: عالقمندان  موثر 
دستی  صنایع  و  فرهنگی،گردشگری  میراث  کل  کنند.مدیر  مراجعه  شاهرود  گردشگری 
شناسی  پرنده  کارگاه  برپایی  پرندگان،  انواع  دیگر  و  زاغبور  مشاهده  گفت:  سمنان  استان 
با  همراه  توران  گردشگری  نمونه  منطقه  و  باال  قلعه  گردشگری  هدف  روستای  از  بازدید  و 
بور  زاغ  زیستگاه  به  های جشنواره گردشگری سفر  برنامه  از جمله  کویر  آسمان شب  رصد 
اداره  و  توران  بهشت  مهاجران  گردشگری  تعاونی  شرکت  همکاری  با  جشنواره  است.این 
طبیعت  ملی  کمیته  سوی  از  ماه  آبان  پنجم  و  شود.بیست  می  برگزار  توران  ملی  پارک 
گردیی به عنوان ›روز ملی پرنده نگری و استقبال از پرندگان مهاجر‹ نامگذاری شده است.

مجموعه ›توران‹ که در قسمت جنوبی جاده تهران – مشهد و در قسمت شمال شرقی دشت کویر قرار دارد، از سه قسمت پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و 
منطقه حفاظت شده تشکیل شده است، این منطقه پس از پناهگاه حیات وحش ›نایبندان‹، دومین منطقه بزرگ تحت حفاظت سازمان محیط زیست کشور است.
این منطقه از نظر پوشش گیاهی از تنوع باالیی برخوردار بوده و در میان گونه های جانوری آن برخی از نادرترین گونه ها مانند یوزپلنگ آسیایی، 

گورخر ایرانی و پرندگانی همچون زاغ بور و هوبره دیده می شود.

جنگل رقصان!!!
این جنگل خارق العاده یک پارک ملی است که در دریای بالتیک قرار دارد . این جنگل یک پدیده طبیعی منحصر به فرد است. 

در این جنگل تنه درختان طوری در خود پیچیده اند که گویی در حال رقص اند. حتی بعضی از تنه ها به شکل حلقوی در 
خود پیچیده اند. مردم این منطقه باورهایی دارند. یکی از آنها این است که هر کس آرزویی بکند و از داخل یکی از این حلقه ها 
رد شود آرزویش برآورده می شود. باور دیگر می گوید این حلقه ها مرزهای حریم های دارای انرژی مثبت و منفی هستند یعنی 

در یک سمت این حلقه ها انرژی مثبت در فضا جاریست و در سمت دیگر انرژی منفی و اگر شخصی از سمت دارای انرژی 
منفی وارد حلقه شده و از سمت دیگر خارج شود یک سال به عمرش اضافه می شود.

 

 
 

 

علت اصلی شکل گیری عجیب درختان این جنگل هنوز ناشناخته است اما فرضیه هایی در این زمینه وجود دارد مثل فشار باد، 
حشرات یا بیدهایی که به مدت ۵ تا 20 سال شاخه های کوچک درختان را مورد حمله قرار داده اند، جوانه های آسیب رسان و 

حتی جریان سرکش انرژی
در حقیقت این جنگل در سال 1961 برای حفاظت و جلوگیری از تخریب ویژگیهای منحصر به فرد Curonian Spit -زمین 

شنی که سطح آن پوشیده از الیه نازکی از خاک که در طول دهه ها شکل گرفته- ایجاد شده است.

با عجایب هفت گانه 
طبیعی زمین آشنا شوید 

 
برندگان نهایی رقابت عجایب هفت گانه طبیعی زمین پس از 4 سال 
رقابت تنگاتنگ مشخص شد. در میان برگزیدگان نهایی خلیج هالونگ، 

رودخانه زیرزمینی پوردو پرنس و کوه تیبل به چشم می خورند.
و  برزیل  مرز  در  که  هاللی شکل  و  زیبا  آبشار  این   :Iguazú آبشار 
آرژانتین در آمریکای  جنوبی واقع شده یکی از برندگان مشروط این 

رقابت است.
 

خلیج هالونگ: در این تصویر قایق های چوبی جهانگردان را می بینید 
که به تماشای خلیج زیبای هالونگ )Halong Bay( و ماهی گیری در 
این منطقه که یکی از منتخبان عجایب 7 گانه طبیعی است، آمده اند. 

 

کوه تیبل: این تصویر شب های روشن کیپ تاون در آفریقای جنوبی را 
نشان می دهد که در کوهپایه های تیبل )Table Mountain(، یکی 
دیگر از برگزیدگان رقابت های عجایب هفتگانه طبیعت واقع شده است.

 

و  گل آلود  رودخانه  تصویر  این  در  آمازون:  بارانی  جنگل های 
پرپیچ وتاب آمازون را می بینید که در امتداد حاشیه سرسبز و زیبای 

جنگل های بارانی رشد جریان دارد.
 

پارک ملی کومودو : این تصویر غواصی را نشان می دهد که همراه با 
ماهی های استوایی در کنار یک صخره مرجانی در پارک ملی کومودو 

)Komodo National Park( در اندونزی شنا می کند.
 

جزیره ججو: همان طور که می بینید برف دهانه آتشفانی هاال در جزیره 
ججو )Jeju Island(، کره جنوبی را پوشانده است.

 

منتظر  غار  اصلی  دهانه  در  خالی  پارویی  قایق های  پرنس:  پورتو 
پورتو  زیرزمینی  رودخانه  طول  می خواهند  که  هستند  گردشگرانی 
شده،  واقع  فیلیپین  کشور  در  که  را   )Puerto Princesa( پرنس 

بپیمایند.
 


