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کليات اليحه بودجه 93 تصويب شد

مطالبی از حجت االسالم دکتر 
مهراب صادق نيا آداب تغذيه

خالصه فيلم های روز اول 
جشنواره فيلم فجر

من در اینجا به جوانان عزیز کشورمان ،به این ذخیره های 

عظیم الهی وبه این گلهای معطر ونوشکفته جهان اسالم 

سفارش میکنم که قدر وقیمت لحظات شیرین زندگی خود 

را بدانید و خودتان را برای یک مبارزه علمی وعملی بزرگ 

تا رسیدن به اهداف عالی انقالب اسالمی آماده کنید …

امام خمینی )ره(

ماجرای تيتر »شاه رفت«

پورشه قسطی،
 ماهی 69 ميليون تومان!

تجلیل با شکوه از خدمات 40 ساله استاد مصطفی دهقانیان

به دنبال درخواست تعداد زیادی از خوانندگان نشریه ارمغان مبنی بر اینکه دسترسی مستمر به نشریه برای برخی امکان پذیر 
نیست لذا تصمیم به راه اندازی سایت مناسبی با آدرس : www.armaghannameh.ir  نموده ایم. در این سایت کلیه 
نیاز مخاطبین در نظر گرفته شده بدین ترتیب که عالوه بر بروز بودن مطالب آن، آرشیوی حاوی کلیه نشریات ارمغان نطنز 
که تا کنون منتشر شده به اضافه گزیده ای از نشریات ارمغان سراسری می باشد. عالوه بر آن مقاالت و یادداشت های تحلیلی 

مدیر مسئول و ستون های ثابت نشریه ارمغان تحت عناوین : ارمغان طالیی، الو ارمغان، شایعات و غیره به صورت مستقل در 
این سایت گنجانده شده است. ضمن اینکه گالری عکس حاوی عکس های مرتبط با رویداد های نطنز نیز در آن فعال می 
باشد. از مخاطبین محترم نشریه دعوت می شود از این سایت دیدن نموده و انتقادات و پیشنهادات خود را منعکس فرمائید.

دهقانیان  استاد مصطفی  ساله  از خدمات 40  سابقه  بی  و  با شکوه  تجلیل 
در سالن همایش های شهیدان نژاد فالح کرج و حضور بیش از دوهزار نفر 
از هنرجویان، اساتید و پیشکسوتان و روسای هیئت های ورزشی از جمله 
دکتر گروسی رییس هیئت کونگ فوی استان،قهرمانان و مقامات لشکری و 
کشوری و سایر اقشار عالقمند با نظمی مثال زدنی انجام گردید.و سخنرانان 
،مدیر کل ورزش و جوانان استان جناب آقای جوانمردی ،نماینده محترم و 
رئیس فدراسیون ورزش های رزمی مجلس حاج آقا گروسی ،سردار جانباز 
حاج اباذر خدابین ،شهردار محترم مهندس حاج علی ترکاشوند در تجلیل و 
تکریم از مقام و خدمات جهانبان استاد مصطفی دهقانیان و تاثیرات مثبت 
و گسترده تعالیم فیزیکی و فرهنگی ایشان در سطح کشور و جهان مطالبی 
ارزنده ایراد کردند و در پایان با تاجهای گل و تقدیرنامه و هدایایی ارزشمند 

در فضایی معنوی و گرم و صمیمی از ایشان تجلیل و سپاس به عمل آمد.
با صدور مجوزی رسمی از سوی وزارت  استاد مصطفی دهقانیان که اخیرا 
ورزش،زیر نظر فدراسیون کونگ فو با تالش های بی شائبه سرپرست وقت 
به عنوان مسئول  ابولفضل حیدریان   آقای مهندس حاج  فدراسیون جناب 
کمیته مستقل کونگ فو توآ ی سنتی فعالیت خویش را آغاز کرده است از 
تمامی دستندرکاران برگزاری همایش بزرگ از جمله مهندس حجت غالم 
رضایی عضو محترم شورای شهر و رییس کمسیون عمران شورا و همچنین 
دبیرستاد دکتر پرویز ویسی و سایر اعضای ستاد و همچنین استاد بیگ وردی 
مسئول هماهنگی سبک در استان البرز و سایر مسئولین هماهنگی استانها 
پیدا کردند و  این همایش حضور  نقاط کشور در  اقسا  از  و هنرآموزانی که 
کلیه مدعوین تشکر و قدردانی نمود.گفتنی است که تعداد قابل توجهی از 

میهمانان بدلیل پر بودن بیش از حد ظرفیت سالن نتوانستد از این مراسم 
بهره مند گردند.الزم به ذکر است که مجری همایش استاد علی خدایی و 
پیشکسوت توآ و استاد آواز سنتی ایران بودند و همچنین حضور مقتدرانه 
بانوان سبک با مدیریت مدبرانه نایب رییس بانوان سبک سرکارخانم ناهید 

بیات بسیار ستودنی بود.
کرج  در   91 سال  از  را  توآ  پیشکسوتان  از  تجلیل  که  دهقانیان  استاد 
بنیانگذاری  کردند در یک حرکت خداپسندانه تا کنون از اساتید پیشکسوت 
از جمله  استاد رسول ابراهیمی ،مرحوم حسین امیر اعظمی و استاد جعفر 
مهدی نژاد در باشگاه پاکان گوهر دشت تجلیل به عمل آورده است.راه این 
از  استاد پیشکسوت خالق و نوآور که همیشه در جهت وحدت جامعه توآ 

هیچ کوششی فرو گذاری نکرده است پررهرو باد.
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2سیاسیارمغان
اعضای  از  و  پیشکسوت  نگار  روزنامه  حیدری،  محمد 
انقالب،  پیروزی  مقطع  در  اطالعات  روزنامه  سردبیری 
»شاه  اطالعات  روزنامه  تاریخی  تیتر  از  جالب  خاطره ای 

رفت« روایت کرده است.
پارسینه حیدری در  از گزارش  براساس بخش های دیگری 
خاطرات خود می گوید: دو تیتر معروف و بسیار بزرگ » شاه 
رفت « و » امام آمد « بی هیچ گمانی ابتکار حرفه ای شادروان 

غالمحسین صالحیار، سردبیر وقت روزنامه اطالعات است .
در مورد این دو تیتر کسانی مطالبی گفته اند و نوشته اند . 
اما من به عنوان کسی که در آن زمان معاونت صالحیار را 
در دو بخش داشتم، تا کنون در این باره مطلبی ننوشته ام 
نگفته ام. شاید آن چه در زیر می نویسم، چندان اهمیت  و 
نداشته باشد، ولی می تواند برای پایان دادن به گمانه زنی ها 

و شایعه ها، مفید باشد.
امور  در  من  و  ایلی  شمس  حسین  باستانی،  علی  آقایان 
خبری معاونان صالحیار بودیم که البته نقش آقایان باستانی 
و شمس ایلی در این بخش پررنگ تر از من بود ، زیرا عالوه 
بر آن مسئولیت، سمت معاونت اجرائی سردبیر نیز بر عهده 
من بود و مدام بین هیات تحریریه ) طبقه چهارم ( و بخش 
فنی ) طبقه سوم ( در رفت و آمد بودم تا بر شیوه بستن 

صفحات روزنامه نظارت داشته باشم و یا دستورات و نظریات 
گروه سر دبیری را ابالغ کنم.

تمام روزنامه نگاران در رده های ما، از دست کم ده روز قبل 
می دانستیم شاه قرار است از ایران برود، زیرا تیمسار مقدم 
) آخرین رئیس ساواک( در جلسه ای که ما را به شرکت در 
آن ) در ساختمان مرکزی ساواک – وزارت اطالعات کنونی 
( فراخوانده بود موضوع را با قید این که نباید آن را منتشر 

و یا بازگو کنیم، اعالم کرده بود.
همین آگاهی موجب شد صالحیار وقت کافی داشته باشد 
که بوسیله آقای مژده بخش مدیر فنی روزنامه و با گرفتن 
و  بزرگ  تیتر  آن  سازی،  گراور  بخش  از  رازداری  تضمین 
بی سابقه را به صورت گراور بسازد و در جایی پنهان کند. 
هم آقای مژده و هم شادروانان شمس و کرد اوغلو ) اعضای 
موثر بخش گراور سازی( با من روابط دوستانه و صمیمانه ای 
داشتند و همیشه مرا در جریان قضایا می گذاشتند. اما در 
این مورد بخصوص، استثناء قائل شدند ) البد به دلیل قولی 

که داده بودند (
روز رفتن شاه، ما می دانستیم شاه و خانواده اش قرار است 
سردبیری  هیات  کم  دست  بنابراین  کنند.  ترک  را  ایران 
هرچه  دارد.  اختصاص  موضوع  این  به  اول  تیتر  می دانست 
نزدیک تر  تیتر  کلمات  انتخاب  برای  تصمیم گیری  زمان  به 
می شدیم، صالحیار مرا بیشتر دنبال کارهای متفرقه ای که 
ربطی به من نداشت می فرستاد . و چند بار هم شاهد بودم 
در پاسخ به پرسش اعضای سردبیری در مورد مضمون تیتر 

اول، پاسخ هایی سردستی می داد.
آن روز تنها روزی بود که من و دیگران از چگونگی بسته 
شدن صفحه اول روزنامه بی خبر بودیم ) در حالی که نظارت 
بر صفحه بندی و کنترل نهایی با من و سپس خود صالحیار 
و  شده  آغاز  روزنامه  چاپ  شدیم  دار  خبر  سرانجام  بود.( 
دقایقی بعد، نسخه هایی از آن به هیات تحریریه آورده شد و 

در آن لحظه بود که چشم ما به آن تیتر افتاد.
ساعتی بعد، من در سر کشی به بخش توزیع و گفت و گو 
بجای  که  شده  داده  ترتیبی  شدم  متوجه  آن  سرپرست  با 
روال توزیع عادی، خروجی دو ماشین چاپ روزنامه ) رتاتیو 
و افست روتاتیو ( بدون در نظر گرفتن بازگشت وصول پول 
فروش، بین مردم که خیابان ها از آنها مملو بود، توزیع شود.

بدین ترتیب با یک سازمان دهی دقیق، روزنامه ای با تیتری 
بازتاب  بی مناسبت در رسانه ها  و  به مناسبت  که هنوز هم 

می یابد، منتشر شد.
در مورد تیتر » امام آمد « این وضع تکرار نشد و اعضای 

سردبیری در جریان بودند.
... در میانه دهه شصت صالحیار بیمار شده بود . شبی برای 
دیدنش به خانه او ) واقع در باغ صبا ( رفتم . وی داروهایی 
تاثیر گذاشته بود.  مصرف کرده بود که بررفتار و گفتارش 
اگر دست خط های آیت اهلل باهنر را به من نشان نمی داد 

سخنانش را می گذاشتم به حساب تاثیر داروها.
اما وی سه دست خط از آیت اهلل باهنر نشانم داد که یکی 
ابقای او در سمت سردبیر روزنامه و حجت بودن حرفش را 

نشان می داد . دست خط دوم خطاب به همه مسئولین 
بود که به توصیه های وی در مورد مطبوعات توجه کنند و 
دست خط سوم دستور دادن یک قبضه اسلحه کلت به وی 

را برای دفاع شخصی نشان می داد

بر اساس یکي از تعاریف معروف، سیاست را علم 
تدبیر جامعه مي دانند و سیاستمدار به کسي 
اطالق مي شود که بر اساس بایدها و نبایدهاي 
یک جامعه، براي امروز و فرداي مردم آن کشور 
، برنامه ریزي  نماید و سیاسي کاري نیز اگرچه 
مذموم است، اما در جوامعي که اصول ثابت و 
مسئوالن   براي  حکومت  نوع  و  ندارند  پایداري 
اساس  بر  تنها  کاران،  نیست، سیاسي  آن مهم 
انگیزه هاي شخصي و دوام خویش به آن دست 

مي زنند.
ولي سیاست بازي با هر دو مقوله فوق الذکر ، 
تفاوت از زمین تا آسمان دارد و کساني به آن 
اقدام مي نمایند که از الفباي سیاست هیچ نمي 
دانند و تنها براساس اتفاقات سیاسي به مناصب 
براي  تنها  نه  گروه،  این  اند.  رسیده  مصادر  و 
خود ، بلکه براي جریان هاي حامي خویش نیز 
بي برنامه اند و بي برنامگي در دنیایي  معموالً 
بلند  هاي  برنامه  به  سیاست  علم  علماي  که 
مدت، میان مدت و کوتاه مدت سفارش و تاکید 
مي کنند، تنها از کساني سر مي زند که گفتار 
دوستانشان  حتي  و  دولت  براي  آنان  رفتار  و 
نیز زحمت است. چون    غیر قابل پیش بیني 
و  مصاحبه  و  زنند  مي  قلم  گویند،  مي  سخن 

سخنراني مي کنند.
مقدمه نه چندان کوتاه باال، در جنجال آفریني 
هاي حامیان افراطي و دو آتشه دیروز احمدي 
تدبیر  دولت  امروز  تندروی  مخالفان  و  نژاد 
در  چون  یابد،  مي  روشنی  مصداق  امید،  و 
وظیفه  که  اسالمي  نظام  از  دفاع  در  زمان  آن 

همگان است، ادعاي سیاستمداري داشتند ولی 
در حمایت از دولت آقاي احمدي نژاد سیاسي 
فقط  و  فقط  روزها  این  و  کردند  مي  کاري 

سیاست بازي مي کنند.
از  پس  که  نظامي  بهتر  معرفي  براي  تالش 
چهارده قرن بر اساس دین اسالم و مکتب اهل 
بیت )ع( در ایران اسالمي مستقر شده و کوشش 
بر  مردم  دل  در  نظام  این  کردن  نهادینه  براي 
اساس برنامه هاي بلند مدت و کوتاه مدت، باید 
قانون  که  باشد  کساني  گفتار  و  رفتار  سرلوحه 
تایید  و  تصویب  و  انداز  چشم  سند   ، اساسي 
روي خویش  پیش  را  نظام  کلي  هاي  سیاست 
دارند و سیاست مداري، یعني ترسیم دورنمایي 
براي  جانبه  همه  تالش  و  نظام  براي  آرماني 
رسیدن به آن آرزوها که متاسفانه در دولت هاي 
نهم و دهم، این امور مهم، گرفتار سیاسي کاري 
کساني  اینکه،  تر  تاسف  قابل  و  شد  عده  یک 
رساندند  جایي  به  را  کار  دولت،  آن  تقدیس  با 
که خود اعتراف مي کنند که چگونه پولدارترین 

دولت ، مقروض ترین دولت شد!
عده،  این  که  کرد  مي  حکم  کاري  سیاسي 
با  گذشته،  دولت  عمر  آخر  سال  دو  در  بویژه 
برائت از اقدامات دولت هاي نهم و دهم و حتي 
ساله   8 اتالف  خاطر  به  مردم  از  عذرخواهي 
سرمایه هاي کشور، به دامان مردم      برگردند 
و با حمایت از اندیشه هاي سیاسي مردم که در 
انتخابات 24 خرداد متبلور شد، به بقاي جناح 
چنین  ها  خیلي  البته  که  بیندیشند  خویش 
دولت  همراهي  از  صحبت  که  دیدیم  و  کردند 

مي کنند.
راه  محدود، چون  بسیار  عده  یک  بین  این  در 
نمي  را  کاري  سیاسي  و  سیاستمداري  رسم  و 
پیش  را  بازي  سیاست  ناپسند  طریق  دانند، 
گرفته اند و به فکر انتقام گرفتن از مردم و راي 
به  ارادتي  این گروه هیچ عالقه و  آنها هستند. 
که  و حتي جناحي  نظام  ملي  منافع  و  مصالح 
اند، ندارند و به  از نردبان آن به قدرت رسیده 
خاطر کینه اي که از مردم و دولت برخاسته از 
مردم دارند، دست به اقداماتي مي زنند که براي 
سیاسي  انتحار  نوعي  آنها،  حامي  هاي  جریان 

است.
هاي  با چشم  نظر  اظهار  به  گویا  جماعت  این 
بسته عادت کرده اند که تا دیروز براي تصویب 
ساعته،   2 جلسه  یک  در  طرح   300 تا   200
وعده ساالنه دو میلیون فرصت شغلي و برگزاري 
مي  هورا  دهم،  دولت  در  بیکاري  پایان  جشن 
کشیدند و امروز که هنوز از عمر دولت یازدهم 
بیکاري  خاطر  به  نگذشته،  بیشتر  ماه  شش 
را مورد سوال و عتاب و  جوانان، وزراي دولت 
انتقاد قرار مي دهند و از پیش مي گویند که از 
توضیحات وزرا، قانع نمي شویم. سیاست مداري 
وقتي  که  نیست  این   ، کاري  سیاست  حتي  و 
جامعه از افشاي فساد سه هزار میلیاردي و بروز 
کند،  مي  تعجب  ها،  تحریم  در  رانتي  مافیاي 
همان عده اندک در اظهار نظري که حتي  نمي 
توان به آن سیاست بازي گفت، ادعا کنند کسي 
دوران  در  گذاشته،  کاله  ملت  و  دولت  سر  که 
سازندگي به دنیا آمد و نوجواني اش را در دولت 
اصالحات گذراند و در دولت نهم و دهم  فقط 

صادرات و واردات داشت!!
این عده اندک که تمام خوشحالي آنها در دولت 
گذشته، همراهي در سفرهاي داخلي و خارجي 
بود، با این اظهار نظرها، جریان متبوع خویش 
اندازند و خوب است  را نیز از چشم مردم مي 
بزرگان جریان اصولگرایي که جریانی ریشه دار 
هستند،  مردم  از  بخشي  و  اسالمي  انقالب  در 
بازي  را  سیاست  هنوز  که  اي  عده  نگذارند 
از  و صداي خویش  تصاویر  پخش  براي  روزانه 
رسانه هاي دیداري و شنیداري و مکتوب مي 
از  مردم  رویگرداني  باعث  این  از  بیش   ، دانند 
گوید  مي  خود  که  دولتي  از  انتقاد  شوند.  آنها 
ما را نقد کنید تا امور جامعه به سمت و سوي 
بهتر شدن اصالح شود ، این نیست که وزیر کار 
را که سابقه رئیس سازمان تامین اجتماعي در 
وزارتخانه سابقش حاتم بخشي از حقوق ماهیانه 
و  این  به  هدیه  کارت  اهداي  و  بازنشستگان 
وزیر  درباره  و  کند  احضار  مجلس  به  بود،  آن 
دستاوردهاي  از  نظام  رهبري  که  خارجه  امور 
تشکر  کوتاه  مدت  همین  در  اش  دیپلماسي 
ادعاي  سپس  و  بگویند  گونه  آن  نماید،  مي 

اصولگرایي کنند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

حمایت بزرگان قم از رویکرد هسته ای روحانی در مقابل تندروها
اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس جمهور ایران به قم سفر کرد تا توافق هسته ای 
را برای بزرگان این شهر توضیح دهد و حمایت آن ها را در قبال این مسئله پیچیده 

جلب کند.
رویترز در گزارشی تحت عنوان »حمایت مراجع از رویکرد هسته ای روحانی« نوشت: 
پرزیدنت روحانی حمایت مراجع را در مقابل تندروهای مخالف توافق هسته ای جلب 
کرده است. به گزارش سرویس بین الملل »انتخاب«، در ادامه این گزارش آمده است: 
اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس جمهور ایران به قم سفر کرد تا توافق هسته ای را 
برای بزرگان این شهر توضیح دهد و حمایت آن ها را در قبال این مسئله پیچیده جلب 
کند. توافق موقت هسته ای بین ایران و 1+5 در ماه نوامبر بدست آمد. تندروها ضمن 
حمله به این توافق، نسبت به امتیازات ارائه شده از سوی ایران اعتراضاتی را مطرح می 
کنند. آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب ایران تاکنون از رئیس جمهور حمایت کرده است. 

واکنش روحانیون قم نیز نسبت به این توافق مثبت بوده است.
حمایت بزرگان قم که نفوذ زیادی در بین مردم دارند، جایگاه و موضع دولت روحانی 

را در دور بعدی مذاکرات هسته ای در وین تقویت می کند.
حمایت روحانیت از توافق هسته ای به شدت مهم است چراکه آنها در تماس مستقیم 
با مردم قرار دارند. آیت اهلل صافی گلپایگانی یکی از مراجع تقلید گفت: دولت در جامعه 
امید بوجود آورده است. مراجع ضمن حمایت از روحانی، دولت احمدی نژاد را عامل 
ایران دانستند. آیت اهلل جوادی آملی گفت: مدیریت ضعیف  اقتصادی  وضعیت فعلی 

دولت پیشین ریشه بسیاری از مشکالت امروز است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب 

ماجرای تیتر »شاه رفت«

سیاست مداري، سیاسي كاري و 
سیاست بازي

گزارش رویترز از دیدار معاون 
اول رئیس جمهور با مراجع تقلید

نیمه اول شماره 163
بهمن 1392

سرکار خانم علیزاده خباز
عرض  تسلیت  جنابعالی  به  را  گرامیتان  پدر  درگذشت  مصیبت  بدینوسیله 
نموده و از خداوند سبحان برای آن مرحوم مغفور علو درجات ، مسئلت می نمایم.
زهرا کریم پور نطنزی
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صبح امروز نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسالمی، 
اولین بودجه دولت یازدهم را روی میز کار خود در جلسه 
پرداختند.  آن  کلیات  بررسی  به  و  داده  قرار  علنی مجلس 
برخي از نمایندگان خواستار توقف رسیدگي به بودجه در 
صحن علني بودند چرا که براین عقیده بودند که هنوز کار 

بررسي آن در کمیسیون به اتمام نرسیده است.
عصر  نوبت  علنی  جلسه  در  مجلس  نمایندگان 
امروز)چهارشنبه( بعد از شنیدن نظرات موافقان و مخالفان 
معاونت  نوبخت  اظهارات  همچنین  و  بودجه  الیحه  کلیات 
بودجه  الیحه  کلیات  به  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی 
کلیات  اظهارات  این  از  بعد  دادند.  مثبت  رای   ۹3 سال 
 130 با  که  شد  گذاشته  نمایندگان  رای  به  بودجه  الیحه 
رای موافق، 5۹ مخالف، 10 ممتنع از مجموع 20۹ نماینده 
دادند.  مثبت  رای  کلیات  به  نمایندگان  جلسه  در  حاضر 
پیش بینی رشد اقتصادی 3 درصدی و تورم 21 درصدی 
ابتدای جلسه غالمرضا کاتب سخنگوی  الف در  به گزارش 
کل   ۹3 بودجه  الیحه  جزئیات  بیان  در  تلفیق  کمیسیون 
کشور در صحن مجلس گفت: از رویکردهای مهم این الیحه 
قانون مداری دولت است، که تا 15 آذر ۹2 الیحه بودجه به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم شد. کاتب افزود: در بودجه 
و در بخش  نداریم  بودجه  پنهانی در الیحه  ۹3 هیچ عدد 
ردیف های متفرقه برای اولین بار 22 درصد کاهش یافت. به 
گفته کاتب  اولین بار است که دیوان محاسبات اعالم کرد 

الیحه کامال قابل نظارت است.
کار بررسی بودجه را متوقف کنید

بعد از سخنرانی چند نماینده در دفاع و رد صالحیت بودجه 
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق از رئیس مجلس 
خواست که بررسی بودجه در مجلس را متوقف کند چرا که 
به گفته ی وی کار کمیسیون تلفیق در مورد بررسی الیحه 
بودجه هنوز به اتمام نرسیده است. به گفته وی بررسی این 
الیحه هنوز در کمیسیون تلفیق در جریان است و نباید این 
الیحه به مجلس می آمد. نماینده ماه نشان گفت: از آقای 
مصباحی مقدم و دوستان دیگر بپرسید اگر کار کمیسیون 

تلفیق نهایی شده از این به بعد جلسه نخواهیم داشت اما 
اگر نشده جلوی تخلف را بگیرید.

مشکالت  باید  می  که  گفت  پاسخ  در  اما  مجلس  رئیس 
اعضای کمیسیون در همانجا حل شود و مجلس وقت ندارد 
به اختالفات آنها رسیدگی کند. به گفته الریجانی این روند 
طبیعی است که در بررسی ها مواردی باقی می ماند که بعدا 

ارائه می شود.
اعتراض نمایندگان کمیسیون تلفیق این بود که نباید بعد از 
رای گیری برای کلیات الیحه بودجه اصالحیه ای به مجلس 
بیاد. اما الریجانی معتقد بود که در 5-۶ سال گذشته این 
روند طبیعی است. الریجانی اصرار داشت در حالی که دولت 
بودجه سر وقت به مجلس داده مجلس نیز کارش را سروقت 
تمام کند.دکترتوکلی نیز الیحه ارائه شده توسط کمیسیون 
را ناقص خواند. توکلی خاطر نشان کرد: گزارشی که دیروز 
درآمدها،  جای  که  است  احکام  از  مجموعه ای  شد  اعالم 
ارائه  برگه ای  امروز صبح  و  بود.  خالی  آن  ارقام  و  هزینه ها 
شد که ارقام را پر کنند.یکی از نکات جالب بررسی بودجه 
سال ۹3 این بود که برخالف سالهای گذشته هیچ نماینده 
ای از دولت برای دفاع از بودجه به مجلس نرفت. الریجانی 
گفت: سرجمع بودجه کالن بودجه ی عمومی و شرکت ها هم 
خدمت شما است لذا راجع به کلیات آن می شود حرف زد.

رئیس کمیسیون تلفیق نیز انتقادات را رد کرد و گفت که 
مصباحی  است.  کرده  عمل  نامه  آیین  مطابق  کمیسیون 
مقدم نیز به مانند رئیس مجلس معتقد بود که مرسوم است 
اضافه  آن  به  بودجه  الیحه  ارائه  از  بعد  هایی  اصالحیه  که 
شود. وی توضیح داد که کار کمیسیون تلفیق حتی ضمن 

بررسی بودجه نیز تمام نمی شود.
خالصه گفته هاي موافقان و مخالفان

ایرج ندیمی/ موافق
برخوردار  باالیی  استحکام  از  بودجه  الیحه  مباحث  عمده 
تنفیذ شده،  اینکه  یا  و  آورده  آراء رأی  با دو سوم  یا  است 
یعنی در بودجه ۹2 آمده است. تمام سعی ما این بود که 
بودجه را به صورت واقعی تنظیم کنیم و یکی از ویژگی های 

مهم الیحه بودجه ۹3 شفافیت آن است.
شهروز افخمی/ مخالف

در اصل 48 قانون اساسی آمده که در بهره برداری از منایع 
طبیعی در سطح استان ها باید تبعیض در کار نباشد و هر 
منطقه به فراخور نیاز سرمایه و امکانات الزم را در اختیار 
نیز  توسعه  پنجم  برنامه  180قانون  ماده  در  باشد.  داشته 
آمده در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به 
اهداف چشم انداز توسعه و نیز توزیع عادالنه، رفع تبعیض 
دولت  یافته  توسعه  مناطق کمتر  معیشتی  ارتقای سطح  و 
مکلف است در توزیع یارانه به نوعی عمل کند که شاخص 
برخورداری شهرستانهای در سطح پائین امکانات در بخش 
های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در پایان برنامه پنج سال 

حداقل ده درصد به سطح یاد شده افزایش یابد.
محمد باقر شریعتی/ موافق

اطمینان از تحقق منابع بودجه، افزایش سهم مالیات ها به 
دولتی  شرکت های  بر  نظارت  تقویت  پایدار،  منابع  عنوان 
به  دست اندازی  از  خودداری  و  آزاد  مناطق  در  بخصوص 
در  است.  الیحه  مزیت های  از  ملی  توسعه  صندوق  منابع 
در  شده  پیش  بینی  درصد   8 اقتصادی  رشد  پنجم،  برنامه 
حالیکه رشد اقتصادی کشور در حال حاضر منفی ۷ درصد 
است که در بودجه تقدیمی دولت برای رساندن آن به 3.3 
درصد تالش شده است. در بودجه یک ساله قرار نیست همه 
مشکالت اقتصادی کشور برطرف شود اما در بودجه ۹3 در 
راستای کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی به کمک بخش 

خصوصی تالش زیادی انجام شده است.
شکر خدا موسوی/ مخالف

است،  شده  پیش بینی  درصد   25 تورم  که  شرایطی  در 
فقیرتر  معنای  به  کارمندان  حقوق  درصدی   18 افزایش 
درصدی   50 افزایش  است.  جامعه  پایین  دهک های  شدن 
تورم زا  آثار  ایجاد  باعث   ۹3 بودجه  در  مالیاتی  درآمدهای 
در جامعه خواهد شد. در سال ۹3 سبد رفاهی و معیشت 
خانوارهای ایرانی کوچکتر خواهد شد و این در شرایطی است 
انقباضی ترین   ۹3 بودجه  الیحه  موجود،  آمار  اساس  بر  که 

بودجه دولتی پس از جنگ محسوب می شود.
علیپور/ مخالف

برای  کافی  فرصت  و  دیده می شود  بودجه  در  کوری  نقاط 
بررسی ارقام هدفمندی وجود نداشت، گفت: کار تلفیق هنوز 
تمام نشده است. متأسفانه سعی شده هر دولتی پس از روی 
کار آمدن همه مسائل ذاتی و نهادی ناشی از عملکرد دولت 
قبلی را نشان دهد. آنچه که در 15 آذر ۹2 به مجلس ارائه 
شده طبق بودجه عمومی 218 هزار میلیارد تومان برآورد 
شده و حدود 48 ساعت گذشته نیز نزدیک به یک سوم از 
این رقم در قالب تبصره ای به میزان ۶3 هزار میلیارد تومان 
این رقم  اینجاست که چرا  تقدیم کمیسیون شده و سؤال 

بسیار مهم همزمان با بودجه به مجلس نرسید.
رسایي/ مخالف

رسایي در هنگام نقد بودجه به موضوع توافق هسته اي اشاره 

کرد و این نطق در مجلس جنجال آفرید. رسایی در ادامه 
نطق خود اظهار داشت: ملت بیدار باشید، ببینید چه اتفاقی 
بودجه  در  کوپنیسم  تفکر  است  قرار  است.  وقوع  درحال 

آینده شایع شود. آیا این »گداپروری« نیست؟
توکلی/ مخالف

بودجه 185 شرکت در این الیحه دیده نشده است دیشب 
آزاد تصویب شد که 200 هزار میلیارد  بودجه مناطق  که 
اینکه  این ها در کنار  اضافه می کند. همه  بودجه  به  تومان 
موجب کمبود نقدینگی می شود جا را برای بخش خصوصی 
کم می کند. بنابراین نباید با این شرایط انتظار رشد باال را 
باشیم. رد کلیات بودجه به معنی رد الیحه بودجه  داشته 

نیست.
محمدصادقی/ موافق

و  بی نقص  است  آمده  به صحن  بودجه  بگویم  نمی خواهیم 
موارد  بشماریم  را  آن  اشکاالت  بخواهیم  اگر  و  است  عیب 
متعددی است اما باید شرایط کشور را هم در نظر بگیریم. 
بودجه 2هزار میلیارد تومانی برای بیمه بیکاری قابل تقدیر 

است.
الهوتی/ مخالف

برای  بینی شده  پیش  بودجه  تومان  میلیارد  هزار  از 210 
تومان محقق شد.  میلیارد  هزار  سال جاری حداکثر 110 
حاال از بودجه 1۹5 هزار میلیارد تومانی سال آینده چقدر 
آن تحقق خواهد یافت؟ دولت 85 هزار میلیارد تومان بیشتر 
از عملکرد بودجه ۹2 را از کدام منبع تامین خواهد کرد؟ 
در  عمرانی  پروژه های  تومان  میلیارد  هزار  از 3۷  هزار   14
موجب  مساله  این  آیا  است.  آمده  متفرقه  اعتبارات  ردیف 

بی نظمی مالی دستگاه های اجرایی نمی شود؟
نوذر شفیعی/ مخالف

درآمدهای پیش بینی شده در این الیحه مبهم است و تحقق 
درآمدهای  بحث  در  همچنین  نیست.  امکان پذیر  بعضا  آن 
نفتی دولت خوشبینانه اوضاع و احوال آینده را دیده و این 
در حالی است که واقعا چشم انداز تحریم ها روشن نیست و 
چشم اندازها نباید متکی به آن باشد و ما نباید بیش از 50 
قطعا  آینده  در سال  باشیم.  وابسته  نفتی  درآمد  به  درصد 
کشور با افزایش تورم روبرو خواهد شد. از طرفی دیگر هم 
از  یکی  به  انرژی  قیمت حامل های  افزایش  موضوع  اکنون 
دغدغه های مردم تبدیل شده که قطعا این موضوع موجب 

تورم عینی و روانی در جامعه می شود.
شجاعی کیاسری/ موافق

همچنین  و  خصوصی  بخش های  با  دولت  مشارکت 
الیحه  قوت  نقاط  ازجمله  عمرانی  طرح های  اولویت بندی 
 25 فاینانس  توجه  قابل  موارد  ازجمله  است.   ۹3 بودجه 
میلیارد دالری است که رخداد بسیار خوبی در این الیحه 
و  ارزی  بحث  در  که  ملی  صندوق  منابع  همچنین  است. 
ریالی پیش بینی شده است یکی از نقاط مثبت این الیحه 

به شمار می رود.
بخش داخلی الف

رسایی مخالف کلیات الیحه بودجه در نطق 
خود در اعالم مخالفت با الیحه بودجه که 
نحوه  از  داشت،  دنبال  به  هم  حاشیه هایی 
شدن  دیده  و  نفت  شرکت  بودجه  تعیین 

هدفمندی یارانه ها در بودجه انتقاد کرد.
نماینده  رسایی  حمید  ایسنا،  گزارش  به 
مردم تهران در آغاز نطق خود با اشاره به 
که  را  بودجه  از  مهمی  بخش  دولت  اینکه 
یارانه ها می شد چند  به هدفمندی  مربوط 
به  تلفیق  پایان کار کمیسیون  از  قبل  روز 
مجلس ارائه داده است، گفت: این تعجیل 
که  مجلس  به  بودجه  ارائه  در  غیرمتعارف 
اعتراضات امروز صبح نمایندگان را هم به 
بی پاسخ  را  بسیاری  دنبال داشت، سواالت 

گذاشته است.
نفت  شرکت  بودجه  اینکه  بیان  با  رسایی 
در بودجه سال آینده از کل بودجه عمومی 
می شود  چطور  گفت:  است،  بیشتر  کشور 
است  اقتصادی  بنگاه  که  شرکت  یک 
سهامی  شرکت  عنوان  به  دولت  توسط 
به  سهام  سود  دادن  از  بعد  و  شود  اعالم 
که  است  باشد. چطور ممکن  معاف  دولت 
پولی به خزانه واریز نکند، مالیات ندهد و 
مانند این. چگونه می توانیم از شرکت نفت 
است  کشور  اقتصادی  بنگاه  بزرگترین  که 
اشخاص  و  مردم  از  بعد  و  نگیریم  مالیات 
حقیقی و حقوقی مالیات بگیریم آیا اینکه 

نیمی از درآمدهای دولت مربوط به شرکت 
نفت باشد و باقی آن مربوط به باقی مردم 

کشور باشد عادالنه است؟
وی با بیان اینکه بند الف تبصره دو الیحه 
قانون اساسی مغایر است، گفت:  با  بودجه 
 ۶0 نیستند  گاز  و  نفت  کشور  انفال  تنها 
مورد  هیچ  که  داریم  دیگر  انفال  مورد 
ردیف درآمدی برای آنها نیامده است. چرا 
است؟  کرده  سکوت  مورد  این  در  دولت 
مورد  در  چانه زنی  جای  به  باید  مجلس 
و  هزینه ها  مورد  در  کشور  عمرانی  بودجه 

درآمدهای شرکت نفت بحث کند.
از  دیگری  بخش  در  تهران  مردم  نماینده 
انتقاداتش به توافق ژنو  با طرح  نطق خود 
بابت امضای آن توافق به مردم  گفت: من 
ایران تسلیت گفتم اما می گویم که اگر آنها 
دهان  کرده اند  پلمپ  را  تحقیقاتی  مراکز 
منتقدان را نمی توانند پلمپ کنند، قلم های 

نقد را نمی توانند پلمپ کنند.
را  علنی  جلسه  ریاست  که  ابوترابی فرد 
وی  از  رسایی  به  تذکر  با  داشت  عهده  بر 
الیحه  مورد  در  را  خود  نطق  که  خواست 
بودجه ادامه دهد که رسایی در ادامه اظهار 
رئیس جمهور  آقای  عالی  اگر مشاور  کرد: 
افرادی که به ایشان رای نداده اند را تندرو 
نمی توانند  هم  باز  می نامند،  افراطی  و 
میلیارد   ۹۶ بگیرند  ندیده  را  واقعیت ها 
تومان بالتکلیف است نه مسئوالن نفتی و 
نه دیگران در مورد واریز این پول به خزانه 

اطالع رسانی نمی کنند.
فریادهای مخالفت از صحن علنی بلند شد 
قطع  با  دوباره  تذکر  برای  ابوترابی فرد  و 
بحث  رسایی  آقای  گفت:  رسایی  اظهارات 
با الیحه  مخالفت  و  موافقت  دایره  در  باید 
همکاران  عمومی  قضاوت  باشد.  بودجه 
برای ما مالک است بحث شما بیش از یک 

مقداری از نقد بودجه فاصله گرفته است.

ابوترابی فرد  تذکر  این  به  پاسخ  در  رسایی 
توافق  یک  با  ارتباط  در  من  کرد:  اظهار 
بین المللی و تاثیر آن بر بودجه سال آینده 
صحبت می کنم الزم است همکاران سکوت 

کنند و گوش بدهند.
اگر  که  کرد  تاکید  مجددا  ابوترابی فرد 
باشد  موضوع  از  خارج  رسایی  اظهارات 
رسایی  که  کرد  خواهد  قطع  را  او  حرف 
هم  شما  گفت:  ابوترابی فرد  به  واکنش  در 
دارم  حق  من  اما  بزنید  پلمپ  می خواهید 
در مورد بودجه و توافق بین المللی صحبت 
مردم  که  فرموده اند  رهبری  که  چرا  کنم 
عنصر  یک  پیش  سال   30 بدانند.  باید 
که  توافقی  سند  ده ها  الحاق  با  آمریکایی 

مجلس از آن اطالعی نداشت...
با قطع صحبت رسایی  ابوترابی فرد مجددا 
ماده 113 آئین نامه را قرائت کرد و گفت: 
طبق این ماده ناطق نباید از موضوع بحث 
مورد نظر خارج شود اگر به تشخیص رئیس 
جلسه ناطق از موضوع خارج شود و رئیس 
بدهد که الزم است  نوبت تذکر  جلسه دو 
بحث در موضوع باشد و ناطق به این مساله 
توجه نکند رئیس جلسه می تواند وی را از 
ادامه نطق منع کند؛ آقای رسایی انضباط 
مجلس از اهم مسائل است راجع به بحث 
هسته ای حق قطعی شما و همه نمایندگان 
این است که در موقع مناسب صحبت کنید 
اما بحث االن در مجلس نقد بودجه است. 
ادامه  بودجه  نقد  مورد  در  را  خود  بحث 

دهید. باید همه همکاران رعایت
مطلوب  فضایی  در  را  بحث ها  که  کنند 

گوش دهیم.
ابوترابی فرد مجددا  اظهارات  از  بعد  رسایی 
اینجا نقل قولی از رهبری  اظهار کرد: من 
که  رهبری  از  قول  می کنم، نقل  مطرح 
به  من  فرمودند  رهبری  نیست؛  خالف 
آن  تجربه  اما  نیستم  خوش بین  مذاکرات 
هم ایراد ندارد ملت باید بیدار باشد و بداند 
که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. ملت 

بیدار باشید.
بعد  سال  بودجه  در  آیا  داد:  ادامه  رسایی 

برای سبد کاال فکری شده است؟ زمانی 
واریز  افراد  شخصی  حساب  به  یارانه  که 
توصیف  گداپروری  را  آن  آقایان  می شد 
سیستم  است  قرار  که  حاال  آیا  می کردند 
این  بیاید  میان  به  داللی  و  فروشی  کوپن 

روش گداپروری نیست؟
موقع  آن  کرد:  اظهار  تهران  مردم  نماینده 
 1500 این  است  خالی  خزانه  گفتید  که 
بود  الزم  کاال  سبد  برای  که  ریال  میلیارد 
اسمش  تیم  که  موقع  آن  آوردید؟  کجا  از 
و  بود  مذاکرات  میز  پشت  نمی برم،  را 
چشم های مردم نگران بودند از خزانه خالی 
سخن گفتید که مردم فکر کنند اگر قرار 
چرخ  باید  بچرخد  آنها  زندگی  چرخ  است 
هسته ای نچرخد حاال برای یک مشت دالر 
آمریکایی که می خواهند در قبال تحقیر ما 
را  پول  این  که  نمی دانیم  ما  دهند  ما  به 

چطور قرار است هزینه کنیم.
 1۷ و   15،1۶ بندهای  اینکه  بیان  با  وی 
نطق خود را نمی توانم قرائت کنم،به شعار 
گفت:  و  کرد  اشاره  دولت  قانون گرایی 
برنامه پنجم  بودجه امسال علی رغم تاکید 
توسعه بودجه ای عملیاتی و شفاف نیست، 
اطالعات مربوط به هدفمندی یارانه ها ارائه 
نشده است و نمایندگان کمیسیون تلفیق 

هم از آن بی اطالع هستند.
با  خود  نطق  از  دیگری  بخش  در  رسایی 
اشاره به رهبری سال جاری را سال اقتصاد 
برای  بودجه  گفت:  نهاده اند،  نام  مقاومتی 
برنامه ای  هیچ  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
بر  متکی  و  ندارد  سیاست گذاری  ندارد، 
درآمد نفت ومصرف گرایی است. 1۹4 هزار 
است  دولت  عمومی  بودجه  تومان  میلیارد 
تومان آن هزینه ای  که 148 هزار میلیارد 

است.
وی در پایان اظهار کرد: 3 میلیون خانواده 
هستند.  مهر  مسکن  معضل  حل  منتظر 
مطرح  با  که  جمهوری  رئیس  و  بودجه 
 5۷ مرزی  لب  رای  مهر  مسکن  کردن 
موضوع  این  برای  است  آورده  را  درصدی 

هیچ پیش بینی ای نکرده است.

پس از انتشار نامه های احمد توکلی دررابطه با رانت ۶50 میلیون 
یورویی یکی از بازرگانان، مجلس به طور ویژه به این مسئله رسیدگی 

می کند.
به گزارش الف، از همین رو قرار است تا یکشنبه آینده نمایندگان 
شکایت  به  ای  جلسه  تشکیل  با  مجلس   ۹0 اصل  کمیسیون  عضو 

احمد توکلی رسیدگی کنند.
نماینده تهران در مجلس درباره رانت  از گزارش احمد توکلی  پس 
85 میلیون و ۶50 میلیون یورویی وزارت صنعت ،معدن وتجارت به 
یک شرکت خاص وارد کننده ، گزارش مذکور طی هفته گذشته در 
کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور آقایان نعمت زاده وزیر صنعت، 
مورد  تهران  نماینده  توکلی  دکتر  و  مرکزی  بانک  کل  رئیس  سیف 
رسیدگی  مأمور  را  هیئتی  مذکور  کمیسیون  و  گرفت  قرار  بررسی 
و شرکت های خصوصی  مقامات دیگر  از  با دعوت  نمود که  بیشتر 
ذیربط ، موضوع را مورد بررسی قرار داده و گزارش آنرا به کمیسیون 

ارائه نمایند .
برخی  حضور  با  نیز   ۹0 اصل  کمیسیون  هفته،  این  در  همچنین 
مسئولین وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی و نیز دکتر 
توکلی تشکیل شد و موضوع رانت خواری ۶50 میلیون یورویی مورد 

بررسی قرار گرفت.
به  متهم  که  خاصی  شرکت  از  جلسه  این  در  اینکه  جالب  نکته 
به  را  بود که نظرات خود  بعمل آمده  نیز دعوت  ویژه خواری است 
اعضاء  برخی  تعجب  موجب  موضوع  این  که  نماید  ارائه  کمیسیون 
و  معدن  صنعت  وزیر  از  توکلی،  دکتر  گزارش  زیرا  شد  کمیسیون 
تجارت و رئیس کل بانک مرکزی و معادن اول رئیس جمهور شکایت 

کرده بود که این رانت را در اختیار یک شرکت خاص قرارداده اند .
بنا بر این گزارش، مقررشده که کمیسیون اصل ۹0 گزارش خود را 

در آینده نزدیک منتشر کند.
در  که  بود  این  رانت  این  به  توکلی  انتقادات  از  یکی  است  گفتنی 
صورتی که رانت خاص نبوده، چرا این امتیاز که به یک تاجر خاص 
این  به  اصلی  اعتراض  است؟  محرمانه  مهر  دارای  است،  شده  اعطا 
تجار  بقیه  تا  می شود  سبب  امتیازی  چنین  اعطای  که  بود  موضوع 
تضعیف شوند و در حقیقت یک رانت خاص به یک تاجر برای واردات 

یک محصول اختصاص پیدا کند.
را  موضوع  این  تا  ندارد  قصد  اینکه  به  اشاره  ضمن  پیشتر  توکلی 
تا این پرونده روال طبیعی  سیاسی کرده و به جای آن مایل است 
خود را طی کند اضافه کرده بود: خوشحالیم که این مسئله از سوی 
دولت اصالح شده است و این امتیاز به سایر تجار نیز تعلق خواهد 

گرفت. 
بخش داخلی الف

كلیات الیحه بودجه 93 تصویب شد

بررسی ویژه خواری نطق رسایی در مجلس جنجال به پـا كـرد
650میلیون یورویی در مجلس
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در ستون »آداب تغذیه« این شماره به بررسي عادت 
 )0۹12****584( محترمي  خواننده  غذایي 
»من  پرسیده اند:  »سالمت«  از  که  مي پردازیم 
همیشه پوست نازک و بي رنگ روي گوشت اصلي 
پرتقال و نارنگي را جدا مي کنم و فقط گوشت این 
آیا خوردن  بدانم  مي خواستم  مي خورم.  را  میوه ها 
که  سفیدرنگي  پوسته هاي  و  نازک  پوست  این 
باعث  دارند،  قرار  نارنگي  و  پرتقال  پرهاي  البالي 
ابتال به ناراحتي هاي گوارشي و یبوست مي شود؟«...

داراي 4  نارنگي،  و  پرتقال  از جمله  تمام مرکبات 
بخش هستند؛ بخش اول آنها، همان پوسته ضخیم 
رویي شان است که تلخي و تماس آن با آلودگي هاي 
قابل  مي شود  باعث  کشاورزي،  سموم  یا  محیطي 
نرم  پوسته هاي  نباشند. بخش دوم، شامل  مصرف 
داراي  نارنج  و  پرتقال  در  که  است  سفیدرنگي  و 
است.  نارنگي  به  نسبت  ضخیم تر  و  بیشتر  قطري 
خوردن این پوسته نرم و سفید، نه خاصیتي دارد 
و نه ضرري. پس مي توانید در صورت تمایل، یا آن 
را کامال از میوه جدا کنید یا قسمتي از آن که به 
پرهاي میوه چسبیده است، بدون دغدغه بخورید. 
و  نازک  بسیار  پوسته  همان  مرکبات،  سوم  بخش 

شفافي است که روي گوشت
سالم،  افراد  از  است. خیلي  پوشانده   را  میوه  آبدار 
را  این پوست  باورهاي غلط،  به  دلیل  و  اشتباه  به 
را  نارنگي  و  پرتقال  گوشت  فقط  و  مي کنند  جدا 
مي خورند. این پوست نازک که پرهاي مرکبات را 
فیبر  زیادي  مقدار  یکدیگر جدا مي کند، حاوي  از 
براي  مي تواند  آن  مصرف  دلیل  به همین  و  است 
درمان یبوست مفید باشد. از این رو بهتر است افراد 
مبتال به یبوست حتما این پوسته نازک پرتقال و 
دودي  حرکات  تحریک  باعث  مي تواند  که  نارنگي 
روده شود، مصرف کنند. ضمن اینکه ریزمغذي هاي 
موجود در این پوسته، سرعت جذب قند میوه را در 

بدن پایین مي آورد بنابراین خوردن آن براي افراد
است.  مفید  هم  باال  خون   چربي  و  قند  به  مبتال 
آخرین بخش مرکبات،  گوشت آبدار و خوش طعم 
آنهاست که حاوي مقدار زیادي از مواد مغذي است.

بد نیست بدانید که گوشت خالص پرتقال و نارنگي 
میوه  بین  خوراکي  نوعي  رویي شان،  پوسته  بدون 
و آبمیوه محسوب مي شود و خوردن آنها مي تواند 

سرعت جذب قند میوه در خون را باال ببرد.
دکتر محمدحسین انتظاري/متخصص تغذیه

بسیاري از کشورهاي نیمکره شمالي از سالمندان خود خواسته اند براي رویارویي با مشکالت 
یک زمستان سرد برنامه ریزي و خود را آماده کنند. آمارها نشان مي دهد میزان مرگ و میر افراد 

۶5 سال و باالتر در این فصل 1۷درصد  نسبت به سایر فصول افزایش مي یابد...
زندگي  از  این مرحله  نیازهاي  و  به مسائل  توجه  و  بشر  زندگي  از  سالمندي دوران حساسي 
یک ضرورت اجتماعي است. با در نظر داشتن نیازهاي خاص این دوران، توجه به رفتارهاي 

ارتقادهنده سالمت اهمیت بسیاري پیدا مي کند که متاسفانه از آنها غفلت مي شود.
امروزه جمعیت افراد –– ساله و باالتر در جهان تقریبا با جمعیت کودکان زیر 5 سال برابري 
برابر جمعیت  تا سال 2050 میالدي، جمعیت سالمندان چند  پیش بیني مي شود  و  مي کند 
کودکان زیر 5 سال شود. برآورد کنوني از جمعیت افراد ۶0 سال و باالتر در جهان، حدود ۶00 
میلیون نفر است که این میزان تا سال 2025، 2 برابر مي شود و تا سال 2050 به بیش از 2 
بنا بر گزارش  ایران هم است.  انتظار کشور  میلیارد نفر خواهد رسید. بحران سالخوردگي در 
سازمان ثبت احوال، جمعیت سالخورده کشور طي سال هاي 1355 تا 1385، تقریبا 2/۹ برابر 
افزایش یافته که این افزایش در مناطق شهري، 4 برابر و در مناطق روستایي، کمتر از 2 برابر 
بوده است. بر پایه سرشماري نفوس و مسکن سال 13۹0، تقریبا 8/2 درصد از جمعیت کشور 
باالتر از ۶0 سال است )۶ میلیون و 15۹ هزار نفر سالمند( و پیش بیني مي شود تا سال 1400 

این رقم به 10 درصد افزایش یابد.
خطر لیز خوردن

افراد سالمند به دلیل ضعف عضالني و نداشتن تعادل جسماني و سرگیجه که معموال ناشي 
از تغییرات فشارخون است، اغلب قادر به حفظ تعادل در راه رفتن نیستند و در معرض خطر 
اینگونه حوادث ممکن است در حمام، راه پله، سطوح لیز و  سقوط و زمین خوردن هستند. 
لغزنده )به خصوص سطوح سنگي و پوشیده شده با پارکت و سرامیک( و حتي در زمان خروج 
از تختخواب اتفاق بیفتد. عواملي که سالمندان را در فصل زمستان بیشتر دچار حادثه مي کند، 
است.  روستایي  و  معابر شهري  در  کافي  دید  نداشتن  و  یخ زدگي  وضعیت جسمي،  بر  عالوه 
لیزخوردن در زمین برفي یا یخ زده باعث آسیب استخوان ها و ماهیچه ها مي شود و شکستگي 
استخوان را به دنبال خواهد داشت. این پدیده خود منجر به عوارضي مانند لخته شدن خون 
و ایجاد زخم هاي ناشي از فشار و ضربه مي شود و بیشترین تماس با اورژانس ها و درخواست 
قابل  آساني  به  ولي  است  روند خطرناک  این  است.  این علت  به  فوریت ها  و  پزشکي  خدمات 
سالمندان  در  به خصوص  هوشیاري  کاهش سطح  باعث  سرما  این،  بر  عالوه  است.  پیشگیري 

مي شود و با گرم نگه داشتن آنها مي توان از این عارضه نیز جلوگیري کرد.
خطر حوادث ترافیکي

از خطرهاي دیگري که سالمندان را تهدید مي کند، حوادث ناشي از برخورد با وسایل نقلیه 
است. با وجود روند نزولي آمار مرگ ومیر ناشي از حوادث ترافیکي در کشورمان، متاسفانه این 

آمار براي سالمندان در کشور روند صعودي دارد. نرخ مرگ ومیر ناشي از حوادث رانندگي در 
سالمندان باالست و به طور متوسط از هر 5 نفر سالمند، یک نفر در سال به نحوي دچار حوادث 
ترافیکي که نیمي از آنها در شهرها رخ مي دهد، مي شود. فقط در شهر تهران، طبق آمارهاي 
منتشر شده از حوزه معاونت حمل و نقل شهري، به طور متوسط حدود یک سوم مرگ ومیرهاي 
ناشي از حوادث ترافیکي، مربوط به سالمندان است. در این میان از هر 10 نفر سالمندي که 
در این حوادث کشته مي شوند، ۶ نفر عابر پیاده، 2 نفر سرنشین خودرو و 2 نفر راننده هستند. 
علت مرگ سالمندان در اثر حوادث ترافیکي 50 درصد به دلیل ضربه به سر و 25درصد به 
دلیل شکستگي هاي متعدد گزارش شده است و دوسوم سالمنداني که بر اثر حوادث ترافیکي 
کشته مي شوند، ۶0 تا ۷4 ساله و یک سوم ۷5 سال و باالتر سن دارند. از نظر نسبت جنسي 
مردان سالمند 4 برابر زنان سالمند دچار مرگ ناشي از حوادث ترافیکي مي شوند. با توجه به 

این موضوع، ارتقاي ایمني عابران پیاده سالمند، ضروري است.
حرف آخر

اگر سالمندي در همسایگي تان زندگي مي کند، با سر زدن به او مطمئن شوید ایمن است و 
همه مواد غذایي و داروهاي ضروري را در منزل دارد و الزم نیست براي خرید مایحتاج روزانه 

از منزل خارج شود.
قابل توجه مسووالن

بیش از یک سوم مرگ ومیر عابران پیاده در شهرها در گروه سني سالمند اتفاق مي افتد؛ یعني از 
4 هزار و ۶50 نفر عابر پیاده اي که در سال 13۹1 جان خود را از دست دادند، 2 هزار و 230 
نفر آنها سالمند بودند. با توجه به نسبت سالمند به کل جمعیت )8 درصد( این آمار بسیار باال، 
نگران کننده و هشداردهنده است و باید در برنامه ریزي هاي کالن مسووالن در نظر گرفته شود.

دکتر علیرضا مغیثي

ریشه  کانال  درمان  پیشنهاد  آنها  به  دندان پزشکان  که  مي شویم  مواجه  مراجعاني  با  گاهي 
)عصب کشي( دندان عقل را داده اند. بسیاري از بیماران از این قضیه تعجب مي کنند و حتي 

مي پرسند مگر دندان عقل قابل نگهداري و عصب کشي است؟...

حقیقت این است که دندان هاي عقل از نظر امکان انجام درمان عصب کشي، تفاوتي با سایر 
دندان ها ندارند. آنچه باعث مي شود در بیشتر موارد این دندان ها قابل نگهداري نباشند، عوامل 
تا 25 سالگي در دهان ظاهر مي شوند. گفته  بین 1۷  دیگري است. دندان هاي عقل معموال 
مي شود به علت نرم تر شدن رژیم تغذیه اي بشر یا کوچک تر شدن تکاملي فک به دلیل جهش 
ژنتیکي یا اختالط نژادي و... جریان تکامل این دندان ها در حال حذف شدن از گونه بشر است.

به هردلیلي در بسیاري از افراد دندان هاي عقل ناقص مي رویند و حتي ممکن است کامال نهفته 
باقي بمانند. در بسیاري دیگر، این دندان ها کامال مي رویند و کنار سایر دندان ها قرارمي گیرند 
و چون در عمل جویدن نقش دارند، گاهي پوسیده مي شوند و حتي به عصب کشي نیاز پیدا 
مي کنند. اغلب این دندان ها محل رویش یا زاویه رویش مناسبي ندارند، در جویدن نقشي ایفا 
نمي کنند یا موادغذایي پشت آنها باعث التهاب لثه اي مي شود، بنابراین ممکن است کشیدن 

آنها توصیه شود.
اولین دلیل،  به چند علت دشوار است.  قابل انجام ولي  عصب کشي دندان هاي عقل، ممکن و 
دسترسي دشوار به این دندان هاست. این دندان ها در انتهاي ردیف دنداني دهان قرار دارند و 
دندان پزشک به راحتي نمي تواند ابزارهایش را به آنها برساند و عصب کشي کند. دومین دلیل 
این است که مورفولوژي و تعداد کانال هاي این دندان ها متغیر است و درمان عصب کشي آنها 
به تجربه و مهارت بیشتري نیاز دارد. باوجود این، در بسیاري از موارد متخصص درمان ریشه 
)اندودنتیست( مي تواند با صرف وقت و مهارت بیشتر، دندان عقل قابل نگهداري را درمان ریشه 

)عصب کشي( کند.
را مطرح کند، درمورد نقش آن  اینکه پیشنهاد عصب کشي دندان عقل  از  دندان پزشک قبل 
براي  نیاز  و  دیگر  آسیاي  دندان   2 وجود  دندان،  پشت  موادغذایي  تجمع  امکان  جویدن،  در 
باقي ماندن این دندان، بررسي هاي الزم را انجام مي دهد و بعد نظر خود را درباره کشیدن یا 
تایید این موارد، دندان عقل مي تواند مانند هر دندان  از  نگه داشتن این دندان مي گوید. بعد 

دیگري عصب کشي یا پر شود و در دهان شما باقي بماند
دکتر علي مرسلي

خواص روغن زیتون امروزه توجه خیلي ها را به مصرف آن 
جلب کرده، به طوري که حتي برخي براي تهیه انواع مرغوب 

آن، حاضرند هزینه هاي گزاف بپردازند...
متاسفانه افراد سودجو هم از این تمایل سوءاستفاده مي کنند 
و انواع تقلب در تهیه این نوع روغن انجام مي گیرد. براساس 
گزارش شوراي ملي زیتون ایران، مصرف سرانه روغن زیتون، 
در کشور حداکثر حدود 200 گرم است، این در حالي است 
مثال  و  است  بیشتر  کشورها  از  بسیاري  در  میزان  این  که 
در سوریه به 2۷ کیلوگرم، در اسپانیا به 14 کیلوگرم و در 
یونان به 24 کیلوگرم مي رسد. شاید یکي از دالیلي که مردم 
یونان در سنین باال جزو سالم ترین افراد دنیا هستند، مصرف 
همین روغن باشد. به نظر مي رسد ضمن ترویج و شناساندن 
انواع  راهکارهاي شناسایي  باید  زیتون،  روغن  مفید  خواص 

مرغوب آن را نیز به مردم معرفي کرد.
)Extra Virgin( روغن زیتون فوق بکر

از  که  است  زیتون  روغن  انواع  بهترین  از  روغن  این 
سالم ترین میوه هاي زیتون رسیده، با بهترین شرایط حمل 
ساعت(   48 )حداکثر  روغن کشي  زمان  کوتاه ترین  نقل،   و 
به  مي شود.  تولید  بیوشیمیایي  فرایند  بدون  و  مکانیکي  و 

همین دلیل داراي باالترین ارزش تغذیه اي نسبت به سایر 
انواع روغن هاي زیتون است. براي اینکه روغن زیتون بتواند 
رتبه فوق بکر بگیرد، عالوه بر مراحل ذکر شده باید به وسیله 
گروهي از زبده ترین افراد در شناسایي و طبقه بندي روغن 
زیتون که به عنوان انجمن بین المللي روغن زیتون شناخته 

مي شوند، تایید شود. این نوع روغن باید بوي میوه تازه
بلع،  از  پس  و  زبان  روي  را  خوشایندي  تند  طعم  بدهد، 
 3 این  البته  کند.  ایجاد  حلق  و  دهان  در  احساس سوزش 
معیار شناسایي روغن زیتون مرغوب و غیرتقلبي هم هستند.

)Virgin( روغن زیتون  بکر
خوبي  به  شرایط  فوق بکر  زیتون  روغن  تولید  هنگام  اگر 
رعایت نشود، یعني زیتون مرغوب نباشد یا زمان 48 ساعته 
رعایت نشود و... روغن زیتون بکر تولید مي شود که کیفیت 

آن از روغن فوق بکر کمتر است.
)Refined( روغن زیتون تصفیه شده

انجام مي گیرد  فرایندهاي شیمیایي  با  روغن  این  استخراج 
تاثیر  شده  استخراج  روغن  آزاد  چرب  اسیدهاي  روي  که 
سوء مي گذارد و کیفیت آن را در مقابل روغن بکر کاهش 
نامساعدتر  و شرایط  پایین تر  زیتون ها  اگر کیفیت  مي دهد. 

باشد، روغن زیتون معمولي به دست مي آید که کیفیت آن 
به شدت پایین است به حدي که این روغن زیتون را باید 

حتما تصفیه کرد تا قابل مصرف خوراکي باشد.
خواص روغن زیتون

در روغن زیتون، ماده اي به نام »الئوکانتال« وجود دارد که 
التهاب  کاهش  باعث  و  دارد  ایبوپروفن  مشابه  عملکردي 
از عود سرطان پستان پیشگیري مي کند. عالوه  و  مي شود 
بر این، خواص احتمالي ترکیب هاي »اسکوالن« و »لیگنان« 
موجود در روغن زیتون، در پیشگیري از سرطان، کماکان در 
در  روغن زیتون  مفید  خواص  در ضمن  است.  بررسي  حال 
کاهش کلسترول و به خصوص »کلسترول بد« باعث شده تا 
مصرف مداوم و منظم آن به بیماران مبتال به چربي خون 
توصیه شود. یبوست دالیل مختلفي مي تواند داشته باشد اما 
نشان داده شده که مصرف منظم روغن زیتون به درمان آن 
کمک مي کند. ضمن آنکه این روغن عوارض جانبي داروهاي 
ضدیبوست را ندارد. محققان معتقدند روغن زیتون این کار 
تحریک  و  روده  ماهیچه هاي  انقباض  تحریک  طریق  از  را 
البته روغن زیتون حاوي مقادیر  انجام مي دهد.  ترشح صفرا 
مناسبي ویتامین – است که به عنوان یک آنتي اکسیدان قوي 

در بدن عمل مي کند و حتي یک عامل مهم ضدسرطان 
هم شناخته مي شود. در ضمن، بررسي ها نشان داده است 
نقش  خون  فشار  کنترل  در  زیتون  روغن  منظم  مصرف 
توصیه  مزمن،  و  عروقي  قلبي -  بیماران  به  معموال  دارد. 
مي شود میزان مصرف چربي خود را کاهش دهند اما اخیرا 
به  نسبت  چربي  نوع  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  محققان 
هر  است.  برخوردار  بیشتري  اهمیت  از  آن،  مصرف  میزان 
در  را  اشباع  چرب  اسیدهاي  مصرف  میزان  بتوانیم  چقدر 
برنامه غذایي خود کاهش دهیم و در مقابل به میزان مصرف 
اسیدهاي چرب غیراشباع )با یک باند دوگانه( که در روغن 
زیتون به فراواني وجود دارد بیفزاییم، در کنترل و پیشگیري 
از بروز بیماري هاي مزمن از قبیل چربي خون و دیابت نوع 

دو موفق تر خواهیم بود.
مقدار مجاز مصرف

ترکیب خاص روغن زیتون و مقاومت حرارتي آن، این روغن 
با  کردن  سرخ  و  طبخ  براي  حتي  موارد  از  بسیاري  در  را 
حرارت مالیم مناسب کرده است اما مصرف نوع تازه و خام 
بررسي هاي  براساس  دارد.  برتري  دیگر  انواع  بر  روغن  این 
متعدد در دنیا، توصیه شده براي بهره گیري از خواص مفید 
 25 حدود  )معادل  غذاخوري  قاشق   2 روزانه  روغن زیتون، 
سي سي( از آن مستقیم در غذا یا ساالد ریخته شود. ضمن 
مقدار  بر  عالوه  مقدار  این  شده  پیشنهاد  مواردي  در  آنکه 

مصرفي در پخت و پز باشد.
دکتر حامد پورآرام

آداب تغذیه

دندان عقل را مي شود 
عصب کشي کرد؟

مقایسه انواع روغن زیتون تصفیه شده، بکر و فوق بکر )روغني که ضدسرطان است(

خطر لغزندگي زمین، سالمندان را 
بیشتر از دیگران تهدید مي کند
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استاد  گفتند  و  گرفته  تماس  من  با  جایی  یه  از  پیش  مدتی  یکم: 
راهنمای محترم یک دانشجویی، به هر دلیل، و بعد از بیش از یکسال 
و نیم از ادامه ی همکاری با آن دانشجو انصراف داده و االن این دانشجو 
ادامه  از  نکند  دفاع  دیگر  ماه  سه  تا  واگر  دارد  کمک  به  مبرمی  نیاز 
است.  ساخته  من  از  کمکی  چه  پرسیدم  می شود.  محروم  تحصیل 
گفتند که راهنمایی دانشجو را قبول کنید! به ایشان گفتم این کار با 
منطق خودساخته ی رفتاری من سازگار نیست. زیرا اگر احساس کنم 
گفتگو شده  وارد  موضوع  گرفتن  برای  استادی  با  پیش تر  دانشجویی 

است و به هر دلیل به توافق نرسیده اند، و بعد نزد بنده آمده
است، هرگز راهنمائی اش را نمی پذیرم، چه برسید به این که نیمی از 
راه را هم طی کرده باشد. افزون بر این به گمانم این کار اخالقی هم 
نیست. اصرار آن دوست محترم سبب شد که بپذیرم که دانشجو بیاید 

و در باره ی طرحش حرف بزند.
دانشجوی محترم امروز از شهرستان )بیش از دوازده ساعت راه( آمده 
بودند دانشگاه و شروع کردند به بیان ماجرا. موضوعش را که شنیدم 
بسیار تعجب کردم؛ موضوعی گسترده دامن، سخت کاو، و البته دارای 
با تعجب پرسیدم که:  بود.  بسیار سخت  اثباتش  امکان  فرضیه ای که 
موضوع  این  که  فرمودند  کرده اید؟!!!«  انتخاب  چرا  را  موضوع  »این 
این  اگر  تنها  و  تنها  راهنمای محترم شان گفته اند که  و  نبوده  ایشان 
موضوع را بگیرید راهنمائیتان را قبول می کنم! خیلی متأسف شدم. به 
ایشان گفتم بنده موضوعتان را علمی نمی دانم و البته تا دلتان بخواهد 

بی خاصیت و غیر مفید می پندارم!! این حرف
من آب سردی بود که بر سر دانشجوی بیچاره ریختند! ... 

نه  سرائی(،  )دکتر حسن  بنده  دکتری  رساله ی  راهنمای  استاد  دّوم: 
بود  فروتن  مردی  این حال،  با  داشت؛  اخالق  ادعای  نه  و  بود  آخوند 
دانشجویانش  به  وقت  دادن  در  آداب دان.  و  دوست داشتنی  بسیار  و 
و ا زجمله بنده، سخاوت داشت. هر دو هفته یک بار، اگر من تماس 
نمی گرفتم و گزارش نمی دادم، او احضارم می کرد و گزارش می خواست. 
به  که  بود  وقتی  داشتم  ایشان  با  که  مشکلی  تنها  نگاه دارد!  خدایش 
تا  بود.  سخت گیر  بسیار  کردن  امضا  در  می شدم.  نیازمند  امضایشان 
جایی که برای تسویه که رفته بودم از ایشان امضا بگیرم، بیش از دو 

ماه من را معّطل کرد و همواره تأکید می کرد باید
دقیق بخوانم ببینم مشکلی نداشته باشد.

وقتی قرار بود موضوعم را برای طرح در گروه و شوراهای باالتر امضا 
کند، بیش از ده بار من را از قم به تهران کشاند. وقتی اصرار می کردم 
استاد همین موضوع خوب است دیگر؛ می گفت برو دو هفته دیگر فکر 
کن! در نهایت وقتی خواست امضا کند گفت: این امضا حیثیتی است؛ 
من باید وقتی امضا کنم که یقین بدانم این کار از من و شما بر می آید

من دلواپس انسانم
آن كه هست
می بینمش

ناشناس عبور می كنم از كنار چشمانش
و می دانم كه پرآشوب است خاطرش.

من دلواپس انسانم .
كه خسته می خوابد.

خسته برمی خیزد.
خسته می خندد

و خسته محکوم می شود.
در اندیشه ی بام است
و سفره ای برای شام.

و دآلشوب فردای پر ابهام.
من دلواپس انسانم، شانه های نحیفش

كه حکیمان بر او فلسفه بار كردند
و فقیهان حکم.

بی آن كه بدانند سرما را كه سوز دارد
و تگرگ را كه زخم می زند.

من دلواپس انسانم
بی آن كه بدانم سیاه است یا سفید

بی آن كه بدانم اهل كدامین قبیله است
و به كدامین قبله نماز می گذارد
و بر كدامین سجاده می ایستد.

منطق. حتی خود  آموزگار  یا  و  باشند  فیلسوف  اگر  دید، حتی  »آدم«  باید  را  آدمها 
ارسطو را هم باید آدم دید. موجودی سرشار از تناقضات، سرشار از اراده و اجبار، نشاط 
و غم، عشق و نفرت، تعارض و سازگاری. این موجود با این خصلت ها با منطق ارسطویی 
قابل فهم نیست. رفتارش را نمی شود پیش بینی کرد؛ نمی توان گمان برد که االن با 
شنیدن این حرف، دیدن این تصویر، مشاهده ی این رفتار چه واکنشی نشان خواهد 
داد. به همین دلیل است که برای مطالعه ی او، منطقی ترین کار آن است که واقعیت 
تفسیرهای  نه  و  است  واقعیت  با  مواجهه ی  کار  بهترین  داشت.  مقدم  ذهنیت  بر  را 

ذهنی. برای نمونه؛ نمی
توان گفت از آنجا که گزاره ی ب اخص از گزاره ی الف هست و این آدم با گزاره ی 
الف موافق است، پس الجرم باید با گزاره ی ب هم موافق باشد. آدمها را نمی شود با 
خط کش عقل ارسطویی بررسی کرد. برای همین است که می توان تصّور کرد آدمی 
را که برای حیوان دلسوزی می کند، اما همین انسان به راحتی از رنج انسانی که می 

شناسد و یا نمی شناسد چشم می پوشد.

در سالهای آغازین دهه هفتاد، شنیده شد که آموزش و پرورش رسماً از صدا و سیما به دلیل ترویج آنچه که »زبان لُمپَنی« خوانده می شد، 
شکایت کرده است. اشاره ی صدا و سیما به سریال پر بیننده ی »ساعت خوش«  به کارگردانی مهران مدیری بود. البته بعدها شایع شد، به 
دلیل همین اتّهام جناب مدیری ممنوع  التصویر شده اند. امروزه کمتر می توان حساسیت گذشته را در این زمینه یافت. تا جایی که گاه در 
محافل رسمی و نیز نوشته  های علمی نیز می توان از این ادبیات و واژگان مختص به آن نشانی گرفت. کلماتی چون؛ »خالي بندي«، »دو 
دره بازي«، »سوسکت مي کنم«، »جوش آوردن«، »ببوگالبي،« »گرفتی ما رو«، »قات زدن،« » ما رو سیا نکن » و امثال این لغات از جمله 
لغات متداول فرهنگِ لُمپنی هستند که روزگاری در گفت  و گو خیاباني به چشم  می خوردند و امروزه در محافل رسمی تر و برخی از آنها 
در نوشته های علمی نیز به چشم می آیند. که بیشتر به ادبیات لمپنیسم وابستگي دارد.  ادبیات لُمپنی مختص در واژگان نیست، گاه در 
تُن صدا و نیز کیفیت ادای کلمات و واژگان و نیز حرکت بدنی )body language( به چشم می آید. دیالوگ های فیلم فارسی های قدیمی 
را به یاد بیاورید؛ برای مثال پاشنه های خوابیده ی کفش های بهروز وثوقی در فیلم قیصر و یا شیوه  ی حرف زدن او که تا مّدت ها الگوی مد 
و مدل رفتاری جوانان بود و البته امروزه، دوباره در حال بازسازی است. از مشخّصه های همین ادبیات می توان به »خویش قانون انگاری« و 
یا »خودفراتر از قانون پنداری« که نمادی از مردی و مردانگی و مرام است، اشاره کرد.  برای نمونه در همان فیلم هنگامی که قیصر )بهروز 
وثوقی( با دایی خودش )جمشید مشایخی( در مورد انتقام گرفتن از قاتالن برادرش )برادران آب منگل( خارج از چارچوب قوانین مدنی و 

حکومتی بحث و گفت وگو می کنند، قیصر می گوید: »کی برای من یه جو مردونگی رو کرد که من براش یه خروار رو کنم؟«
آنچه جای درنگ بسیار دارد فراوانی و نرخ در حال گسترش این ادبیات و حتی اندیشه زیرین آن در میان گروه های دختر و پسر دینی 
است. با کمال ناخرسندی باید اعتراف کرد که امروزه در میان مّداحان، واعظان، هیئتی ها و بچه مذهبی ها کم نیستند که به این زبان و 
فکر سخن می گویند و گاه رفتار می کنند. البته تأکید می کنم که ساحت هیئت و مدح و ثنای ائمه باالست و نقش آفرینان این محافل 
همواره مورد اعتماد و ستایش جامعه بوده و نقش باالیی در ترویج دین و قوام دینداری داشته اند؛ اما نمی توان از این واقعیت چشم 
پوشید که نمونه های روشنی از ادبیات لُمپنی در این گروه قابل مشاهده است. همین دیروز بود که سایت های خبری اعالم کردند که یکی 
از مداح های معروف و خوش صدای کشور به همراه اطرافیانشان در یک بگو مگوی خیابانی با شلیک چند گلوله طرف مقابل را به سکوت 
دعوت کرده و گریخته اند. و یا چندی پیش یکی دیگر از همین حضرات با ادبیاتی بسیار زننده رئیس جمهور پیشین و نیز همکارانشان 

را به تمسخر گرفته و نقد کردند.

در  را  عصر  و  ظهر  نمازهای  دور  خیلی  سالهای 
بسیار  جمعی  همراه  سعادت  علمیه  ی  مدرسه 
اهلل جوادی  آیت  امامت  به  نفر(  ده  )شاید  اندک 
آملی می خواندیم. به همین دلیل هر روزه توفیق 
از نماز عصر،  دیدارشان را داشتیم. یک روز بعد 
خیلی ساده در کنار آقای جوادی نشستم و گفتم: 
چه  ام!  داده  دست  از  را  بنفسم  اعتماد  من  آقا 
باید بکنم؟! نگاه عمیقی کرد و با لبخندی پرسید: 
چطور مگه؟! چیزی شده؟! گفتم: » نه آقا! فقط یه 
زمانی فکر میکردم از همه ی طلبه های همدوره 
و  نیستم،  اینجوری  االن  ولی  تر هستم،  عالم  ام 
فکر می کنم ممکن است اشتباه بکنم و خیلی ها 

از من عالم تر باشند!« لبخندی زد و گفت:
نبوده،  به نفس  اعتماد  اون اسمش  بهتره؛  »االن 

جهل مرکب بوده!

دیدگاه های  از  و سخن  بود  الهیات  منابع  رابطه  موضوع  تطبیقی  در کالس کالم  امروز 
به  نقدهایی که  ایمانگراها می گفتم و  از  الهیات. وقتی  باب جایگاه عقل در  مختلف در 
عقلگرایان افراطی دارند، در سخنان برخی دانشجویان به وضوح آشکار بود که تصور می 
کردند دین اگر از عقل فاصله بگیرد بی اعتبار می شود! االن که در نوشته های پیشینم مرور 

می کردم، متنی دیدم که بد نیست به همان دوستان دانشجو پیش کش کنم!
... تازه نه ساله بودم که در گرمای تیر یا مردادماه خوزستان، برای این که لبخندش را 
ببینم روزه می گرفتم و وقتی در حالت نیمه بیهوشی دم غروب بر سر سفره  افطار می نشستم 
احساس می کردم لقمه  هایم را از دست خدا می گیرم. و لیوان پر آب را در زیر لبخند گرم 

خدا می نوشم.
چه آرام بخش بود و چه زیبا. کمی که بزرگ شدم گفتند خدای کودکی ها را باید اثبات کرد! گفتم چگونه؟! فلسفه را پیش رویم گذاشتند! در البالی عباراِت دشوار فلسفه گم 
می شدم گاهی. هر چه از نردبان فلسفه باال رفتم، آرامشم از آن سوی پایین آمد. گرچه عقلم خاموش می شد و نمی پرسید ولی دلم قرار نداشت و خنده  خدا را می خواست. خدای 
من از درون سینه  ام به داالنهای تنگ وپر از پیچ و خم عقلم رفت و نتیجه این شد که خدای من شد »واجب الوجود«؛ با کلی صفات که هیچ کدامشان به پای آن لقمه  هایی 
که دم افطاری »استاد کریم« )مادرم به خدا می گفت( به من می داد نمی رسید. هیچ کدامشان را مادربزرگم که بهتر از من خدا را می خواند نمی دانست و تمامشان را پدر بزرگم که 

سجده  های طوالنی اش را ستاره  های دم صبح »کوتیان« به یاد دارند در یک جمله به پدرم یاد داده بود: » خدا بزرگ است«.

امروز ساعتی رو با یکی از دوستان قدیمی ام که روحانی فرهیخته  است و در یکی 
ای  شنیدنی  تجربه های  بودم.  هم صحبت  می کنند،  زندگی  اروپائی  کشورهای  از 
داشتند. چیزی که ایشان خیلی بر آن تأکید داشت مسئولیت پذیری نهادهای مدنی 
و اجتماعی در آن سرزمین )کفر!!( بود. برای نمونه می گفت که در یک روز تعطیل 
یخچال منزل ما خراب شد، به دلیل آن که نمایندگی شرکت مورد نظر تعطیل بود، 
به یک دفتر خدمات اضطراری )که توسط شهرداری صرفاً برای سرویس های خاص 
در روزهای تعطیل ایجاد شده است( تماس گرفتیم. طولی نکشید که دو نفر از آن 

شرکت به همراهی پلیس به منزل ما آمدند و یک
یخچال کوچک به ما تحویل دادند و گفتند: فعال از این استفاده کنید تا مشکل 
یخچال تان حل شود. دو روز بعد که یخچال ما درست شد، آنها آمدند و بدون آن که 

هزینه ای بگیرند، یخچال را برداشته و بردند!
فکرش را بکنید، مسئولیت پذیری در جامعه ی ما در این زمینه ها چقدر است؟! قصد 
محکومیت و اعالم ُجرم بر علیه نهادی خاص را ندارم؛ چون این خصلت در فرد فرد 
جامعه )متأسفانه( کم رمق است. چند روز پیش به مخابرات )117( تماس گرفتم 
برای  اعالم فرمودند که در اسرع وقت  تلفن گویا  تلفن منزل ما مشکل دارد.  که 
حل مشکل شما خواهیم آمد! سه روز بعد که نماینده ی محترم مخابرات قدم رنجه 
فرمودند، پسرم رو به باالی دیوار فرستادند و خودشان از پائین دستور دادند که 

فالن سیم را به فالن سیم وصل کنید و ...
)ضمن محکومیت شدید استکبار جهانی و اعالم بیزاری از غرِب بی اخالق و زشت 

و پلشت!(

اعتماد بنفس یا جهل مرکب!دغدغه های دانشجویی!

ادبیات ُلمپنی و گروه های دینی

آدم ها را باید »آدم« دید!

استاد کریِم مادرم یا »واجب الوجود« فلسفه؟!

مسئولیت پذیری ما، 
مسئولیت پذیری بعضی ها

شماره 163

مطالبی برگرفته از وبالگ خاک خیس نوشته حجت االسالم دکتر  مهراب صادق نیا
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دختر ناشنوایی در مسابقات شعر مدارس به مقام نخست رسیده و از آنجا که 
پدرش به روابط او مشکوک است تصمیم می گیرد قبل از اینکه آبروریزی شود او 
را شوهر دهد. مادر که مخالف است شروع می کند به مبارزه برای متقاعد کردن 

پدر به هر روشی. تا اینکه...
به گزارش فرهنگ نیوز، با گذشت یک روز از شروع جشنواره فیلم فجر و اکران 
فیلم هایی مانند زندگی خصوصی آقای محمودی و بانو، سیزده، عاشق ها ایستاده 
می میرند، بیگانه و گنجشکک اشی مشی و دیگر فیلم ها، سایه یاس و ناامیدی 
بر مخاطبین این جشنواره برافراشته شده، احساسی که همه از سمت فیلم های 
اکران شده بر مخاطب تحمیل می شوند و مخاطب نیز راه فراری جز احساس 
همدردی با آنها را در خود نمی بیند. نقدهای ذیل تنها گوشه ای از این تاریکی 
ها هستند که سعی می شود، بجای همزاد پنداری، کنار زده شوند تا شاید فیلم 
اند، حداقل  نبرده  اسالمی  انقالب  فجر  از  بویی  اگر  بعد،  روزهای  و  امروز  های 

مرهمی بر تلخی هایی که در برخی از فیلم ها بر مخاطب القا می شود، باشند.

زندگی خصوصی آقای محمودی و بانو ساخته سید روح اهلل حجازی 
 خارج از مسابقه

داستان: آقای محمودی به همراه همسر و دختر 14 ساله اش در منزل قدیمی 
مادر همسرش زندگی می کنند که خواهر زاده به همراه همسرش برای مهمانی 
بازسازی  برای  نیز  را  خانه  همین حین،  در  است  قرار  و  آیند  می  منزلشان  به 
دارهایی می  و  این خانواده دچار گیر  زندگی  ها  مهمان  ورود  با  بررسی کنند. 
شود. در مسیر داستان معلوم می شود خواهر زاده و کسی که به نام همسر وی 
وارد منزل آقای محمودی شده اند عقد رسمی نخوانده اند و عقد موقت شده اند 
آن هم بدون اطالع کسی. ار اینجا چالش های داستان شروع می شود و سواالت 
ضربدری در قالب دیالوگ های دو و چند نفره بین کاراکترها رد و بدل می شود تا 
در این بین فضای سنتی، مذهبی و مدرن با هم مقایسه شوند و در انتها مخاطب 

تصمیم بگیرد که کدام مسیر بهتر است.
نقد: روح اهلل حجازی نشان داده که خیلی تمایل دارد خانواده های سنتی که به 
سمت مدرن شدن پیش می روند را مورد بررسی قرار دهد اما مشکل اینجاست 
که او هنوز خودش تصمیم نگرفته است که باالخره حرف حسابش چیست و چه 
می خواهد بگوید؟ تیکه پراکنی های متعدد، هم خانواده سنتی-مذهبی را هدف 
قرار داده هم آن هایی را که به سمت زندگی مدرن پیش می روند. اما نکته جالب 
افراد مدرن اشکالی ندارند و همیشه منطقی به موضوع نگاه می  اینجاست که 
کنند و آرام ترین و با ثبات ترین شخصیت های داستان های تیم دونفره علی 
طالب آبادی و روح اهلل حجازی هستند. آن هایند که مسیر را نشان می دهند و 
در انتها بدون هیچ تغییری از داستان خارج می شوند و افراد سنتی و مذهبی و 

بورژوا بالتکلیف و پشیمان می ماند.
حجازی اینگونه روایت می کند که خانواده های سنتی در رودروایستی انتخاب 
پایبندی ها رها  این  از  تا  اند و منتظر فرصتی هستند  گذشته خود گیر کرده 
اما این پشیمانی فایده ای ندارد. چرا که آنهایی که هم  پا به فرار می  شوند. 
گذارند از آن طرف بام می افتند. به طوری که حتی افراد مدرن هم به آنها تذکر 
تند روی می دهند و اینها همه به خاطر فشار دوران قبل است. این سنت دست 
بمانی و چه بخواهی به سمت  پاگیر کاری کرده است که چه در آن دوران  و 
مدرن شدن پیش بروی هر دو تو را به پرتگاه می رساند و تنها راه مدرن بودن و 
مدرن ماندن است نه مدرن شدن. سنتی ها باید در بدبختی بی پایانشان بمانند.

 
عاشق ها ایستاده می میرند ساخته شهرام مسلخی - نگاه نو

 

داستان: رضا به همراه شوهر خواهرش در عملیاتی در منطقه کردستان عراق 
به جنگ تن به تن با کرد ها می پردازند تا جایی که درگیری باال می گیرد و 
هر دو در منطقه مین گذاری شده گیر می افتند و رضا مجبور می شود شوهر 
خواهرش را بکشد تا اسیر نشود و خود بتوان فرار کند. اما او نیز گیر می افتد و 
یکی از کردهه به نام هیوا او را پیدا نجات می دهد و آزادش می کند. سال ها می 
گذرد و چون رضا به خواهرش قول داده بود که با شوهرش با هم بروند و با هم 
برگردند، به کردستان عراق برمی گردد تا الاقل جنازه او را پیدا کند و بازگرداند. 
عروسی خواهر هیوا در راه است. برادر هیوا هم می خواهد به رضا کمک کند تا 
در منطقه ای که در دست بعثی هاست جنازه را پیدا کنند که روی مین می رود 
و کشته می شود،  هیوا این کار ار انجام می هد و جنازه را پیدا می کند. در دل 
داستان شک هیوا به برادر و دعوای بین آن ها و سردی شخصیت ها و روابطشان 

بر فضای فیلم کامال مشهود است.
نقد: داستان می توانست روایت کامال سرحال تری داشته باشد و فضایی امید 
و  امید  تا  اما اصال هیچ تالشی نشده است  ارائه کند.  به مخاطب  را  وار کننده 
روح خوشحالی در فیلم دمیده شود. فضای سرد فیلم حتی در مراسم عروسی 
هم کامال مشهود است. داماد اخمو و عروس گریان هیچ خوشی را به مخاطب 
هدیه نمی دهند. بازی بد بازیگران مخصوصا سروش صحت در نقش رضا آنقدر 
مصنوعی است که تحمل فیلم را دشوار می کند. سوژه فیلم جای بسیار سخن 
دارد که مسلخی با بدبینی خود، حتی نمی تواند تصاویری زیبا از طبیعت بکر 
کردستان عراق را به مخاطب هدیه کند و تنها می توان یک عنوان برای فیلم او 

انتخاب کرد: سینمای افسرده.
 

گنجشکک اشی مشی ساخته وحید نیکخواه، عالمرضا رمضانی، مسعود 
کرامتی - سودای سیمرغ

 
داستان: اپیزود اول: داستان مادر معتادی است که از همسرش جدا شده و 
برای اینکه دخترش زندگی بهتری داشته باشد آن را به زنی سپرده که در تصادف 
همسر و دخترش را از دست داده است. حاال بعد از چند سال، شوهر سابقش 
که به علت قتل به حبس ابد در زندان به سر میبرد و چند سال پیش تخفیف 
شامل حالش شده و دوره رندانش به 15 سال کاهش یافته بود، با حمید به دیدن 
ابتدا زن تصمیم می گیرد به همراه دختر به مسافرت  دخترش برگشته است. 
بروند تا دست کسی به آنها نرسد اما مادر تصمیم می گیرد تا خودش برود تا 

دیگر نشانی از دختر و زن باقی نماند و آن ها در آسایش بمانند. 
اپیزود دوم: دختر ناشنوایی در مسابقات شعر مدارس به مقام نخست رسیده 
و از آنجا که پدرش به روابط او مشکوک است تصمیم می گیرد قبل از اینکه 
آبروریزی شود او را شوهر دهد. مادر که مخالف است شروع می کند به مبارزه 
برای متقاعد کردن پدر به هر روشی. تا اینکه در انتها پدر را دودل می کند که 
کارش اشتباه است برای اینکه دخترشان به آرزوهایش برسد باید او را کمی آزاد 

بگذارند و ازدواج مانعی برای رشد او می شود.
اپیزود سوم: پدری از اعتیاد شدید مرده است و مادر به همراه دخترش بالفاصله 
با مرد تاکسی رانی که دختر نوجوانی دارد و تنها شرطش نگهداری از دختر و 
مادر پیرش است و اصال حوصله عشق وعشق بازی را ندارد ازدواج می کند. پسر 
او در کانون اصالح و تربیت است و مرد تاکسی ران از وجود او خبر ندارد و او را 
نمی خواهد. پسر برای برگرداندن مادر تالش می کند تا آدرس مادر را پیدا کند 
و او را برگرداند. مادر بعد از کش و قوس فراوان راضی می شود. اما پسر تصمیم 
گرفته به پیشنهاد معلم کانون به قشم برود تا هم پول و پله ای فراهم کند و هم 

آماده قبول مسئولیت شود.
نقد: اولین اشکال فیلم بی ارتباطی سه اپیزود به یکدیگر است. سه فیلم کوتاه 
در کنار هم، نام فیلم سینمایی به خود گرفته اند و به مسابقه جشنواره هم راه 
پیدا کرده اند. ارتباط یعنی گره خوردن داستان ها در هم و نه اینکه یک لحظه 

بازیگر یک فیلم از فیلم دیگر عبور کند و یا دیده شود.
هر سه داستان درباره خانواده است. البته »درباره« شاید کلمه مناسبی نباشد، 
که  اول  خانواده  است.  خانواده  و ضد  مرد  یک ضد  هرکدام  بگوییم  است  بهتر 
مردش قاتل و زندانی است و وقتی قرار است بازگردد همه به حول و وال می افتند 
و فقط نگرانی به همراه دارد. خانواده دوم مردی از عصر حجر دارد که حاظر است 
دخترش را زنده به گور کند ولی آبرویش به گمان خودش نریزد. با اینکه دخترش 
ناشنوا است و مادر و خواهرش می توانند با او با زبان اشاره سخن بگویند او این 
کار را بلد نیست و هیج ارتباطی با دخترش ندارد و فقط با زور گویی کارش را 
پیش می برد. دختر ازدواج را مانع رسیدن به آرزوهایش می داند و به قول شازده 
کوچولو »آرزوها و شعر و درسش را اهلی خود کرده« و نمی تواند آن ها رها 
کند. خانواده سوم هم که پدر از اعتیاد شدید مرده است و شوهر بعدی به خاطر 

نگهداری از دختر و مادرش زن گرفته است نه برای عاشق شدن و زندگی. 
قرار است پسر آماده قبول مسئولیت شود تا مادر طالق بگیرد و خانواده اش را 

از هم بپاشاند و پیش او بیاید.
از هر سه داستان بوی غم بلند می شود و اندوه بر دل مخاطب به ارمغان می ماند 
تا رگه های افسردگی را به جای امید در جان مخاطب بنشاند و سینمای افسرده 

را در مفهوم و نه در قالب به جان مخاطب فرو کند.

بیگانه ساخته بهرام توکلی - سودای سیمرغ

داستان: زن و شوهری در خانه ای قدیمی زندگی می کنند. زن به شدت منظم 
و خانه دار و 4 ماهه است. خواهر زن بعد از فوت مادرشان چند ماه در تیمارستان 
بستری شده و بعد از بهبود به آموزش نقاشی می پردازد. خواهر زن پسری بزرگ 
دارد اما کامال با او قطع ارتباط است و در عین حال پسری از شاگردان کالسش 
برای  او  دنبال  به  پلیس  حاال  کرده،  او خودکشی  به  مند شدن  عالقه  علت  به 
بازجویی است. دوست مرد، عاشق خواهر زن می شود، بدون توجه به شنیدن 
تمام ماجراها. و در انتها خواهر زن همه چیز را رها می کند و دوباره مجنون وار 

تنها به ناکجا آباد می رود.
نقد: بهرام توکلی به شدت عالقه به فیلم های فلسفی ضد مخاطب دارد. فیلم 
هایی فقط به کار پر کردن آرشیو منزلش می خورد و تعدا فیلم هایش را باال 
می برد. توکلی استاد ساختن فیلم هایی می باشد که نام »شبه سینما« برازنده 
آن است. آثاری که فقط شبیه سینما هستند. نه مخاطب دارند و نه سر و ته 
درست و درمانی. بیگانه بیش از اینکه اقتباس، یا به قول کارگردانش در نشست 
تنسی  اثر  هوس«  نام  به  »اتوبوسی  نمایشنامه  از  آزاد  »برداشتی  فیلم  از  بعد 
ویلیامز« باشد، شرح حال و حدیث نفس بهرام توکلی است که در پوچی و نیستی 
گیرافتاده است به دنبال رهایی از کابوس های دیوانه وار به هر رسمانی چنگ 
می زند و مخاطب باید برای این تالش بی سرانجام او را تشویق کند. تالشی که 

او نامش را سینما می گذارد و ما شبه سینما.
 

سیزده ساخته هومن سیدی - نگاه نو

داستان: بمان پسر سیزده ساله زن و شوهری است که با هم اختالف دارند و 
مادر از خانه قهر کرده و پدر به خاطر کار زیادش معموال شب ها و ساعات روز 
را در خانه حضور ندارد. تنهایی، بمان را با گروه خوش گذرانی متشکل از 2 پسر 
و یک دختر آشنا می کند. پالن ها و سکانس های آشفته ای هم از ارتباط بمان 
با زن تنهای همسایه به تصویر کشیده می شود. داستان بیشتر در حال نمایش 
تا اینکه در  با این گروه 3 نفره و گذران روزمرگی هایشان است،  ارتباط بمان 
درگیری دختر فردی را با چاقو می زند و فرد می میرد و پای همه گیر می شود 

تا اینکه دختر دستگیر می شود و بعد از اعتراف بقیه آزاد می شوند.
نقد: قرار است فیلم آموزشی باشد )البته به گفته تهیه کننده آن( یعنی با نشان 
دادن روند و کاری اشتباه، ما را در فکر فرو ببرد که ای وای چه بد شد. کاش 
تبدیل  فیلم  به  توهم است. سیزده هنوز  این ها همه  اما  ار نمی کرد.  این کار 
نشده است که بتوان درباره آن سخن گفت. سیزده بیش از هر چیزی به هزیان 
های شبانه بیمار تب داری می ماند که نه سر دارد و نه ته. اهل ادا در آوردن و 
روشنفکر بازی نیستم تا برای اینکه به دبگران بفهمانم دو کتاب خوانده ام الکی 
»به به چه چه کنم » و بگوبم عجب شاهکار هنری ای! نه! سیزده یک فاجعه 
سینمایی است. ملغمه ای از اداهای هنری و روشنفکری که جز آزار هیچ چیز 
دیگر برای مخاطب ندارد. البته می توان تصاویر و ارجاعات جنسی فیلم را هم 
برای  بماند  نقد  اما  بود و روی آن سخن گفت.  برشمرد که کامال پررنگ شده 

آثاری که ارزش نوشتن و نقد داشته باشند.
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گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ؛  این خانم تایوانی 
که به نظرش برای برگزاری جشن عروسی به هیچ مردی  نیاز 
ندارد، در روز مقرر پیراهن سفیدش را بر تن می کند، دست 
به  گلش را برمی دارد و در یک سالن مجلل، عروسی اش را 

همراه 30 نفر از دوستان جشن می گیرد.
این خانم 30 ساله که کارمند موفق یک دفتر تجاری در تایوان 
عنوان  هیچ  به  زندگی اش  مناسب  مرد  کردن  پیدا  در  است، 
موفق نبود اما از آنجا که دیگر نمی توانست فشارهای اجتماعی 
را برای مجرد بودن تحمل کند خودش با خودش ازدواج کرد.

چن می گوید:  30 سالگی برای من یکی از بهترین دوره های 
زندگی است. شغل عالی و تجربیات موفقی دارم اما هنوز هیچ 
شریکی برای زندگی ام پیدا نکرده ام. خب، چه کاری از دستم 
بر می آید؟ این تصمیم به معنای مخالفت من با ازدواج نیست.

فقط امیدوارم با این کار بتوانم با باورهای غلط جامعه سنتی 
در این مورد مبارزه کنم. اینکه مردم با دیده تحقیر به من نگاه 
نیست.   زنی  بدهند شایسته هیچ  نامناسب  لقب های  یا  کنند 
بعد از اعالم خبر ازدواج   3۶00 پوندی این زن، یک کمپین 
اندازی شد  راه  موارد مشابه  برای  اینترنت  آنالین مخالف در 
زنان تایوان بعد از رسیدن به وضعیت با ثبات و موفق اقتصادی 
و شغلی دیرتر و کمتر  ازدواج  می کنند و این مسئله دولت این 
کشور را در مورد کاهش نرخ تولد و تاثیر روی باروری به شدت 
نگران کرده است به گزارش رسانه های محلی در تحقیقاتی که 
سال جاری انجام شده است تنها دو پنجم زنان تایوان عنوان 
مجردها  به  نسبت  متاهل  خانم های  نظرشان  به  که  کرده اند 

زندگی بهتری دارند.
»چن« که برای ماه عسل انفرادی اش قصد سفر به استرالیا را 
دارد می گوید:   فقط امیدوارم انسان ها برای خودشان احترام 

بیشتری قائل شوند تا برای حرف های دیگران.
مادر او در ابتدا به حضور یک داماد در مراسم اصرار و تاکید 
داشت اما مدتی بعد قید حضور در جشن ازدواج دخترش را 
زد. به هر ترتیب خانم  چن  نمی تواند ازدواج با خودش را به 
شکل رسمی ثبت کند و اگر بعدها مرد مناسبش را پیدا کرد 

باید دوباره ازدواج کند.
منبع : بوتیا

اما موجب  از دست بدهد،  را  از تیغ های خود  تا بخشی  اگرچه ریخته شدن یک ماده شیمیایی روی یک جوجه تیغی موجب شد 
کشف خاصیت جدیدی از این تیغ ها شد. مرکز نگهداری از حیوانات شهر »هادنهام« در انگلیس با انجام مراقبت های ویژه از این جوجه 
تیغی موجب شدند تا وی بار دیگر تیغ های از دست رفته اش را باز یابد.نکته جالب برای محققان این مرکز آن بود که آنها دریافتند، تیغ 

های جوجه تیغی تنها وسیله ای برای دفاع از وی به شمار نمی آید، بلکه وسیله ای برای گرم نگه داشتن بدن این جانور است.

به گزارش آخرین نیوز، پارک ملی بَنف نام قدیمی ترین پارک ملی در کشور کانادا است. این پارک ملی در میان رشته کوه 
راکی در نزدیکی شهر بنف در استان آلبرتا، کانادا واقع شده است. پارک ملی بنف به همراه سه پارک ملی دیگر به نام های 
پارک ملی جاسپر، پارک ملی کوتنای و پارک ملی یوهو تحت عنوان پارک های رشته کوه راکی در میراث جهانی یونسکو به 

ثبت جهانی رسیده است.

منبع: روزنامه آرمان

به  چه  خودرو  اقساطی  عرضه  بازارخبر  خودرو؛  گروه 
صورت پیش فروش و چه به صورت شرایطی یا لیزینگی، 
افزایش میزان فروش محسوب می شود.  راه های  از  یکی 
در حقیقت این اقدام یکی از روش های خودروسازان به 

منظور افزایش درآمد ها و رونق بیشتر تیراژ است.
وسط  لوکس  خودروهای  اقساطی  فروش  پای  وقتی  اما 
خود  به  دیگر  بوی  و  رنگ  داستان  می شود،  کشیده 

می گیرد.
پایتخت هستند  تهران  بازارخبر، در  به گزارش خبرنگار 
حتی  و  لیزینگ  موسسات  و  شرکت ها  زیادی  تعداد 
و  لوکس  خودروهای  عرضه  به  اقدام  که  نمایشگاه دار 

اسپرت وارداتی با شرایط عجیب می کنند.
در تماسی که با یکی از همین نمونه ها داشتیم، اطالعات 

حیرت انگیزی به دست آوردیم.
به  را  کاین  پورشه  شاسی بلند  مدل  فوق چند  نمایشگاه 
بود.  تدارک دیده  برای مشتریان خاص  اقساطی  صورت 
 GTS داستان از این قرار است که این نمایشگاه مدل
این پورشه را با قیمت نقدی ۹20 میلیون عرضه می کرد 

ولی برای قسط بندی شرایط دیگری داشت.
به این صورت که که ۶00 میلیون را ابتدا دریافت و مابقی 
)320 میلیون( را طی شش ماه تا یک سال از مشتری به 

صورت قسطی با سود 30 درصد اخذ می کرد.
این یعنی سود ۹۶ میلیون تومانی روی هر دستگاه. بنا بر 
این مشتری متمول این پورشه می بایست 41۶ میلیون 

تومان را به نمایشگاه دار برگرداند.
در روش قسط های نیم ساله، او باید ماهیانه ۶۹ میلیون و 
333 هزار تومان و در روش قسط های یک ساله می بایست 

ماهیانه 34 میلیون و ۶۶۶ هزار تومان پرداخت کند.

زن پاکستانی ۶ قلو به دنیا آورد، 4 دختر و 2 پسر که همگي در سالمت کامل به سر می برند. شش قلوهای پاکستانی در 
خانواده ای زاغه نشین و فقیر به دنیا آمدند.

ازدواج دختر 
تایوانی با خودش!

کاریکاتور: سبد کاال !عکسی دیدنی از پارک ملی بنف در کانادا

پورشه قسطی، ماهی 
69 میلیون تومان!

6 قلوی پاکستانی 
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نطنز - روستای تاريخی طرق

طرح  مجموعه  زیربنای  کل  جمع  آستان:  کنونی  وضعیت 
این میزان حدود  از  باشد.  در حدود 3۶000 متر مربع می 
13000 متر مربع زیربنای آن تنها با تغییرات کمی مطابق 
با طرح احداث گردیده است. زیربناي ساختمان حرم مطهر 
و صحن هاي آن 5000 مترمربع مي باشد.این بنادردوطبقه 

با10رواق و4سردرب ورودي ساخته شده است .
امکانات موجود:

های  سرویس   - نانوایی   - حّمام   - ظروف  انبار   - سرا  زائر 
بهداشتی - انتظامات - دار الشفاء - کتابخانه - مخابرات - 
شهر بازی - بازار - فضای سبز - مجموعه فرهنگی - سوئیت 
مزرعه   - کشتارگاه   - پارکینگ   - حضرتی  خانه  سفره   -
کشاورزی - مرغداری - چاه آب - برج کفتر خانه و کمپ 

گردشگری )در دست ساخت(

مختصري از شرح حال امامزادگان
در رابطه با نحوه ورود این دو بزرگوار از سالله پیامبر اکرم 
)ص( به منطقه و نیز شهادت آنان چنین روایت شده است 
رضا)ع(  امام  طرف  از  اجباری  ولیعهدی  قبول  از  :«پس 
هشتمین اختر تابناک آسمان والیت و امامت در نزد مامون 
خلیفه عباسی ، عده ای متشکل از اصحاب و یاران حضرت 
)علیهما  و شاهزاده محمد  آقا علی عباس  از جمله حضرت 
السالم( از مدینه به قصد زیارت امام همام عازم طوس شدند 
که پس از ورود به ایران خبر شهادت مظلومانه امام هشتم 
به  بر  مبنی  جنایتکار  و  ملعون  این  دستور  و  مامون  توسط 
شهادت رساندن سادات هاشمی ، هر کدام از اصحاب و یاران 
حضرت به سویی رفته تا از گزند دشمنان از خدا بی خبر و 
نابکار در امان باشند .این دو بزرگوار که از داغ مرگ برادر 

خویش سوگوار بودند، پس از طی نمودن چندین شهر و 
روستا وارد کاشان شده و سپس به شهر بادرود )باد قدیم( 
به  ، قریب  اهالی متدین خالدآباد  بویژه  آمدند.مردم منطقه 
چهل شبانه روز از آن بزرگواران به نحو شایسته پذیرایی و 
مراقبت کردند.این دو بزرگوار پس از چهل شبانه روز با نیابت 
انتقام خون به نا حق ریخته امام رضا )ع( به اتفاق اصحاب 
و یاران ، راه کویر را در پیش گرفتند و به قصد عزیمت به 
از کویر  . هنوز مسافتی  شهر مشهد مقدس حرکت نمودند 
طی نشده بود که در جنگی نا برابر به دست حاکم بادرود و 
سپاهیان مامون ملعون ، مظلومانه به شهادت رسیدند و پیکر 
مطهرشان توسط زنان خالد آبادی تشییع و به همت مردان 

منطقه در همان مکان جنگ تدفین گردید.

امامزاده آقا علی عباس و شاهزاده محمد )ع( در شهرستان نطنز

آقا علی عّباس و شاهزاده محّمد در یک نگاه :
نام: علی عّباس - محّمد

کنیه: ابا ایّوب - ابا اسحاق
پدر: امام موسی بن جعفر ) علیه السالم(

مادر: اّم ولد
محل تولد: مدینه

زمان هجرت به ایران: سال دویست و دو یا سه هجری
مسیر هجرت: مدینه - کویت - بصره - اهواز - شیراز - 

کاشان - بادافشان زمان شهادت: چهاردهم جمادی االول 
سال دویست وسه هجری

موقعیت مکاني: در 38 کیلومتري شمال غربی مرکز 
شهرستان نطنز واقع در منطقه بادرود

تصویری قدیمی از امامزاده آقا علی عباس


