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نشريه فرهنگي،اقتصادي،اجتماعي و سياسي
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برگزاری نشست هم انديشی 
جامعه  شناسان و اقتصاددانان درباره 

عدالت آموزشی

ريشه هاي گرد و غبار تهران﴿ سوره ي مبارکه ي اعلی ﴾

آتشکده ساسانی نطنز در مقايسه با 
آتشکده نياسر

ظريف: عمده موارد اختالفی مذاکرات وين درباره تعداد سانتريفيوژها و 
ظرفيت غنی سازی بود

   ویژه نامه ارمغان نطنز ضمیمه است
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روز چهاردهم تير ماه به پيشنهاد انجمن قلم ايران و تصويب شوراي 
فرهنگ عمومي , به عنوان ) روز قلم ( در تقويم رسمي جمهوري 

اسالمي ايران به ثبت رسيد.
تاريخ قلم و فرايند علمي نوشتار

تاريخ نوشتار در وسيعترين مفهوم، به بيست هزارسال و با محدود 
ساختن به نظامهاي نوشتاري مدّون به شش هزار سال باز مي گردد. 
اند، سنگ، چوب،  رفته  بکار مي  امر  اين  براي  موادي که  از جمله 
فلز، پوست حيوانات، برگ درختان، استخوان، صدف، ِگل ُرس، موم، 

کوزه، ابريشم، پنبه، کاغذ را مي توان نام برد.
فرآيند علمي نوشتار را مي توان به طور کلي در دو دسته تقسيم 
کرد. يک دسته خطوطي را شامل مي شود که با استفاده از ابزارهاي 
ماده  بر سطح  آن  و جز  تراشي  قلم سنگ  چاقو،  تيز چون سوزن، 
به  که  است  شامل خطوطي  ديگر  دسته  شود.  مي  کنده  نوشتاري 
از جوهر  با استفاده  يا فلز، قلم مو و  پَر، قلم ني، چوب  وسيلة قلم 
برسطح ماده نوشتاري ترسيم مي شود. نسخه برداري از نوشته اي 

بر سنگ يا فلز بطور منطقي در نهايت به اختراع چاپ منجر شد.
قلم و انتقال انديشه از منظر قرآن

و  علوم  حافظ  است,  تاريخ  ماقبل  و  تاريخ  دوران  مقّسم   » قلم   «
دانشها، پاسدار افکار انديشمندان، حلقه اتصال فکري عالمان، و پل 
ارتباطي گذشته و آينده بشر است؛ و حتي ارتباط آسمان و زمين نيز 

از طريق لوح و قلم حاصل شده است.
» قلم « انسانهايي را که جدا از هم، از نظر زمان و مکان زندگي مي 
کنند پيوند مي دهد، گويي همة متفکران بشر را در تمام طول تاريخ 
و در تمام صفحة روي زمين در يک کتابخانه بزرگ جمع مي بيني!

» قلم « رازدار بشر و خزانه دار علوم، و جمع آوري کننده تجربيات 
قرون و اعصار است، و اگر قرآن به آن سوگند ياد مي کند به همين 

دليل است و البته قلم وسيله اي براي » ما يسطرون « و نوشته ها، 
که قرآن به هر دو سوگند ياد کرده است. زيرا بر اساس يک تفسير 
منظور از قلم »تعليم کتابت« است و براساس تفسير ديگر »علومي« 

است که از طريق کتابت به انسان مي رسد.
قلم در آيينه روايات

القلم ( »  از روايات آمده است که ) ان اول ما خلق اهلل  در بعضي 
محدثان  را  اين حديث   .» بود  قلم  آفريد  خدا  که  چيزي  نخستين 
شيعه از امام صادق عليه السالم نقل کرده اند و در کتب اهل سّنت 
به عنوان يک خبر معروف نيز آمده است. و در حديث ديگري خداوند 
اولين خلق خود را گوهري مي داند ) اول ما خلق اهلل تعالي جوهره 
( » نخستين چيزي را که خداوند آفريد گوهري بود « از سوي ديگر 
برخي از روايات از » عقل و خرد « به عنوان اولين مخلوق خداوند 
ياد مي کنند ) ان ما خلق اهلل العقل ( » نخستين چيزي را خدا آفريد 
عقل و خرد بود «. اما با توجه به پيوند ويژه اي که در ميان گوهر، 
قلم و عقل است مفهوم » اول بودن « همه آنها روشن مي شود. لذا 
پيامبر » امي « و درس ناخوانده، در نخستين آيات وحي ) علق/آيات 
1 تا 4 ( بر مسئله » علم و قلم « تأکيد مي ورزد و مهمترين پيام 

الهي را از طريق » قلم « انتقال مي دهد.
پيشوايان اسالم در احاديث متعددي به ياران خود تأکيد کردند که 
الهي را به  به حافظة خود قناعت نکنند و احاديث اسالمي و علوم 
رشته تحرير در آورند و براي آيندگان به يادگار بگذارند در شعري 
از شعراي عرب آمده است که: » خداوند اينگونه براي قلم از آن روز 
که تراشيده شد مقدر کرده است که شمشيرهاي تيز خدمتگذار آن 
باشند « اين تعبير اشاره لطيفي به تراشيدن قلم به وسيله چاقو و 
قرار گرفتن تيغهاي تيز در خدمت قلم از آغاز کار است. و براستي » 

مداد علما « بر » دماء شهداء « پيشي گرفته است.

قلم و جهان جديد
در آغاز قرن بيستم، کسي اين ترديد را بخود راه نمي داد که قلم و 
کاغذ را مهمترين و مؤثرترين ابزار ذخيره سازي اطالعات بداند، زيرا 
در آن زمان جوامع به لحاظ اقتصادي و فکري به جامعه هاي کاغذ 
مدار تبديل شده بود، اّما پايه هاي اين باور پس از چندي به لرزه 
تلويزيون،  اطالعات،  تکنولوژي  سريع  رشد  رايانه،  باظهور  و  درآمد 
و  ميکروفيش  فيلم،  ميکرو  ويدئو،  فيلم  از  گوناگون  هاي  استفاده 
به  به طور جدي  قلم  و  کاغذ  رقيب  بال  برتري  الکتريکي،  ابزارهاي 
و  الکترونيکي  کتابخانه  هنوز  چه  اگر  و  است.  طلبيده شده  مبارزه 
ادارة بدون کاغذ و قلم و جامعة بدون کتاب نيامده است، اما موقعيت 
ابزار و مواد نوشتني از بنياد دگرگون شده است. بدين ترتيب فرهنگ 
حقيقي که از طريق تأثير قلم برکاغذ شکل می گرفت به فرهنگ 
مجازي يعني ضربات نوري و صفحات مجازي رايانه تبديل مي شود 
با تمام اين دگرگونی ها هر روز بر رسالت مهم قلم؛ يعنی زبان  و 

آزادگی ما انسان ها افزوده می شود.

» ن و القلم و ما يسطرون «

14 تیر روز قلم بر اصحاب رسانه گرامی باد
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به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنيم، حميد ابوطالبی معاون سياسی دفتر رئيس جمهور 
در صفحه شخصی خود به ارزيابی گفت و گوی تلفنی روحانی و پوتين رؤسای جمهور ايران و روسيه 
پرداخته و گفته است: احساس کردم صميميت و دوستی و اعتماد بااليی بين رهبران شکل گرفته 

که سرمايه بی نظيری است.
وی افزود: ديدارهای متعدد دو رئيس جمهور که از بيشکک شروع شد و در شانگهای به شکل ويژه 

ادامه يافت و مکالمه های تلفنی درخالل يک سال در روابط ما سابقه نداشته است.
معاون سياسی دفتر رئيس جمهور در ادامه ارزيابی خود از احتمال ديدار روحانی و پوتين تا فصل 
پاييز خبر داد و تصريح کرد: اگربرنامه ها به خوبی پيش برود، سران دو کشور تا پاييز يکی، دو بار 
ديگر ديدار خواهند کرد که آن وقت می توان گفت تحوالت روابط ايران و روسيه بی سابقه شده است.

و  گفت و گوها  محتوای  در  را،  جديت  و  دوستی  و  اعتماد  اين  است:  کرده  خاطرنشان  ابوطالبی 
می توان  به خوبی  می کنند  هدايت  را  آن  رئيس جمهور  دو  که  روسيه  و  ايران  روابط  پيشرفت های 

مشاهده کرد.

حجت االسالم حيدر مصلحی وزير اطالعات دولت دهم در گفت وگو با خبرنگار سياسی 
خبرگزاری تسنيم در خصوص جنايات اسرائيل در غزه و ارتباط اين جنايات با فعاليت های 
گروه تروريستی داعش گفت: روز قدس امسال از جايگاه ويژه ای برخوردار است و اتفاقات 
مهم و قابل توجهی در منطقه در جريان است که در اين اتفاقات، مثلث شوم سرويس های 
قارون منطقه دست دارند که  با حمايت مالی کشورهای  MI6 و موساد  اطالعاتی سيا، 

هوشياری و بيداری ملت های مسلمان را می طلبد.
وی افزود: ملت ما هميشه در اين هوشياری و بيداری پيش قدم بوده و به عنوان ام القرای 
نکته ای که  است.  ايفا کرده  به خوبی  اين زمينه  را در  بوده که نقش خود  اسالم مطرح 
می خواهم به آن اشاره کنم، اين است که روز قدس امسال نه فقط مقابله با صهيونيست ها 

بلکه مقابله با استکبار است؛ چراکه استکبار مسببان اين اتفاقات را تغذيه می کند.
مصلحی اظهار داشت: اگر انديشکده  ها و مؤسسات اطالعاتی وابسته به غرب را رصد کنيد، 
می بينيد که فعاليت های آنها در راستای حفظ منافع صهيونيست ها است. اما جنايت هايی 
که در منطقه رخ داد و موفقيت هايی که مقاومت به دست آورد، برنامه آنها را برهم زد. 
در انتخابات سوريه وضعيتی پيش آمد که بشار اسد با درصد قابل توجهی پيروز شد و در 

عراق نيز وضعيت انتخابات به گونه ای پيش رفت که خواسته های استکبار برآورده نشد.
وزير اطالعات دولت دهم تصريح کرد: در اتفاقات ديگر منطقه نيز شاهد هستيم که اين مجموعه برای مقابله با اين موفقيت ها دست به دست يکديگر 
داده اند و نمی خواهند اجازه دهند که عزت مقاومت حفظ شود؛ اما اين عزت، انديشمندان انديشکده های غربی را تحت تأثير خود قرار داده است. آنها 

می خواهند فضاسازی روانی و انحرافی در افکار عمومی به وجود آورند که اجازه ندهند دنيا بفهمد که چه اتفاقاتی در جريان است.
وی تأکيد کرد: روز قدس امسال بايد شور و هيجان باالتری نسبت به سال های ديگر داشته باشد و رسانه های ما نقش بين المللی ويژه ای را ايفا 
کنند. حرکتی که امروز در کشورهای اروپايی آغاز شده است، نشان می دهد که مردم اروپا برای دفاع از مظلومان و مردم غزه قيام کرده اند؛ اين 
به ما می آموزد که ما بايد با استفاده از رسانه ها و افکار عمومی فرياد مظلوميت مردم غزه را به گوش جهانيان برسانيم و حرکتی را ايجاد کنيم که 

منشأ حرکت های بزرگ تری خواهد بود.
* صهيونيست ها شعارهای خود را با تشکيل داعش دنبال می کنند

مصلحی ادامه داد: ما از مردم خاطرجمع هستيم اما بايد رسانه ها مردم را برای حضور در اين راهپيمايی ترغيب کنند تا پيام مظلوميت مسلمانان 
را به انديشکده های غربی و انديشمندان آنها برسانيم و تحت تأثير اين حرکات قرار گيرند. ما به زودی شاهد تحولی بزرگ خواهيم بود، يکی از 
مهم ترين اقدامات مقاومت اين است که بر ايده صهيونيست ها مبنی بر سرزمين بزرگ نيل تا فرات خط بطالن کشيد و ما نبايد غافل باشيم که اگر 
صهيونيست ها به دور خود و تل آويو ديوار بتنی می کشند، به معنای اين نيست که دست از شعار خود برداشته اند بلکه اين شعار را به نحو ديگری 
دنبال می کنند که يکی از مهم ترين آنها شکل گيری گروه داعش است. وی خاطرنشان کرد: ما نبايد در برابر اين توطئه بزرگ غافل باشيم و اگر 

دچار غفلت شويم قطعاً دشمن به برنامه ها و ايده های خود جامع عمل می پوشاند.
* سرويس های اطالعاتی درباره داعش هشدارهای الزم را داده بودند

وزير اطالعات دولت دهم در خصوص فعاليت های گروه داعش و شکل گيری آن و اطالع سرويس های اطالعاتی کشور از اين مسئله اظهار داشت: 
خصوص  اين  در  حتی  داشتند.  زمينه  اين  در  قابل توجهی  اطالعات  و  هستند  برخوردار  خوبی  وضعيت  از  ما  اطالعاتی  سرويس های  هلل  الحمد 
هشدارهايی هم داده شد اما بعضاً توجه الزم به اين هشدارها صورت نگرفته است. يکی از مسائل مهم ما اين است که ما بايد هشدارهای اطالعاتی 

را جدی بگيريم و بر اساس آنها برنامه ريزی و عمل کنيم.

ه گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری تسنيم، حميد رسايی نماينده مجلس شورای اسالمی با حضور 
در شبکه ورزش و در گفت وگويی به موضوع سفر لغو شده خود به برزيل پرداخت و ضمن توضيحاتی 
در اين باره گفت: در نهايت خود بنده تصميم گرفتم که به اين سفر نروم و اگر خودم اين تصميم را 

به داليلی نمی گرفتم، عليرغم همه فضاسازی هايی که شده بود، به برزيل می رفتم.
وی همچنين درباره نظر هيئت رئيسه مجلس درباره سفر خود به برزيل نيز گفت: هيئت رئيسه 
پيش از فضاسازی ها با سفرم موافقت کرده بود و حتی من شخصاً در ميانه فضاسازی های صورت 
گرفته به آقای الريجانی رئيس مجلس گفتم که با توجه به اينکه هيئت رئيسه پيش از اين، سفر را 
ارزيابی و با آن موافقت کرده شما از اين تصميم دفاع کنيد وايشان نيز اين موضوع را پذيرفت؛ ولی 
پس از اوج گيری فضاسازی ها هيئت رئيسه از اين تصميم دفاع نکرد و گفت که با سفر مخالف است!

رسايی در اين برنامه همچنين اين خبر را اعالم کرد که چند نماينده مجلس در همين جام جهانی 
به برزيل رفته و برگشتند ولی هيچ کس خبری عليهشان نزد و فضاسازی ها فقط عليه من صورت 

گرفت.
اين نماينده  مجلس در بخش ديگری از گفتگوی خود با انتقاد از عدم ورود جدی به مساله فساد 
در فوتبال، گفت: چرا برنامه 90 سراغ پرونده فساد در  فوتبال را نميگيرد؟ حال آنکه اگر در فوتبال 

کسی سرش را بخاراند، اين برنامه بدان می پردازد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنيم، بهروز نعمتی سخنگوی هيئت رئيسه مجلس شورای اسالمی ظهر امروز در جريان بررسی جلسه 
غيرعلنی نمايندگان با محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به مذاکرات هسته ای، هيئت رئيسه مجلس 

تصميم گرفت از آقای ظريف دعوت کند تا درباره مذاکرات و اختالف نظرهای موجود بين طرفين توضيحاتی ارائه کند.
وی با بيان اينکه بحث های امروز درباره غنی سازی، موارد اختالفی و همچنين زمان مذاکرات بود، خاطرنشان کرد: آقای ظريف گفت که 1+5 بر اين 

عقيده بودند که مذاکرات را در همين 6ماهه اول به اتمام برسانند و در هفته آخر نيز فشار زيادی آوردند تا مذاکرات را به اتمام برسانند.
سخنگوی هيئت رئيسه مجلس گفت: مسائل اختالفی که مقام معظم رهبری نيز يکی از آن موارد را مبنی بر غنی سازی 190 هزار سويی ايران اعالم 

کردند، بحث غنی سازی را تحت الشعاع خود قرار داد و طبيعتاً تمديد مذاکرات پيشنهاد شد و طرف خارجی نيز آن را پذيرفت.
نعمتی با بيان »آقای ظريف گفت که عمده موارد اختالفی درباره تعداد سانتريفيوژها و ظرفيت غنی سازی کشورمان است« گفت: آن طور که وزير 
خارجه کشورمان توضيح داد، آمريکايی ها و ديگر کشورهای طرف غربی پذيرفته اند که خواسته های به حق ملت ايران را در نظر بگيرند، البته اين 
موضوع ادامه دارد. وی اضافه کرد: آقای ظريف گزارشی ارائه داد و بنده فکر می کنم برای نمايندگان قانع کننده بود.سخنگوی هيئت رئيسه مجلس 
با بيان اينکه جلسات بين دولت و مجلس خصوصاً تيم مذاکره کننده ادامه خواهد داشت، ادامه داد: فعاًل در اين مقطع احساس می کنيم توضيحات 
آقای ظريف کافی است. نعمتی با اشاره به اينکه پروتکل الحاقی و موارد غنی سازی بايد به تصويب مجلس برسد، خاطرنشان کرد: ما هر کجا ببينيم 

که نياز است مجلس وارد ماجرا شود، حتماً مجلس از پتانسيل خود استفاده خواهد کرد.
وی افزود: ما با توجه به بيانات مقام معظم رهبری و تالش های سازنده تيم مذاکره کننده فکر می کنيم در حال حاضر نيازی نيست که مجلس از 

پتانسيل خود استفاده کند اما هر کجايی که نياز باشد مجلس حتماً اثرگذاری خود را خواهد داشت.
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حجت االسالم مصلحی در گفت وگو با تسنیم:

نعمتی جزئیاتی از جلسه غیرعلنی مجلس با ظریف را تشریح کردحمید رسایی:

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: اگر برنامه ها به خوبی پیش برود، 
بار دیگر دیدار خواهند کرد که آن وقت می توان  دو  پاییز یکی  تا  سران ۲ کشور 

گفت تحوالت روابط ایران و روسیه بی سابقه شده است.

وزیر سابق اطالعات با تأکید بر اهمیت راهپیمایی روز قدس گفت: سرویس های اطالعاتی اطالعات 
قابل توجهی از داعش داشتند و در این زمینه هشدار الزم را داده بودند.

نماینده مجلس در همین جام جهانی  حمید رسایی گفت: چند 
و  نزد  شان  علیه  خبری  کس  هیچ  ولی  برگشتند  و  رفته  برزیل  به 

فضاسازی ها فقط علیه من صورت گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی جزئیاتی از سخنان وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی 
با نماینداگن را تشریح کرد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:

روحانی و پوتین تا پايیز با هم ديدار می کنند 
تحوالت روابط ايران و روسیه بی سابقه شده است

سرويس  های اطالعاتی ايران درباره »داعش« هشدارهای الزم را داده بودند

چند نماينده مجلس بی سروصدا به 
برزيل رفتند و برگشتند

درباره  وين  مذاکرات  اختالفی  موارد  عمده  ظريف: 
تعداد سانتريفیوژها و ظرفیت غنی سازی بود

شماره
 1۷3 و 1۷۴
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دادستان  تسنيم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
ديوان محاسبات کشور تصميم خود در خصوص رسيدگی 
پرونده موسوم به رانت 650 ميليون يورويی را به شرح زير 

اعالم کرد:
مرکزی  بانک  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  عملکرد 
شماره  گزارش  بر  مبتنی  ايران  اسالمی  جمهوری 
کل  حسابرس   1393/2/16 مورخ  976/15300/م/2 
ديوان محاسبات کشور در ارتباط با انعقاد تفاهم نامه مورخ 
1392/8/29 سه جانبه بين بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و 
به  ويژه  امتياز  اعطای  پيرامون  آسيا  استوار  سپيد  شرکت 
شرکت مذکور و اخالل در رقابت و انحصار به تبع تفاهم نامه 
ترخيص  و  دامی  نهاده های  واردات  به منظور  اشاره  مورد 
مورد  دادسرا  در  بنادر،  در  موجود  کاالهای  زودهنگام 
رسيدگی و تحقق قرار گرفت که پس از استماع توضيحات 
حسابرسان و کارشناسان ذی مدخل و نيز استماع دفاعيات 
ضمن  صدرالذکر  اجرايی  دستگاه های  ذی ربط  مسئوالن 

اعالم ختم تحقيقات به شرح زير اظهار نظر و اتخاذ تصميم 
می گردد:

و  اسناد  نيز  و  معموله  بررسی های  و  تحقيقات  به  توجه  با 
مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعيات واصله، اوالً: از 
آنجا که درخواست مورخ 1392/8/2 يکی از وارد کنندگان 
کاالهای اساسی داير بر دريافت مجوز تخصيص ارز و ترخيص 
و فروش کاال مواجه با پاسخ مورخ 1392/9/16 بانک مرکزی 
مبنی بر اينکه »حمل کاال قبل از دريافت کد تخصيص ارز 
مغاير با مقررات جاری بوده و تخصيص ارز حسب مقررات و 
بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت« گرديده ازاين رو انعقاد 
ترخيص  و  ارز  تخصيص  کد  اعطای  و  موصوف  تفاهم نامه 
استوار  به شرکت سپيد  متعلق  اساسی  کاالهای  زودهنگام 
ويژه  امتياز  مصاديق  از  و  عمل  مورد  رويه  از  خارج  آسيا 
 44 اصل  کلی  سياست های  اجرای  قانون   52 ماه  )موضوع 
ثانياً: ترخيص زودهنگام  قانون اساسی( محسوب می گردد. 
تجارت  و  معدن  و  وزارت صنعت  اقدامات مسئوالن  و  کاال 

و  تأمين  به منظور  ايران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  و 
توزيع کاالهای اساسی و نهاده های دامی در بازار و جلوگيری 
نيز  کاال  و  پذيرفته  صورت  بازار  در  نهاده ها  آن  کمبود  از 
به ميزان ارز موضوع تفاهم نامه مورد بحث وارد کشور و توزيع 
بوده  بازار  بر  مثبتی  آثار  متضمن  امر  اين  و  است  گرديده 

است.
زودهنگام  ترخيص  حيث  از  واردکننده  برای  هرچند  ثالثاً: 
و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت 
معادل ريالی 650,000,000 يورو به مدت حداقل 4 ماه و 
ترخيص کاال قبل از پرداخت معادل ريالی آن، کاهش هزينه  
بازار  بر  تسلط  و  سرمايه  معطلی  هزينه  حذف  ارز،  انتقال 
بازار، منافع قابل توجهی به دنبال  از  و تعلق سهم بيشتری 
موصوف  شرکت  برای  منافع  تحصيل  ليکن  است،  داشته 

به معنای ورود ضرر و زيان به بيت المال محسوب نمی شود.
صدور  با  امر  مسئوالن  موضوعات  اين  تعاقب  در  رابعاً: 
بخشنامه های اصالحی از تسهيل در رقابت و منع انحصار در 
تأمين و تخصيص ارز برای واردات کاالهای اساسی استقبال 

نموده اند.
النهايه با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنيت و نيز عدم 
ورود ضرر و زيان به بيت المال از قبل از اقدامات و تصميمات 
صدور  قالب  در  موضوع  تعقيب  بر  امر،  مسئوالن  متخذه 
دادخواست و طرح آن در هيأت مستشاری فايده ای مترتب 
رعايت  در  امر  مسئوالن  تذکر  به  اکتفا  با  بنابراين  نيست، 
دقيق و بهنگام قوانين و مقررات و خودداری از اقدامات با 
به مدت يک  تعليق  قرار  تبعيض، ضمن صدور  ايجاد  شائبه 
سال، اعالم می گردد اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپيد 
استوار آسيا و اخالل موجده در رقابت از سوی آن شرکت با 
استناد به ماده 62 قانون اجرای سياست های کلی اصل 44 

قانون اساسی می توانند شکايت خودشان را عليه شرکت 
مذکور در شورای رقابت طرح نمايند.

امشب که بخاطر عدالتش، فرقش شکافته می شود، اين کالم 
با خون امضاء می شود.

عهدنامة معروف امام علی عليه السالم است خطاب به مالک 
اشتر نخعی که در سال 38 هجری نگاشته شد و تا زمين و 

زمان بر مدار خود استوار است، اين کالم استوار است.
تو  از  داری  حکومت  تا  خوانيم  می  را  حکمتهايت  علی!  يا 
برای خطا  وهم  نرويم،  به خطا  راه  هم خودمان  تا  بياموزيم. 

پيشگان، زبانی بليغ برای نهی از منکر داشته باشيم.
جانم به قربانت آن گاه که به مالک امر کردی برای مديريت 
اسالمی،  دولتمرد  و  حاکم  بعنوان  خويشاوندانش  کنترل  و 

اينگونه عمل نمايد:
و  نزديکانی است که خودخواه  و  را خواص  زمامداران  “همانا 
انصاف ندارند، ريشه ستمکاريشان  چپاولگرند، و در معامالت 
را با بريدن اسباب آن بخشکان، و به هيچکدام از اطرافيان و 
خويشاوندانت زمين را واگذار مکن، و بگونه ای با آنان رفتار 
کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زيان 
رساند، مانند آبياری مزارع، يا زراعت مشترک، که هزينه های 
برای  آن صورت سودش  در  کنند،  تحميل  ديگران  بر  را  آن 

آنان، و عيب و ننگش در دنيا و آخرت برای تو است. 
در  و  بپرداز،  دور  يا  نزديک  باشد،  که  کس  هر  مال  را  حق 
اين کار شکيبا باش، و اين شکيبايی را به حساب خدا بگذار، 
گرچه اجرای حق مشکالتی برای نزديکانت فراهم آورد، تحمل 

سنگينی آن را به ياد قيامت بر خود هموار ساز. 
عذر  نموده  افشاگری  گردد،  بدگمان  تو  بر  رعيت  هرگاه  و 
بدگمانی  از  اينکار  با  و  بگذار،  ميان  در  آشکارا  را  خويش 
و  تو،  خودسازی  برای  رياضتی  کار  اين  که  ده،  نجاتشان 
مهربانی کردن نسبت به رعيت است، و اين پوزش خواهی تو 

آنان را به حق وامی دارد.”

ًة َو بِطانًَة فيِهُم اْسِتْئثاٌر َو تَطاُوٌل َو قِلَُّة اِنْصاف  ثَُمّ اَِنّ لِلْوالی خاَصّ
َة اُولِئَک بَِقْطِع اَْسباِب تِلَْک االَْْحواِل. َو  فی ُمعاَملَة، َفاْحِسْم ماَدّ
اليَْطَمَعَنّ  َو  َقطيَعًة.  ِتَک  حاَمّ َو  حاِشَيِتَک  ِمْن  الََِحد  التُْقِطَعَنّ 
ِمْنَک فِی اْعِتقاِد ُعْقَدة تَُضُرّ بَِمْن يَليها ِمَن الّناِس فی ِشْرب، اَْو 
َعَمل ُمْشَتَرک يَْحِمُلوَن َمُؤونََتُه َعلی َغْيِرِهْم، َفَيُکوَن َمْهَنُا ذلَِک 

نْيا َو االِْخَرِة. لَُهْم ُدونََک، َو َعْيُبُه َعلَْيَک فِی الُدّ
َو اَلِْزِم الَْحَقّ َمْن لَِزَمُه ِمَن الَْقريِب َو الَْبعيِد، َو ُکْن فی ذلَِک صابِراً 
ِتَک َحْيُث َوَقَع، َو ابَْتِغ  ُمْحَتِسباً، واقِعاً ذلَِک ِمْن َقرابَِتَک َو خاَصّ

َة ذلَِک َمْحموَدٌة. عاقَِبَتُه بِما يَْثُقُل َعلَْيَک ِمْنُه، َفاَِنّ َمَغَبّ
ُة بَِک َحْيفاً َفاَْصِحْر لَُهْم بُِعْذِرَک، َو اْعِدْل َعْنَک  ِعَيّ َو اِْن َظَنِّت الَرّ
ُظُنونَُهْم بِاِْصحاِرَک، َفاَِنّ فی ذلَِک ِرياَضًة ِمْنَک لَِنْفِسَک، َو ِرْفقاً 

. ِتَک، َو اِْعذاراً تَْبُلُغ بِِه حاَجَتَک ِمْن تَْقويِمِهْم َعلَی الَْحِقّ بَِرِعَيّ

جان  که  ميرسيم  ايشان  عمر  ساعتهای  آخرين  به  وقتی 
متقيان  موالی  عمر  عصارة  جز  باد، کالمی  فدايشان  به  عالم 
شيوة  برای  آميز  حکمت  اشارتی  دريافت  برای  توان  نمی  را 

حکومتداری صحيح برگزيد.
حکمت و حکومت علوی، در آخرين ساعتهای حيات جسمانی 
بستر  در  ايشان  وصايای  آخرين  السالم،  عليه  اميرمومنان 
بيماری را در مقابل ديدگان شما می گذارد تا هر که به اندازة 

وسعت و صدِق نّيتش، نمی از اين يم بردارد.
محل شکاف سر ايشان رابا پارچه زردی بسته بودند. کم کم 
اثر زهری که به تيغ ابن ملجم بود، آشکار شده بود. آنقدر که 
زردی پارچه و رنگ رخسار موال، از هم قابل تشخيص نبودند. 

در آن هنگام، چنين وصيت فرمودند:
“سفارش من برای شما آنکه 

به خدا شرک نورزيد، و سنت محمد )ص( را تباه نکنيد، اين 
دو ستون دين را برپا داريد، و اين دو چراغ را روشن نگهداريد، 

آنگاه سزاوار هيچ سرزنشی نباشيد. 
من ديروز همراهتان بودم و امروز مايه عبرت شما می باشم، و 

فردا از شما جدا می گردم، 
اگر ماندم خود اختيار خون خويش را دارم، و اگر بميرم، مرگ 

وعده گاه من است، 

اگر عفو کنم، برای من نزديک شدن به خدا، و برای شما نيکی 
و حسنه است، پس عفو کنيد. )آيا دوست نداريد خدا شما را 

بيامرزد؟( 
آن  از  که  نياورده  روی  من  به  ناگهان  مرگ  سوگند!  بخدا 

خشنود نباشم، و نشانه های آن را زشت بدانم، 
بلکه من چونان جوينده آب در شب که ناگهان آن را بيابد، يا 
کسی که گمشده خود را پيدا کند، از مرگ خرسندم که: )و 

آنچه نزد خداست برای نيکان بهتر است.(”
الُم “َو ِمْن َکالم لَُه َعلَْيِه الَسّ

ابْـُن  َضَربَـُه  ـا  لََمّ ـِة،  الَْوِصَيّ َسبيـِل  َعلی  َمْوتِـِه  ُقَبْيَل  قالَـُه 
ُملَْجـم لََعَنـُه اللّـُه

ٌد َصلَّی اهلّل َعلَْيِه  َوِصَيّتی لَُکْم اَْن ال تُْشِرُکوا بِاهلّل َشْيئاً، َو ُمَحَمّ
َتُة. اَقيُموا هَذيِْن الَْعُموَديِْن، َو اَْوقُِدوا هَذيِْن  ُعوا ُسَنّ َو آلِِه َفالتَُضِيّ

. الِْمْصبـاَحْيـِن ، َو َخالُکـْم َذٌمّ
اَنَا بِاالَْْمِس صاِحُبُکْم، َو الَْيْوَم ِعْبَرٌة لَُکْم، َو َغداً ُمفاِرُقُکْم. اِْن اَبَْق 
َفاَنَا َولُِیّ َدمی، َو اِْن اَْفَن َفالَْفناُء ميعادی، َو اِْن اَْعُف َفالَْعْفُو لی 
ُقْربٌَة، َو ُهَو لَُکْم َحَسَنٌة، َفاْعُفوا »ااَل تُِحُبّوَن اَْن يَْغِفَر اهلّل لَُکْم«؟!

َو اهلّل ما َفَجاَنی ِمَن الَْمْوِت َواِرٌد َکِرْهُتُه، َو ال طالٌِع اَنَْکْرتُُه. َو ما 
ُکْنُت ااِّل َکقاِرب َوَرَد، َو طالِب َوَجَد »َو ما ِعْنَداهلّل َخْيٌر لاَِلْبْراِر«.”

به گزارش خبرگزاری مهر، دومين نشست هم انديشی »حاميان فردا« )حاميان فرصت های يکسان برای دانش آموزان 
ايران(، دوشنبه 1 تير با حضور 29 اقتصاددان و جامعه شناس در دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف برگزار شد.

در اين نشست، اقتصاددانان و جامع شناسانی چون علينقی مشايخی )بنيانگذار دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه 
شريف(، حسين عبده تبريزی )مدرس اقتصاد دانشگاه های شريف، امام صادق )ع( و شهيد بهشتی(، جواد صالحی 
اصفهانی )استاد اقتصاد دانشگاه ويرجينياتک(، محمود مسکوب )پژوهشگر ارشد مرکز بين المللی مطالعات اجتماعی 
انجمن جامعه شناسی آموزش وپرورش(، حامد قدوسی )استاديار  دانشگاه روتردام(، حسين دهقان )رئيس پيشين 
علی رحيمی  رحمت اهلل  اجتماعی(،  اقتصاد  )پژوهشگر  هاشم خانی  ميثم  استيونس(،  فناوری  انستيتو  مالی  اقتصاد 
)پژوهشگر اقتصاد اسالمی(، مرتضی نظری )پژوهشگر اموزش و توسعه انسانی(، رضا اميدی )پژوهشگر سياستگذاری 

رفاه اجتماعی( و سپيده اکبرپوران )هيئت مديره انجمن جامعه شناسی آموزش  و پرورش( حضور داشتند.
مهدی نويدادهم به عنوان مهمان ويژه نشست هم انديشی حاميان فردا به ارائه بحثی در زمينه تاکيد اسناد باالدستی 
آموزش و پرورش بر توسعه عدالت آموزشی پرداخت و تاکيد کرد: اسناد باالدستی حوزه آموزش و پرورش و به ويژه 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، ظرفيت های بالقوه بسيار بااليی در زمينه بهبود عدالت آموزشی در مناطق 

محروم کشور دارند.
دبيرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به مثال هايی مانند پيش بينی تمرکز ويژه بر بهبود وضعيت مدارس در 
مناطق محروم استان های مرزی و نيز پيش بينی واگذاری طراحی 15 درصد از محتوای کتاب های درسی به استان 
ها افزود: حرکت حاميان فردا، حرکت ارزشمندی است که به سهم خود از آن تقدير و تشکر می کنم. اميدوارم اين 
حرکت پُربرکت که از اسفندماه با مشارکت جمعی از اقتصاددانان و جامعه شناسان و هنرمندان شاخص کشور آغاز 

شده در ادامه با جلب مشارکت ساير گروه های مرجع جامعه، بتواند به نتايج فرخنده ای منجر شود.
در ادامه اين نشست، جواد صالحی اصفهانی نيز به ارائه خالصه ای از جديدترين پژوهش خود با عنوان شاخص  سازی 

آماری وضعيت نابرابری فرصت ها در حوزه آموزش کودکان در کشورهای خاورميانه پرداخت.
براساس نتيجه اين پژوهش، وضعيت ايران به لحاظ تاثير آماری جنسيت بر کيفيت بهره مندی کودکان از آموزش، 
نابرابری در کيفيت آموزش  بر  تاثير جنسيت  از ساير کشورهای خاورميانه بوده و در حال حاضر  تر  بسيار مناسب 
کودکان ايرانی، تقريبا به صفر رسيده است. با اين وجود، وضعيت ما به لحاظ تاثير آماری تحصيالت پدر و مادر بر 
کيفيت آموزش کودکان، چندان مناسب نيست و خانوارهايی با والدين دارای تحصيالت باالتر، نوعا فرزندانی با کيفيت 
تحصيلی بهتر دارند. استاد اقتصاد دانشگاه ويرجينياتک در پايان چنين نتيجه گيری کرد: برای بهبود برابری فرصت 
ها در کشور، بايد ساختار آموزشی ما به نحوی بهبود يابد که سهم تحصيالت والدين و ثروت خانوار در تاثير آماری بر 

نابرابری کيفيت آموزش کودکان به حداقل برسد.
در ادامه اين نشست، حاضران توافق کردند که برگزاری همايشی با موضوع ارزيابی راهکارهای اقتصادی، اجتماعی و 
بودجه ای بهبود عدالت آموزشی کودکان را در پاييز سال جاری در دستور کار قرار داده و تالش کنند تا با استخراج 
پيشنهادهای سياست گذارانه شفاف از ميان مباحث اين همايش، بتوانند راهکارهای سياست گذارانه شفافی را برای 

بهبود عدالت آموزشی کودکان، در اختيار دولت و مجلس قرار دهند.
سومين نشست حاميان فردا با محوريت هم انديشی اقتصاددانان و جامعه شناسان و هنرمندان پيرامون عدالت آموزشی 

کودکان، در اواسط ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.
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به  موسوم  پرونده  به  رسیدگی  در خصوص  خود  تصمیم  کشور  محاسبات  دیوان  دادستان 
رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را اعالم کرد.

نشست هم اندیشی ۲9 جامعه  شناس و اقتصاددان درباره عدالت آموزشی و فرصت های 
آموزشی یکسان برای دانش آموزان و کوداکن ایرانی برگزار شد.

برگزاری نشست هم انديشی جامعه  شناسان و 
اقتصاددانان درباره عدالت آموزشی

ريشه ستمکاری خويشاوندان حاکمان را بخشکان!

آخرين وصیت های امام علی علیه السالم

دیوان محاسبات کشور اعالم کرد

پايان ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون يورويی/ »امتیاز ويژه« محرز 
شد و مسئوالن تذکر گرفتند
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين و الصلوه و السالم علي محمد و آله 

الطاهرين
ايام خجسته ماه شعبان  را شاکريم که در  خداوند متعال 
قوه قضاييه  فرمود سومين همايش  توفيق عنايت  المعظم 
در دوره مسئوليت اينجانب، در کنار مضجع نوراني حضرت 
ثامن الحجج علي بن موسي الرضا، عليه و علي آبائه افضل 
التحّيه و الثناء برگزار و به برکِت تشرف مقام معظم رهبري 
بارگاه آسماني، ما نيز سر به آستان قدس رضوي  اين  در 
انوار قدسيه حضرتش بهره جوئيم و ساعتي را  از  نهاده و 
نيز در محضر مبارک حضرتعالي به تقديم گزارش مختصر 
اين  در  ارزشمند،  رهنمودهاي  از  فيض  کسب  و  ساالنه 

فضاي روحاني بسر بريم.
قبل از هر سخني، درود مي فرستيم به ارواح طيبه شهدا و 
نيز روح بلند و ملکوتي معمار کبير انقالب، امام راحل عظيم 
الشان قدس ا... نفسه الزکيه و شهيد مظلوم آيت ا... دکتر 
بهشتي و ياران و همسنگران شهيدش، و از خداوند متعال 
معصومين  ائمه  و  اکرم  پيامبر  با  همنشيني  و  درجه  علو 

عليهم السالم براي آن عزيزان مسئلت مي نماييم.
از حضور همه حضار محترم و قضات عاليقدر و همکاران 
ارجمند خود در مجموعه قوه قضاييه و ميهمانان بزرگوار 

در اين همايش سپاسگزارم.
و  فقيه  ولي  محترم  نماينده  از  دانسته  مغتنم  را  فرصت 
اين  اجراي  زمينه  که  رضوي  قدس  آستان  معّزز  توليت 
قبله گاه عاشقان فراهم نموده اند  را در حريم حرم  برنامه 

تقدير و تشکر مي نمايم.
از مأموريت محوله به اينجانب در مديريت عالي قوه قضاييه 
قريب به سه سال مي گذرد و در اين مدت فراز و نشيب هايي 
را طي کرده و با موفقيت ها و چالش هايي مواجه بوده که 
نگاه  يک  در  لکن  است.  اجرائي  کار  و  مديريت  هر  الزمه 
جامع و ارزيابي کلي مي توان گفت با همکاري و هم انديشي 
مسئوالن پر تالش قوه قضاييه و نيز همه قضات شريف و 
کارمندان گرامي اين مجموعه، بحمدا... گامهايي در جهت 
ارتقاء دستگاه قضايي برداشته شده است؛ و اين بدان معني 
نيست که از کاستي ها و ضعف ها غفلت داشته و خود را قانع 
و راضي بدانيم. مسئوليتهاي تعريف شده براي قوه قضاييه 
و  سنگين  بسيار  دستگاه،  اين  از  جامعه  بحق  انتظارات  و 
گسترده و مجموعاً مستلزم داشتن زير ساخت هاي متناسب 
و بنيان هاي مستحکمي است که مهمترين و اساسي ترين 
آنها وجود منابع انساني کارآمد، خصوصاً قضات توانمند و 
واجد شرايط امر خطير قضا مي باشد و تحقق اين امر نيز به 

آساني ميسر نمي شود.
در ديدار هفتم تيرماه سال گذشته، حضرتعالي به دو عامل 
مهم در موفقيت قوه قضاييه اشاره نموده و به حق بر اين 

دو عامل تأکيد فرموديد.
با توجه به  نخست قدرت و اقتدار و ديگر اعتماد مردمي. 
شده  تعيين  کلي  سياست هاي  نيز  و  مهم  عامل  دو  اين 
اين دوره  اقداماتي در طول  قضاييه،  قوه  براي  در گذشته 
با  آنها  از  بخشي  به  استحضار  جهت  که  پذيرفته  صورت 

رعايت اختصار مي پردازم.
1- در زمينه توسعه و بازسازي منابع انساني اوالً اين نکته 
قابل توجه است که امروز سي و سه سال از پيروزي انقالب 
بسياري  که  رسيده ايم  دوره اي  به  ما  و  مي گذرد  اسالمي 
انقالب،  اول  سالهاي  در  شده  جذب  قضايي  نيروهاي  از 
توسعه  گفتن  نظر  در  با  و  هستند  بازنشستگي  شرف  در 
هر  که  گوناگون  پيشرفت هاي  و  جمعيت  افزايش  شهرها، 
کدام از آنها توسعه و دسترسي آسان به محاکم قضايي و 
شبه قضايي را مي طلبد، متأسفانه اين امور در سالهاي دور، 

چندان پيش بيني نشده و براي آن سرمايه گذاري متناسب 
بخش  که  نمود  اذعان  بايد  لذا  و  است.  نگرفته  صورت 
عمده اي از کاستيها  و اشکاالت به اين عدم پيش بيني ها بر 
مي گردد. ميانگين استاندارد تناسب جمعيت با تعداد قضات 
در ازاء هر يکصد هزار نفر جمعيت در کشورهاي پيشرفته 
حدود 19 قاضي است در حاليکه در دستگاه قضايي ايران 
با احتساب حدود 7500 قاضي صف و تناسب آن با قريب 
75 ميليون جمعيت، حدود 10 نفر قاضي نسبت به يکصد 

هزار نفر مي باشد.
بر دوش  بار سنگيني است که  نشان دهنده  اين محاسبه 
قضات شريف و پرتالش  ما نهاده شده و طبيعتاً کيفيت کار 

را نيز دچار کاستي مي سازد.
ثانياً براي رفع اين مشکل، ضمن اصالح آيين نامه هاي مربوط 
و با محور قراردادن جذب حداکثري جامعه نخبگان حوزوي 
قبيل  از  آنان،  براي  ويژه  تسهيالت  اعطاي  و  دانشگاهي  و 
امکان اشتغال در پست هاي تخصصي، تعيين اولويت محل 
بورس تحصيلي،  و  باالتر  ادامه خدمت در مقاطع  خدمت، 
همچنين جذب براي مناطق محروم، در سال 90 با آزمون 
ورودي و مصاحبه علمي که از داوطلبان امر قضا به عمل 
از ميان قريب به 15 هزار نفر شرکت کننده 1331  آمد، 
گرديده اند.  معرفي  گزينش  به  و  شده  نهايي  پذيرش  نفر 
نفر  تعداد 187  کارآموزان،  ميان  از  به عالوه در سال 90 
با  تحصيل اند.  به  مشغول  نيز  نفر   710 و  التحصيل  فارغ 
توجه به فراخوان عمومي در شهريورماه سال جاري و طرح 
نخبه گزيني توأم با معافيت از امتحانات کتبي، اميد فراوان 
مي رود که در طي چند سال آتي مشکل کمبود قاضي در 

دستگاه قضايي تا حد قابل قبولي مرتفع شود.
2- استفاده از فن آوري هاي نوين، امروزه يک ضرورت است. 
در قوه قضاييه از چند سال پيش حرکت مبارکي در جهت 
استفاده از فن آوري هاي نوين آغاز شده، و در اين سه سال 
آمار و فن آوري اطالعات قوه قضاييه،  با همت مرکز  اخير 
توسعه بسياري يافته است هم اکنون بيش از 98 درصد از 
تشکيالت دادگستري کل کشور به سيستم مديريت پرونده 
قضايي يا  CMS متصل شده است. اين اتصال شبکه اي که 
امکان  بوده،  همراه  افزاري  نرم  و  افزاري  سخت  توسعه  با 
بسيار ارزشمندي را براي تحصيل آمارهاي متعدد مورد نياز 
به عالوه مسئوالن  فراهم مي کند.  مديران دستگاه قضايي 
بصورت  و  سرعت  به  مي توانند  قضايي،  دستگاه  نظارتي 
برخط، آراء صادره در محاکم را مورد ارزيابي قرار داده و بر 

ميزان ورودي و خروجي پرونده ها واقف گردند.
امروز عرايض اينجانب در اين مکان مقدس و در اين محضر 
با بشارت طرح عظيمي است که در آستانه  نوراني همراه 
به  ابتدا  شده  مقرر  که  طرح  اين  در  است.  خوردن  کليد 
صورت نمونه در سطح پايتخت و در مرحله بعدي در کل 
دستگاه  به  مردم  مراجعات  از  بسياري  شود،  اجرا  کشور 
ابالغ  بعدي،  پيگيريهاي  رسيدگي،  اوقات  تعيين  قضايي، 
و  اطالعاتي  خطوط  طريق  از  آن،  امثال  و  قضايي  اوراق 
و  ساز  مجموعه  با  اميدواريم  مي پذيرد.  انجام  اينترنت 
در  احتمالي،  نقايص  کردن  برطرف  و  شده  آماده  کارهاي 
آينده اي نه چندان دور تسهيالت بسيار خوبي از اين جهت 

براي مردم شريف ما فراهم گردد.
عالوه بر همه اينها قريب به بيست خدمت قابل توجه ديگر 
در مرکز آمار و فن آوري اطالعات و يا با همکاري اين مرکز 
عرضه مي شود که به لحاظ ضيق وقت از ذکر آنها خودداري 

مي شود.
3- اهميت امر نظارت و تأثيرگذاري آن بر سالمت و ارتقاء 
کيفيت امر قضا، بر احدي پوشيده نيست. در طول اين سه 
سال نظارت هاي قوه قضاييه توسعه قابل توجهي يافته است. 

قانون  از اصل 161  نو  استنباطي  و  نوعي نگرش جديد  با 
صحيح  اجراي  بر  نظارت  وظيفه  کشور  ديوانعالي  اساسي، 
مستمر  نظارت  طريق  از  مي بايستي  را  محاکم  در  قوانين 
بر وضعيت محاکم، محقق سازد. بر اين اساس قضات عالي 
رتبه ديوانعالي کشور در قالب هيئت هاي نظارت خاص به 
با نگاهي دقيق و منصفانه به بررسي  استانها سفر کرده و 
محدوديت  با  گرچه  مي پردازند.  محاکم  وضعيت  نقادي  و 
امکانات فعلي اين نظارت ها کماً زياد نبوده، ولي آثار بسيار 
انتظامي  دادسراي  عالوه  به  است.  گذاشته  بر جاي  خوبي 
قضات در بازرسي هاي نوبه اي و گاه ويژه در سال 90، يازده 
استان را مورد بازرسي قرار داده، که اين بازرسي ها بسيار 

جامع و فراگير بوده است.
رئيس  تأييد  از  بعد  هم  بازرسي کل کشور  اينها  بر  عالوه 
مختلف  بخش هاي  از  بازرسي  و  نظارت  مورد  يکصد  قوه، 
قوه قضاييه به عمل آورده است. افزون بر اينها، با تشکيل 
شوراي عالي نظارت اميد است نظارتها با قوت و هماهنگي 

بيشتر و مؤثرتر صورت گيرد.
نيازهاي ضروري در ساختار مديريتي دستگاه  از  4- يکي 
و  راهبردي  مطالعات  جهت  جايگاهي  ايجاد  قضايي، 
و  تعييني  سياستهاي  پيگيري  و  هدايت  و  برنامه اي 
براي  که  مي باشد  کاستيها  و رصدکردن  مدون  برنامه هاي 
اقدام به تشکيل معاونت راهبردي و  انجام اين مهم اخيراً 
تهيه و تدوين شرح وظايف آن گرديده که با آغاز فعاليت 
اين مجموعه اميدواريم در آينده نزديک شاهد اثرگذاري آن 

در فعاليتهاي قوه قضاييه باشيم.
هم  به  و  گسترده  دستگاه  در  امور  تنسيق  و  تنظيم   -5
راه کمال مي پيمايد  آنگاه  قضاييه  قوه  پيوسته اي همچون 
که بر اساس برنامه اي جامع و فراگير حرکت کند. در طول 
سال گذشته با استفاده از اقدامات سابق و تکميل آن، برنامه 
پنجساله سوم درون سازماني قوه قضاييه، مراحل مطالعات 
بحمدا...  و  رسانيده  پايان  به  را  تصويب  و  تنظيم  و  نهايي 
شاخصه هاي  مهمترين  است.  گرديده  اجراء  و  ابالغ  آماده 
اين برنامه، پايه گذاري آن بر اساس سياست هاي اعالم شده 
از سوي مقام معظم رهبري و اسناد باالدستي مصوب مي 

باشد.
قضاييه  قوه  اقدامات  اساسي ترين  و  مهمترين  از  يکي   -6
در اين سه سال و خصوصاً در سال گذشته برخورد جدي، 
فساد  مقوله  با  قانوني  و  موازين شرعي  با  منطبق  و  قاطع 
شاهد  همه   90 سال  در  است.  بوده  آن  مختلف  ابعاد  در 
محاکمه قاطع متهمين به فساد اقتصادي و مبارزه بي امان 
و  جان  و  عرض  به  متجاوزين  و  موادمخدر  قاچاقچيان  با 
مال مردم و سارقان مسلح بوده اند. دستور اکيد داده شده 
است ضمن رسيدگي سريع به اتهام اخالل گران در امنيت 
و آسايش مردم، حکم محکوميت آنان در اسرع وقت و در 
بعض موارد در مالء عام و در ميادين شهر به اجرا درآيد 
تا عبرتي براي ديگران باشد. ما در انجام اين وظيفه هيچ 
ترديدي به خود راه نخواهيم داد. به يمن پايمردي قضات 
شريف و تالش هاي بي وقفه ضابطان دستگاه قضايي، اکنون 
در جرائم خاص همچون قاچاق موادمخدر، سرقت مسلحانه 
هستيم.  روبرو  توجه  قابل  کاهش  با  شهرها،  در  شرارت  و 
درصد   15 مسلحانه  و  جرائم خشن  مي دهد  نشان  آمارها 
بعالوه  است.  توجهي  قابل  است که کاهش  داشته  کاهش 
 3 به   89 سال  در  درصد  از 20  زندان  به  ورود  رشد  نرخ 
درصد در سال 90 درکل کشور کاهش يافته و پرونده هاي 
کاهش   13/8 تا   1/8 بين  مختلف  استانهاي  در  جزايي 

ورودي داشته است.
دستگاههاي  مجموعه  عالي  مديران  از  ما  انتظار  البته 
نظارت هاي  و  هم انديشي  و  تدبير  با  که  است  اين  اجرايي 
از  مستمر و مراقبت هاي الزم گام هاي موثر در پيشگيري 
قانوني، منافذ احتمالي  وقوع جرم بردارند. پيچ و خم هاي 
ورود فساد و يا هر گونه بروکراسي اداري که قانون شکنان 
با توسل به انواع حيل مي توانند از آن سوءاستفاده کنند با 
کارشناسي هاي علمي و تجربي اصالح و ترميم نمايند و هر 
گاه به نقطه اي برخورد کردند که مبدا وقوع فساد است به 

قوه قضاييه گزارش کنند تا سريعاً رسيدگي شود.
در هر حال نسبت به آن بخش از کار که مستقيماً به عهده 
قوه قضاييه مي باشد، بدون ترديد مصمم به مبارزه و برخورد 
با آن بوده و هستيم و به حول و قوه ي الهي اجازه نمي دهيم 
و  نواميس  و  امنيت، جان  به  مهاجمين  و  ملت  بدخواهان 
اموال عمومي و خصوصي، مجال تاخت و تاز داشته باشند.

7- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نيز گامهاي موثري 
در  سازمان  اين  است.  برداشته  عملکرد  ارتقاء  جهت  در 
شفاف سازي  در  مهمي  نقش  که  کاداستر  طرح  اجراي 
ايفاء خواهد کرد  حدود مالکيت ها و کاهش دعاوي ملکي 
98 درصد از عرصه شهرها و روستاها را به اتمام رسانده و 
هم اکنون اسناد مالکيت به نحو تک برگ ماشيني همراه 
با مختصات جغرافيايي و نقشه و کروکي ملک در سيستم 
کاداستر صادر مي گردد. اجراي کاداستر منابع طبيعي نيز 
از سال 89 آغاز و تاکنون به حدود 27 ميليون هکتار بالغ 
گرديده است. اجراي صحيح و کامل کاداستر جامع کشور 
منابع  نيازمند  است  توسعه  پنجم  برنامه  تکاليف  جزء  که 
مالي الزم و همکاري دستگاههاي متولي حفاظت از اراضي 

ملي است.
8- يکي از مشکالت عمده که همواره موجب دغدغه  خاطر 
بوده و ريشه در علل گوناگون دارد، موضوع زندان و زندانيان 

است که فرصت و اقتضاء براي تشريح آن نيست؛ لکن 
همين مقدار به استحضار مي رساند که اصالح امور مرتبط 
که  حدودي  تا  و  داشته  قرار  برنامه ها  سرلوحه  در  آن،  با 
و  برداريم  گام  آنها  رفع  در  توانسته ايم  داده  اجازه  شرايط 
بخش  اقدام،  دست  در  طرحهاي  و  برنامه ها  با  اميدواريم 
دستگاه هاي  همکاري  با  را  اساسي  اشکاالت  از  عمده اي 
ذيربط و مساعدت دولت و مجلس محترم برطرف سازيم 
و با توسعه و بهينه سازي وضعيت زندانها، فضاي تربيتي و 

اصالحي در زندانها حاکم شود.
قضاييه  قوه  ازوظايف  يکي  شد  اشاره  که  همانگونه   -9
اين  از وقوع جرم است. در  براي پيشگيري  اقدام مناسب 
زمينه در سال 89 معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
تشکيل  با   90 سال  طول  در  و  کرده  کار  به  شروع  جرم 
وقوع  از  پيشگيري  مديريت  کاربردي  علمي-  کارگاههاي 
جرم، در هفت منطقه کشور و با حضور 800 نفر از مديران 
ارشد دستگاههاي مختلف و نيز با تشکيل 148 کار گروه 
نفر  با حضور حدود 3000  و  مشابه در سطح شهرستانها 
اقدام به تبادل اطالعات و رايزني علمي نموده است. طبيعتاً 
اقدامات اجرايي متناسب در دستگاه ها را نيز به  اين امور 
دنبال داشته است. همچنين مطالعات و پژوهش هايي در 
و  ابتالء  مورد  موضوعات  با  وقوع جرم  از  پيشگيري  حوزه 
صورت  پيشگيري،  سنواتي  راهبردي  برنامه هاي  تدوين 

گرفته است.
بعالوه در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي با 
تشکيل ستاد ويژه پيشگيري از جرايم انتخاباتي در سراسر 
کشور، شاهد موفقيت در ايجاد محيط امن و آرام و کاهش 

چشمگير جرائم انتخاباتي بوده ايم.
نظري  مباني  بلحاظ  هم  بشر،  حقوق  مقوله  امروزه   -10
از  بين المللي،  سطح  در  دوگانه  برخوردهاي  بلحاظ  هم  و 
هر  اسالمي  جمهوري  دشمنان  است.  بحث انگيز  مقوالت 
از حقوق بشر وارد ميدان  با نقاب طرفداري  از چندگاهي 
شده و در حاليکه خود بيشترين نقض حقوق بشر را نسبت 
روش ها  ظالمانه ترين  و  شده  مرتکب  مظلوم  ملت هاي  به 
آنان  و  پيش گرفته  در  اسالم  بپاخاسته جهان  مردم  با  را 
سرنوشت  تعيين  حق  همان  که  حقوق  ابتدائي ترين  از  را 
دارند،  مي   باز  اعمال  خشن ترين  با  مي باشد،  خويش 
و  نموده،  بشر  نقض حقوق  به  متهم  را  اسالمي  جمهوري 
قوه  بشر  حقوق  ستاد  مي کنند.  بپا  رسانه اي  جنجال هاي 
قضاييه با تمام امکانات در عرصه مقابله با اين هجمه هاي 
نظام  به حق  مواضع  از  دفاع  به  و  يافته  فريبکارانه حضور 
و تبيين مواضع و تشريح مسايل پرداخته و با شرکت در 
مجامع بين المللي و پاسخ مستدل به گزارش هاي دبير کل 
سازمان ملل و شوراي حقوق بشر و نيز با اعزام هيأت هاي 
رسمي به نشست هاي حقوق بشري نسبت به اين توطئه ها 

پاسخ مي دهد.
خواهي  زيادت  با  غرب  رسانه اي  عظيم  امپراطوري  گرچه 
استعمارگرايانه، پيکار را بر حق طلبان دشوار مي کند، لکن 
جمهوري اسالمي نشان داده است که در جهادي بي وقفه 

از مواضع حق خود کوتاه نخواهد آمد.
کشور  سراسر  دادگاه هاي  و  دادسراها  عملکرد  آمار   -11
و  اداري  عدالت  ديوان  و  کل  دادستاني  و  عالي  ديوان  و 
مسلح  نيروهاي  قضايي  و  کشور  کل  بازرسي  سازمان هاي 
و ثبت اسناد و امالک و زندانها و پزشکي قانوني که ارائه 
اندک  فرصت  اين  در  و  گرامي  اين محفل  در  آن  تفصيل 
امکان ندارد، نشان از تالش  فراوان و بي وقفه اين مجموعه ها 
دارد. در محضر نوراني حضرتعالي ضمن تقدير و تشکر از 
اين  آنگونه که شايسته  اذعان مي کنم  آنان،  زحمات همه 
رفع  و  رفاهي  خدمات  ارائه  در  نتوانسته ايم  است  عزيزان 
مشکالت و ترميم حقوق آنان- در حدي که مطلوب و رافع 
با مساعدت  برداريم هر چند  گام  است  آنان  نيازمنديهاي 
اسالمي  شوراي  محترم  مجلس  و  محترم  دولت  کمک  و 
ارزشمندي صورت گرفته لکن شرايط خاص قوه  اقدامات 
و  توجه  که  مي طلبد  کنوني  زندگي  مقتضيات  و  قضاييه 
اهتمام بيشتري معمول گردد. اميدواريم در آينده، زمينه 
رفع پاره اي از مشکالت رفاهي و اداري بيشتر فراهم شود.

و  اجمالي  گزارش-  اين  از  حاصله  تصديع  از  پايان،  در 
صورت  به  را  تفصيلي  گزارش  مي طلبم.  معذرت  سريع- 
مکتوب تقديم محضر مي دارم. مسئوالن و مديران قضايي 
در  ريشه  انجام گرفته،  توجه  قابل  اقدامات  نيک مي دانند 
دارد.  امر  واليت  منيع  مقام  مساعدت هاي  و  رهنمودها 
و  مي گوييم  سپاس  عظيم  موهبت  اين  بر  را  خداوند 
و  شريف  وجود  سالمت  و  عمر  دوام  او،  قدس  ساحت  از 

توفيقات و تاييدات الهي طلب مي کنيم.
با اميد به ادعيه زاکيه حضرت بقيه اهلل اعظم )ارواحنا فداه( 
و به برکت نورانيت بارگاه ملکوتي امام هشتم سالم اهلل عليه 
از خداوند متعال مي خواهيم به همه ما توفيق دهد با نيات 
خالصانه و تالش  مجاهدانه خود، در نيل به آرمانهاي مقدس 
نظام جمهوري اسالمي و تحقق منويات حضرت مستطاب 
عالي به وظيفه خود به نحو مطلوب عمل نموده و موجبات 
جاهدوا  الذين  سازيم.  فراهم  را  متعال  پرودگار  رضايت 
فينا لنهدينهم سبلنا. هم اکنون همه آماده ايم توصيه ها و 

رهنموده هاي حضرتعالي را به گوش جان بشنويم.
 

واخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین.
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آیت اهلل آملی الریجانی رییس قوه قضاییه در دیدار مسئوالن عالی قضایی با مقام معظم رهبری در 
سخنانی به تشریح عملکرد دستگاه قضایی و تبیین برنامه های آتی قوه قضاییه پرداخت.متن کامل 

سخنان آیت اهلل آملی الریجانی به شرح زیر است:



منبع : سالمت

ما  به  را  هوا  آلودگي  از  تهران، چهره اي جديد  آسمان تب دار  هفته گذشته 
نشان داد که نتيجه اش غبار مه آلودي بود که 4-3 روزي غافلگيرمان کرد، 
پديده اي که شايد مردم اهواز کمي به آن عادت کرده باشند ولي وقوع آن در 
تهران عجيب بود. نکته مهم اين است که چرا اخيرا گرد و غبار بيشتر شده 
اين هفته،مشاور  در »جامعه سالم«  است.  بوده  تهران کجا  در  آن  منشاء  و 
سازمان حفاظت محيط زيست، مدير ملي مقابله با پديده گرد و غبار سازمان 
وزارت  کار  و  زيست  محيط  سالمت  مرکز  رئيس  زيست،  محيط  حفاظت 

بهداشت به اين سوال »سالمت« پاسخ داده اند.
دکتر اسماعيل کهرم، استاد محيط زيست در گفت وگو با »سالمت« ريزگرد 
و گرد و غبار را از يکديگر متفاوت مي داند: »پديده گرد و غبار و ريزگرد، هر 
کدام با ديگري تفاوت دارد و بستگي به اين دارد که منشاء آن از کجا باشد، 
را جابجا مي کند، جهت، سرعت  اين ذرات  بادي که  و  باشد  يا معدني  آلي 
و ارتفاعش چگونه باشد. پديده گرد و غبار در کشور ما سال هاست که رخ 
مي دهد و اگر فکر کنيم طي 4-3 سال گذشته شروع شده، اشتباه است ولي 

بايد بگوييم در چند سال اخير شدت يافته است.«
مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست کشور منشاء گرد و غبار تهران را 
منطقه اي مي داند و توضيح مي دهد:  »در استان هاي جنوبي کشور مانند اهواز، 
ريزگردها از عربستان، عراق، ترکيه و سوريه مي آيند و در مجموع مي توان 
گفت 48 مرکز توليد غبار مي کنند. در تهران منشاء گرد و غبار در اطراف اين 
شهر است که علت آن معادن شن و ماسه اي و خشک شدن تاالب هاست. در 
اين تاالب ها مواد آلي، برگ پوسيده درختان و بقاياي پوسيده جانوران نيز 
وجود دارد که باد اين ذرات را بلند و وارد هوا کرده است. متاسفانه در امتداد 
رودخانه چالوس نيز معادن شن و ماسه براي ساختمان سازي در حال تخريب 
است که اين کار نيز خود منشاء گرد و غبار مي شود.« آن طور که دکتر کهرم 
بيان مي کند، هر هکتار جنگل مي تواند 7 تن ذرات گرد و غبار را جذب و دفع 

کند بنابراين اگر اطراف تهران جنگل باشد، آلودگي هوا کمتر خواهد شد.
مشاور سازمان حفاظت محيط زيست هم در اين باره توضيح مي دهد: »يکي 
از خصوصيات گرد و غبار اخير تهران، وزش باد نامحسوس بود يعني با يک 
نسيم اين ذرات وارد هوا شدند و اين نشان مي دهد منشاء آن، همين اطراف 
تهران بوده است. از طرف ديگر، اين اتفاق ارتباطي به گرما ندارد و اگر هوا 
خشک باشد، احتمال گرد و غبار بيشتر است چون ذرات باران، غبار را جذب 

مي کند و نمي گذارد وارد هوا شود بنابراين راه منطقي پيشگيري از اين پديده 
اين است که اطراف تهران جنگل کاري شود و نگذاريم تاالب ها خشک شوند 

و معدن کاري در اطراف تهران بايد متوقف شود.«
معادن شن و ماسه اطراف تهران عامل گرد و غبارند

دکتر ضياءالدين شعاعي، مدير ملي مقابله با پديده گرد و غبار سازمان حفاظت 
محيط زيست هم مي گويد: »پروژه هاي عمراني در تهران منشاء گرد و غبار 
پشت  آب  کنترل  و  ماسه  و  ايستگاه هاي شن  توسعه  آن،  بر  عالوه  هستند. 
سدها باعث بياباني شدن شهريار شده که باز خود منشاء گرد و غبار مي شود. 
همچنين پديده آيش )رهاکردن زمين( در اطراف تهران نيز بسيار در پديده 
گرد و غبار نقش دارد چون اين زمين ها شخم خورده اند و با يک باد گردوخاک 
از آنها بلند مي شود بنابراين بايد کاربري اراضي در تهران و اطرافش مديريت 
شود تا چنين اتفاقاتي کمتر بيفتد.« دکتر شعاعي اعتقاد دارد: »برنامه هايي 
که براي مقابله با گرد و غبار بايد اجرا شود، همگي درازمدت است چون ما 
خشکسالي 11 ساله را تحمل کرديم و سه چهارم مساحت کشورمان بياباني 
است، درنتيجه به راحتي نمي توان با اين پديده مقابله کرد. بايد کانون هايي 
را که منشاء گرد و غبار هستند، شناسايي و با آنها مقابله کنيم. گرد و غباري 
که در شهرهاي جنوبي کشور رخ مي دهد، تا حدودي با مالچ پاشي قابل کنترل 
است، اما آنچه در تهران اتفاق افتاد، فقط با مديريت کاربري اراضي کنترل 
مي شود.« به گفته مدير ملي مقابله با پديده گرد وغبار سازمان حفاظت محيط 
زيست، کارشناسان يک احتمال را مطرح مي کنند مبني بر اينکه در برخي 
مواقع گرماي شديد،  چرخه هوايي ايجاد مي کند و باعث طوفان هاي محلي 

مي شود که البته اين احتمال خيلي ضعيف است.
عوارض گرد و غبار تهران

دکتر کاظم ندافي، رئيس مرکز سالمت محيط و کار با بيان اينکه گرد و غبار 
ضمن پايين آوردن کيفيت هوا، کيفيت زندگي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد، 
افراد  و  نوجوانان، سالخوردگان  و  کودکان  »نوزادان،   به »سالمت« مي گويد: 
بيماري هاي  و  آمفيزم  برونشيت،  آسم،  مانند  تنفسي  بيماري هاي  به  مبتال 
و  آسم  حمله هاي  که  به گونه اي  آسيب پذيرند؛  پديده  اين  به  نسبت  قلبي 
حادي  تنفسي  مشکالت  و  مي شود  تشديد  آنها  در  حساسيتي  واکنش هاي 
ايجاد مي کند. عالوه بر آن، گرد و غبار مي تواند مشکالت قلبي و عروقي ايجاد 

کند و درنهايت طول عمر را کاهش دهد.«

زماني مي توان با روزه داري به آرامش دروني رسيد که به اين نکته مهم توجه کنيم که 
نيست.  از شبانه روز  در ساعت هايي  آشاميدن  و  از خوردن  پرهيز  روزه، صرفا  از  منظور 
روزه داري فلسفه اي براي زندگي در بقيه اوقات سال است، يعني رنج گرسنگان و تشنگان 
تقويت  و شهوت،  و خشم  و خواب  غريزه هاي خور  مهار  و  نفس  بر  تسلط  دريافتن،  را 
پيوستن  و  روزه داري  آداب  يکسان  انجام  با  مسلمان  جامعه  اعضاي  ديگر  با  هماهنگي 
نيروي عظيم فرد فرد اعضاي جامعه به يکديگر، انجام يک کار دشوار و به تبع آن احساس 
توانايي و ايجاد اعتمادبه نفس براي امور دشوار ديگر، نمونه برداشتن از همه انسان هاي 
مومن روزه دار و کوشش براي نزديک شدن به نمونه هاي بي نقص انديشه، گفتار و کردار 
يعني معصومين و مهم تر از همه نزديک شدن به منبع امنيت و قدرت يعني خداوند، از 

طريق اطاعت از او که خود باعث احساس ايمني و نيرو در انسان مي شود.
روزه ، رفتار اخالقي را تقويت و آمار و احتمال وقوع جرايم را کاهش مي دهد. اين نکته 
مهم و جالبي است که در همه کشورهاي اسالمي آمار قانون شکني، جرائم و آسيب هاي 
اجتماعي در ماه مبارک رمضان کاهش چشمگيري مي يابد که کامال معني دار است اما چه 
اتفاقي مي افتد که چنين نتيجه مبارکي از آن حاصل مي شود؟ روزه داري در آيين اسالم 
صرفا پرهيز از خوردن و آشاميدن در ساعاتي از شبانه روز نيست، بلکه ترويج انديشه اي 
عميق براي زندگي است. روزه بدون عبادت، روزه بدون احساس همبستگي با محرومان، 
روزه بدون توجه به ساير روزه داران، و روزه جسمي بدون روزه معنوي يعني پرهيز از 
بدي هاي اخالقي، کم ارزش است و کامل نيست. آنان که روزه گرفتن را نوعي رژيم غذايي 
براي سالمت جسم جلوه مي دهند يا توصيه به خوردن اين ويتامين و آن ميوه و فالن 
غذا مي کنند که مبادا جسم انسان در اثر روزه داري سختي بکشد، شايد بهتر باشد به 
پيام معنوي روزه توجه کنند، روزه اي که در آن احساس گرسنگي و تشنگي نباشد تا 
روزه دار رنج محرومان را دريابد. روزه اي که در آن روزه دار نکوشد با زحمت پا بر اميال 
نفساني خود بگذارد تا انسان واالتري شود، نمي تواند روزه کاملي باشد. در واقع اين پرهيز 
از خواسته هاي جسم و دوري از خشم، شهوت، خوردن و خوابيدن به عنوان اولويت هاي 
زندگي است که باعث مي شود آمار آسيب هاي اجتماعي ازجمله جرم و جنايت در اين 
ماه به حداقل برسد. انساني که با وجود تشنگي و گرسنگي و خور و خواب طاقت آورد، 
خواهد توانست تسليم خشم، شهوت، دروغ و فريب هم نشود و در سلسله مراتب نيازها 

چند گام به باال بردارد.
دکتر فربد فدايي - مديرگروه روان پزشکي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

روغن زيتون حاوی دو آنتی اکسيدان قوی هيدروکسی و اولئوروپين است که در 
رقيق شدن خون و جلوگيری از لخته موثر هستند. به عالوه روغن زيتون باعث 
بهبود  نيتريک در داخل عروق و شل شدن ديواره شريان ها و  اکسيد  انتشار 

گردش خون می شود.
مطالعات محققان دانشکده پزشکی هاروارد نشان می دهد که روغن زيتون يک 

ماده غذايی موثر برای کاهش اثرات آلودگی هوا در بدن است.
به گزارش هلث، سالهاست که تاثير روغن زيتون در جلوگيری از بروز بيماری 
های قلبی، سکته مغزی، زوال عقل و برخی از سرطان ها به اثبات رسيده است، 
مضر  اثرات  زيتون  روغن  دهد  می  نشان  مطالعات  که  است  بار  اولين  اين  اما 

آلودگی هوا را دفع می کند.
ذرات معلق موجود در هوا باعث گرفتگی عروق و آترواسکلروز زودرس می شود. 
عارضه آترواسکلروز بر اثر رسوب پالک از مواد چربی در ديواره درونی رگ های 

خونی بوجود می آيد.

فعال کننده  افزايش  باعث  امگا 9 است و مصرف آن  زيتون منبع غنی  روغن 
پالسمينوژن بافتی می شود. فعال کننده پالسمينوژن بافتی آنزيمی است که 
توسط سلول های ديواره داخلی شريان ها ترشح می شود و مهمترين وظيفه آن 
شکسته شدن لخته خون ايجاد شده در رگ هاست. وجود لخته در رگ های 

خونی باعث اختالل در گردش خون می شود.
روغن زيتون حاوی دو آنتی اکسيدان قوی هيدروکسی و اولئوروپين است که در 
رقيق شدن خون و جلوگيری از لخته موثر هستند. به عالوه روغن زيتون باعث 
بهبود  و  نيتريک در داخل عروق و شل شدن ديواره شريان ها  اکسيد  انتشار 

گردش خون می شود. 
برخی از خواص روغن زيتون عبارتند از :

قاشق  دو  حداقل  مصرف  دهد،  می  کاهش  را   2 نوع  ديابت  به  ابتال  خطر   -
غذاخوری روغن زيتون در روز برای جلوگيری از ديابت نوع 2 توصيه شده است. 
تحقيقات نشان می دهد که رژيم غذايی غنی از روغن زيتون احتمال بروز ديابت 

نوع 2 را پنجاه درصد کاهش می دهد.
- باعث کاهش کلسترول، بيماری های قلبی و فشار خون می شود.

- فرآيند پيری مغز و قلب را کند می کند.
- ُمسکن دردهای سرطانی است، اين ماده غذايی در بدن مانند ايبوبروفن عمل 
می کند و باعث کاهش درد و التهاب می شود و برای بيماران مبتال به سرطان 
که درد دارند توصيه شده است. همچنين از عود سرطان سينه جلوگيری می 

کند.
بدن  در  را  کلسيم  زيتون جذب  روغن  است،  موثر  ها  استخوان  در سالمت   -

افزايش می دهد و در جلوگيری از پوکی استخوان موثر است.
- ضد افسردگی است.

- از بروز يبوست جلوگيری می کند.
- از خشکی پوست و مو جلوگيری می کند.
- در بهبود عملکرد شناختی مغز موثر است.

طبق اين گزارش بهترين نوع روغن زيتون، فرابکر )extra virgin( است.

گفت وگو با دکتر ابوالفضل مهدي زاده درباره عوارض سقط جنين

را فراموش  ورزش کردن های پيچيده و دشوار و رژيم های سخت و طاقت فرسا 
کنيد. کليد کاهش وزن در دستان شما است، اگر کسی بتواند راهی برای رهايی از 
استرس پيدا کند نه تنها به سالمت روح خود کمک کرده بلکه می تواند در کاهش 
وزن خود نيز موفق شود. استرس عالوه بر آثار منفی که بر روح و جسم شما می 

گذارد سبب چاقی و اضافه وزن هم می گردد.
به گزارش ديلی ميل، محققان ژنی را کشف کرده اند که وقتی شما زير فشار استرس 
هستيد باعث می شود عالقه و ميلتان به خوردن غذاهای چرب و شيرين بيش از قبل 
شود. واکنش بسياری از ما در موقعيت های استرس زا روی آوردن و طبخ غذاهای 

چرب و شيرين است، اين شيوه به »خوردن احساسی« معروف است.
وقتی که ما در شرايط تهديد آميزی قرار می گيريم، هورمونی به نام کورتيزول در 
بدن  متابوليسم  کندی  باعث  کورتيزول  هورمون  زياد  مقدار  می شود.  آزاد  ما  بدن 
مصرف  کالری  معمول  از حد  کمتر  بدن  که  معناست  اين  به  کندی  اين  می شود، 

می کند و همين موضوع باعث افزايش وزن می شود.
عالوه بر اين، استرس می تواند به سيستم ايمنی بدن نيز صدمه وارد کند و در کار 
آن اختالل ايجاد کند، خواب ناراحت و پريشان و بروز برخی بيماری های مزمن ار 
تبعات اين پديده است. بنابراين داشتن آرامش و اعصاب راحت بهترين دارو برای 

درمان چاقی است.

ریشه هاي گرد و غبار تهران چگونه با روزه به 
آرامش دروني برسیم؟

آیا استرس موجب معجزه روغن زیتون در کاهش اثرات آلودگی هوا
افزایش وزن می شود؟
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