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رمضان؛ ماهي براي
  با هم بودن
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پرونده

ما از آن طرف دوربين آمده ايم!
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سالمت

16

رهايي از افسردگي 
با تغذيه سالم  پرونده اي درباره بازيگراني كه 

پشت دوربين آمدند

 نامه سرگشاده آيت اهللا  مكارم شيرازي
 به علماي جهان اسالم

ــال نامه اي  ــيرازي با ارس ــت اهللا مكارم ش آي
ــورهاي عربي  ــاده به علما و مفتيان كش سرگش
ــر در قبال  ــال فجايع اخي ــكوت آنها در قب از س

مسلمانان برخي كشورها انتقاد كرد.
ــع تقليد در نامه  ــر ، اين مرج ــه گزارش مه ب
ــود با بيان اين كه در هيچ زماني در طول تاريح  خ
ــلمانان توسط  ــالمي، كشتار بي رحمانه مس اس
ــت:  ــر مانند امروز نبوده، آورده اس عده اي ديگ
ــودكان و زنان، از عراق  ــتن بي گناهان و ك كش
گرفته تا پاكستان و افغانستان و بحرين و از همه 
ــت و مزدوراني  ــوريه در جريان اس مهم تر در س
ــورهاي مختلف و متاسفانه از كشورهاي  از كش
ــالمي به آنجا فرستاده شده اند و تحت عنوان  اس

ارتش آزاد، در آن كشور برادركشي مي كنند.
ــان اين كه  ــا بي ــيرازي ب ــت اهللا مكارم ش آي

ــت  ــلمانان را كه به دس ــده مس ــني، پيكرهاي قطعه قطعه ش ــيعه و س همه روزه برادران ش
مسلمانان ديگر كشته مي شوند مشاهده مي كنند، تاكيد كرد: اين در حالي است كه دشمنان 

اسالمي در اروپا و آمريكا شادي مي كنند.
اين مرجع تقليد مي افزايد: اين گروه هايي كه با فجيع ترين وجه، برادران مسلمان خود را 

به بهانه هاي واهي مي كشند، هولناك ترين ضربه را به اسالم و قرآن وارد مي كنند.
مكارم شيرازي تاكيد كرده است: اينها اسالم را آيين خشونت و بي رحمي معرفي مي كنند 

و جلوي پيشرفت اسالم را مي گيرند و آبروي اسالم را مي برند.
ــاكت و خاموش  ــت: چرا س ــالم تاكيد كرده اس ــع تقليد خطاب به علماي اس ــن مرج اي

نشسته ايد؟ چرا زبان بر نمي آوريد و اعتراض نمي كنيد كه اين همه برادركشي بس است.
آيت اهللا مكارم شيرازي با بيان اين كه همه مي دانند كه دست آمريكا و اسرائيل و مزدوران 
ــت، تاكيد كرد: از همه عجيب تر اين است كه در ميانمار، دشمنان  ــت اين صحنه اس آنها پش
ــلمانان مي زنند و علماي اسالم  ــتار مس ــمرده و دست به كش ــالم فرصت را غنيمت ش اس
ــند. آيا نبايد با فتاواي خود جلوي اين كشتار بي رحمانه را بگيريد و سران كشورهاي  خاموش

عربي را نصيحت كنيد كه آتش بيار معركه نشوند؟
ــت و عذري در  ــكوت قابل قبول نيس ــت: اين س اين مرجع تقليد در نامه خود افزوده اس
ــخ به مبارزه با اين جنايت ها برويم و عذري  ــگاه خداوند ندارد، بياييد همگي با عزم راس پيش

در پيشگاه خدا نداشته باشيم و دشمنان اسالم را ناكام و مايوس سازيم. 
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رهبر معظم انقالب در ديدار نوآوران و نخبگان:

بايد به شرايطي برسيم كه چاه هاي نفت را ببنديم

هيچ بن بستي 
وجود ندارد

خسارت سنگين پژو  از تحريم ايران

درخشش تاريخي
 تنيس روي ميز ايران
 در المپيك

بازار امالك دبي نيز از تحريم ايران متحمل خسارت شده است

تحصيل در 
خارج از كشور 

به معناي 
مهاجرت نيست
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با تتتغذيه سالم

همزمان با تشديد تحريم هاي غيرقانوني غرب عليه 
كشورمان، هر روز اخبار تازه تري از زيان سنگين شركاي 
اقتصادي ايران در خارج از كشور به سبب آثار و پيامدهاي 

اين تحريم منتشر مي شود.
ــژو كه از  ــركت پ ــت، ش ــن اخبار از اين دس  در آخري
چند هفته پيش با بحران سنگين مالي و اقتصادي مواجه 

شده  است ،سرانجام ديروز اعتراف كرد بخش عمده اين 
ــي از اخالل در رابطه اين شركت با بازار ايران  بحران ناش
است. از دبي نيز خبر مي رسد كه به دليل خروج بسياري از 
سرمايه گذاران ايراني، بازار امالك اين اميرنشين با ركود 
مواجه شده است.مسئوالن پژو ديروز اعالم كردند درپي 
ــت دادن بازار ايران، صادرات قطعات پژو به ميزان  از دس

ــد كاهش پيدا كرده كه اين امر نقش مهمي در  31 درص
بحران اخير شركت پژو داشته است. اين شركت بزودي 
ــه از كار اخراج  ــاي خود را در فرانس ــر از نيروه 8000 نف
ــاي پاي خود را  ــته ج ــال گذش  خواهد كرد.پژو در 20 س
ــران  خودرو  ــريك خارجي اي ــوان بزرگ ترين ش به عن
ــاي اخير به دليل  ــت كرده بود اما در ماه ه ــران تثبي در اي

تحريم هاي اقتصادي غرب عليه كشورمانـ  خواسته يا 
ناخواستهـ  در حال از دست دادن اين بازار بزرگ و پرسود 
است. اما از دست دادن بازار ايران براي گروه پژو سيتروئن 
ــاز بزرگ  كه بعد از فولكس واگن آلمان دومين خودروس

اروپا به شمار مي رود، بسيار گران تمام شده است. 
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ــط برخي رسانه ها  «گزارش هايي كه بتازگي توس
ــكاالت  ــده داراي اش درباره خروج نخبگان مطرح ش
ــجويان در  ــور دانش ــه حض ــرا ك ــت، چ ــي اس فراوان
ــايد بيشتر آنها هم  ــگاه هاي مطرح جهان كه ش دانش
ــريف باشند به معناي مهاجرت  از دانشگاه صنعتي ش
ــت».اين بخشي از اظهارات دكتر رضا روستا آزاد،  نيس
ــگاه صنعتي شريف است كه در گفت و گو  رئيس دانش
ــور  با جام جم درباره ماجراي مهاجرت نخبگان از كش

بيان شده است.
ــراي تحصيل  ــه وي مهاجرت نخبگان ب ــه گفت ب
ــته و ادعاي  ــه وجود داش ــور هميش ــارج از كش در خ
ــگان به اين معنا ــاني كه مي گويند مهاجرت نخب  كس

ــي  ــتر يك اقدام سياس ــده پايه اي ندارد و بيش   زياد ش
به نظر مي رسد.

مشـروح گفت و گـوي جام جـم را بـا دكتـر رضا 
روسـتاآزاد، رئيـس دانشـگاه صنعتـي شـريف در 

صفحه 7 بخوانيد.

 گفت وگو با دكتر رضا روستا آزاد
رئيس دانشگاه صنعتي شريف

صفحه18

جمعي از محققان، متخصصان و نوآوران عرصه علم 
ــالب ديدار كردند. حضرت  ــاوري با رهبر معظم انق و فن
آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي عصر ديروز 
در ديدار جمعي از محققان، پژوهشگران، متخصصان و 
نوآوران در عرصه علم و فناوري و مسئوالن شركت هاي 
دانش بنيان و پارك هاي علم و فناوري علم را سرمايه اي 
ــان و تمام نشدني براي كشور دانستند و با اشاره به  جوش
نقش اقتصاِد مبتني بر دانش و علم در ارتقاي هويت ملي، 
ــور، تأكيد كردند: ايران،  ــي و استقالل كش قدرت سياس
ــاس قرار دارد  امروز در يك مقطع ماندگار تاريخي و حس
كه شناخت صحيح مسئوليت ها و ايفاي آنها، قطعا ملت 
ــاي نويدبخش و آرمان هاي مورد نظر  ايران را به افق ه

خواهد رساند.
ــور در حال  ــالمي افزودند: كش ــالب اس ــر انق رهب
پيشرفت است و هيچ بن بست و مشكل برطرف نشدني 

در حركت رو به جلوي ملت ايران وجود ندارد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به برخي فشارهاي 
ــير حركت كشور  ــي،  اقتصادي و تبليغاتي در مس سياس
به سمت آرمان ها و اهداف واال، خاطرنشان كردند: ملت 
ــت و اراده، خود را به نقطه  ــت كه با هم ايران مصمم اس
موردنظر برساند.ايشان تأكيد كردند: ملت ايران در وسط 
ميدان است و مشكالت و فشارها، كوچك تر از تصميم، 

اراده و آرمان هاي اين ملت است.
ــي را ميداني  ــالمي عرصه كنون ــر انقالب اس رهب
ــتند و  ــوق آفرين و در عين حال همراه با زحمت دانس ش
ــالمي همچون ميدان  ــد: عرصه امروز ايران اس افزودن
ــابقات ورزشي است كه با وجود خستگي و دلهره اما  مس
ــت و ورزشكاران با  ــوق آفرين اس حضور در آن ميدان ش

انگيزه و شوق فراوان پا به عرصه آن مي گذارند.

ــي از راه هاي عبور از  ــرت آيت اهللا خامنه اي يك حض
ــاز كنوني را  جدي گرفتن  مقطع حساس و سرنوشت س
اقتصاد مقاومتي خواندند و تأكيد كردند: اقتصاد مقاومتي 
ــعار نيست بلكه يك واقعيتي است كه مي بايست  يك ش

محقق شود.
ــان افزودند: يكي از بهترين مظاهر و مؤثرترين  ايش
ــركت هاي دانش بنيان  مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي، ش

است كه مي توانند اقتصاد مقاومتي را پايدارتر كنند.

رهبر انقالب اسالمي رشد اقتصادي حقيقي را در گرو 
ــتند و خاطرنشان  توليد ثروت از طريق دانش و علم دانس
ــركت هاي دانش بنيان جدي گرفته شوند  كردند: اگر ش
ــطه  ــود، بواس ــعه كمي و كيفي آنها حمايت ش و از توس
ــور به شكوفايي  ثروت آفريني از طريق علم، اقتصاد كش
ــت اهللا خامنه اي توليد  ــيد.حضرت آي حقيقي خواهد رس
ــون نفت را  ــدني همچ ــق منابع تمام ش ــروت از طري ث
خودفريبي خواندند و افزودند: خام فروشي دامي است كه 
ميراث سال هاي متمادي قبل از انقالب است و متأسفانه 
ــت و بايد تالش شود كه ملت  ــور گرفتار آن شده اس كش

ايران از اين تله نجات پيدا كند.
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تاكيد رهبر انقالب بر حمايت از 
شركت هاي دانش بنيان

بواسطه ثروت آفريني از طريق علم 
اقتصاد كشور به شكوفايي حقيقي 

خواهد رسيد 
تالش كنيد كشور از خام فروشي نفت 

نجات پيدا كند

حضرت آيت اهللا خامنه اي:
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