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اخبار
بروجردی:

ایران زیر بار خواستههای غیرقانونی
آمریکا نمیرود

عالءالدین بروجردی در حاشیه برنامه تجلیل از
ورزشکاران نونهال و پیشکسوتان شهرستان بروجرد
در ورزشگاه ش��هید علی بیات در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :در صورتی که آمریکا بر زیادهخواهیهای
خود اصرار ورزد ،مذاکرات نمیتواند به نتایج خوبی
برس��د .به گزارش فارس ،وی با بیان اینکه ایران زیر
بار خواستههای غیرقانونی آمریکا نخواهد رفت ،ادامه
داد :اصرار به دفاع از منافع ملی در چارچوب مصوبات
شورایعالی امنیت ملی ،از جمله خواستههای ما است.
نماینده مردم شهرستان بروجرد در مجلس شورای
اس�لامی گفت :مح��ور مذاکرات هس��تهای ایران با
 5+1دف��اع از منافع ملی ایران در چارچوب مقررات
بینالمللی ،عهدنامه انپیتی و مقررات آژانس است.
وی تصریح کرد :دانش هستهای حق ملت ایران بوده
و حقی است که با تالش دانشمندان ایرانی به دست
آمده اس��ت .بروجردی با اشاره به حقوق ملت ایران
ادامه داد :مقررات بینالمللی نیز بر حقوق کشور ایران
درباره دانش هس��تهای صحه میگ��ذارد .وی درباره
درخواست کمک آمریکا از ایران مبنی بر برخورد با
گروه تکفیری داعش ،اظهار کرد :ایران به پیشنهادات
آمریکا اعتماد ندارد ،زیرا داعش دستنش��انده خود
آمریکاس��ت و هدف آن نابودی داعش نیست ،بلکه
در جهت حفظ آن است.
صفاییفراهانی:

دولت روحانی به هیچ وجه با مردم
حرف نمیزند

محسن صفاییفراهانی ،فعال سیاسی اصالحطلب
در گفتوگو با یکی از روزنامههای اصالحطلب با بیان
ارزیابی خود از سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم،
گفته است :دولت روحانی به هیچوجه با مردم صحبت
نمیکند یا حداقل نمیتواند صحبت کند .من چون
ارتباطی با دولت ندارم ،نمیدانم مشکل کجاست؟ اما
از نوع حرفهایی که در رس��انهها از دولت میشنوم،
اینطور برداش��ت میکنم که وزرای این دولت مطلقا
ارتباطی با مردم ندارند .وی در بیان علت عدمارتباط
وزرای دولت با جامعه اظهار داشت :شاید به این دلیل
که نگرانند متهم به س��یاهنمایی یا فشارهای متعدد
دیگری شوند .تصور من این است که از میزان تحرک
وزیر امور خارجه در طول  3ماه گذش��ته کاسته شده
اس��ت .من این عدمتح��رک را در ناتوانی ایش��ان یا
پیچیده شدن مذاکرات نمیبینم ،بلکه در فشارهای
درون��ی ای��ران میبینم که میتواند یک انس��ان را از
کارآیی بیندازد .این فعال سیاسی اصالحطلب با اشاره
به فعال نبودن دولت در برقراری ارتباط با مردم تصریح
کرد :االن دولت آقای روحانی در صحبت با مردم فعال
نیس��ت و هر وقت که ح��رف زده از طرف گروههای
فشار متهم به سیاهنمایی شده است .البته این خوب
نیست که همیشه در ایران هر کسی میآید قبلیها را
متهم میکند اما وقتی بحران ملی و گسترده میشود
نمیتوان آن را با مردم در میان نگذاش��ت .کشور یک
سیر بحرانی را طی کرده و رسیدند به درجه بیشتر از
حد مجاز .حاال حداقل باید ش��رایط را به مردم اطالع
داد .چرا فکر میکنیم که مردم غریبهاند؟

خبر

مؤسسه اوج ،بانی یک جشنواره سینمایی

جش��نواره فیلمس��ازان انقالب با نام «آینه اوج»
برای نخستینبار توسط سازمان هنری رسانهای اوج
برگزار میشود .به گزارش مهر ،جشنواره «آینه اوج»
به همت سازمان هنری رسانهای اوج برگزار میشود و
در آن فیلمهای مستند و داستانی کوتاه با حداکثر 30
دقیقه زمان به رقابت میپردازند .این جش��نواره یک
بخش نماهنگ نیز دارد .قوانین شرکت در جشنواره
بدین شرح است :فیلمها باید سازگار با هدف جشنواره
باشد ،امکان خروج فیلم در طول دوره جشنواره وجود
ندارد ،دی وی دی برنامههایی که انتخاب نمیش��ود
تنها به درخواس��ت امضاکنندگان کارهای ارس��الی
بازگشت داده میشود و اگر چنین درخواستی وجود

همهپرسی

اگر امروز اس��کاتلند ب��ه اس��تقالل رأی «آری»
بدهد یک روند یک س��ال و نیم��ه توأم با مذاکراتی
چندمرحلهای برای تعیین چگونگی جدایی این کشور
جدید از« پادشاهی متحد» آغاز خواهد شد که حکم
یک عمل جراحی سخت اما شیرین را برای نوادگان
ویلیام واالس ،مبارز اس��کاتلندی خواهد داش��ت که
قرنها انتظار «آزادی» را کشیدهاند.
1ـ پارلمان اسکاتلند در قالب یک کمیته مذاکرهکننده
به س��رعت مذاکرات را با بریتانیا برای احراز استقالل
ت��ا  24م��ارس  – 2016تاریخی که توس��ط آلکس
سالمون ،وزیر اول اسکاتلند انتخاب شده است – آغاز
خواهد کرد.
2ـ توافق نهایی شده با دولت انگلیس ،در روز استقالل
اسکاتلند در مارس  2016توسط دولتهای اسکاتلند
و پادشاهی متحده امضا خواهد شد.
3ـ اسکاتلند از  2016باید درباره تداوم عضویتش در
اتحادیه اروپایی و ناتو نیز به توافق دست یابد .تمام 28
عضو اتحادیه اروپایی در پایان س��ال  2014نشستی
برگزار خواهند کرد تا مذاکره درباره آینده اس��کاتلند
را آغاز کنند.
4ـ اولین انتخابات پارلمانی اسکاتلند مستقل 5 ،مه
 2016انجام خواهد گرفت .پارلمان به روال سابق 129
عضو داشته و در بنای کنونی پارلمان اسکاتلند جای
خواهد داشت.
■■کشور اسکاتلند چگونه خواهد بود؟
نوعحکومت(جمهورییاپادشاهی):آلکسسالموند
رئیس دولت فعلی اس��کاتلند گفته است با توجه به
روابط خوبش با «ملکه الیزابت دوم» حق پادش��اهی
او را بر کش��ور جدید به رسمیت خواهد شناخت اما
در صورت تصویب نخستین پارلمان مستقل اسکاتلند
در سال دوم استقالل ،میتوان همهپرسی دیگری را
درباره جمهوری یا پادش��اهی بودن این کشور جدید
برگزار کرد که در آن صورت اسکاتلندیها میتوانند
مانن��د ایرلندیها نظام جمهوری را برگزینند یا مثل
گروه سیاس�ی :بعد از افزایش غیرقانونی ش��هریههای
ثابت دانش��گاه آزاد ،دانشجویان این دانشگاه از دریافت
وام ش��هریه بلند مدت وزارت علوم نیز محروم شدند.
به گزارش «وطن امروز» ،دانش��گاه آزاد اسالمی که در
بسیاری از زمینهها ساز خود را میزند و بدون توجه به
آییننامههای قانونی رفتار میکند ،در برخی از واحدهای
دانشگاهی اعالم کرده است فع ً
ال از وام بلندمدت وزارت
علوم خبری نیس��ت .با توجه به هزینه باالی تحصیل
اکثر دانشجویان دانشگاه آزاد بویژه در مقطع کارشناسی
ارشد متقاضی دریافت وام شهریه یک میلیون تومانی
صندوق رفاه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری هستند.
اقس��اط این وام  9م��اه بع��د از دانشآموختگی ،قابل
پرداخت اس��ت اما این روزها برخی دانشجویان که بر

نداشته باشد دیویدیها ظرف مدت  30روز بعد از
پایان جشنواره نابود خواهد شد ،امکان ارسال آثار در
این جش��نواره به صورت آنالین و پستی وجود دارد،
ش��رکتکنندگان آثار منتخب باید آنونسی را که در
نهای��ت به م��دت یک دقیقه باش��د در یک DVD
ارسال کنند ،حداکثر زمان فیلمهای مستند و داستانی
کوتاه باید  30دقیقه باشد .فیلمهای غیرفارسی زبان
باید زیرنویس داشته باشد .مهلت شرکت در جشنواره
نهم دیماه  93است .جوایز اول و دوم در بخشهای
مختلف جشنواره در  3سطح حرفهای ،نیمهحرفهای
و آماتور به کارگردانان منتخب داده میش��ود .جایزه
بهترین فیلم به تهیهکننده اثر تعلق میگیرد.

پیامک /300088 :تلفن66413942 :

سالم وطن

در آستانه حضور رئیس جمهور محترم در اجالس
مجمع عمومی سازمان ملل ،به عنوان یک شهروند
ایرانی عالقهمن��د به این آب و خاک دوس��ت دارم
غرا از ایشان که یک سخنور متبحر هم
سخنرانیای ّ
هست بشنوم که تمام دشمنان ایران عزیز را ناامید و
دوستان این ملک و مملکت را شاد کند .آقای دکتر
روحانی! منتظریم.
سیدحسینساداتنژاد

خیابانهای پایتخت اکثرا ً تبدیل به پارکینگ شده
و جای پارک نیست .کاش مسؤوالن فکری برای حل
این معضل بزرگ کنند.
یک هموطن

در حالی که اشتون با انتخاب جانشینش در اتحادیه
اروپایی اآلن حکم یک فرد تشریفاتی را دارد  -اگرچه

هنوز رس��ماً اتحادیه را ترک نکرده است  -و آن موقع
هم که بود در مذاکره با وی نتیجه نگرفتیم ،چه دلیلی
دارد تیم هس��تهای ما همچنان با این خانم انگلیسی
مذاکره کند؟ ما که دلیل این کار را درک نکردیم!

نوری

برخی برنامهه��ای تلویزیون خیل��ی بیمزهاند و
چی��زی به آدم اضافه نمیکنند .پول مفت دارند که
هر کس هر طرحی میب��رد را تصویب میکنند یا
آن اف��راد خیلی پارتی مهمی دارند؟ کمی به غنای
برنامهها بیش��تر دقت کنند .البته انصافاً برنامههای
خوب زیادی هم پخش میش��ود ولی این دانشگاه
عموم��ی  -به تعبیر حضرت امام ـ نباید برنامههای
بیهوده و صرفاً وقتپرکن پخش کند.
بیات

اگر استقالل اسکاتلند رأی بیاورد...
کاناداییها سلطنتی باقی بمانند.
قانونگذاری :پارلمان کش��ور اسکاتلند خودمختاری
کاملی را به نس��بت شرایط فعلی که وابسته به وست
مینیس��تر(پارلمان بریتانیا) اس��ت در ام��ور دفاعی،
سیاست خارجی ،مالیات ،تحوالت بینالمللی و تأمین
اجتماعی خواهد داشت.
واحد پول(پوند یا استرلینگ) :چینش امور مالی آتی
اسکاتلند نیز آمیخته از پیچیدگی است.
ـ آلکس س��الموند ،نخستین نخستوزیر کشور
اسکاتلند تهدید کرده است که اگر پادشاهی متحده
وارد اتحاد ارزی با اس��کاتلند نش��ود ،هیچ بخشی از
بدهی ملی را پرداخت نخواهد کرد و گفته«هیچ کس
نمیتواند جلوی استفاده اسکاتلند از پوند را بگیرد».
ـ در مقاب��ل دیوید کامرون نخس��توزیر بریتانیا
مخالفت خود را با اتحاد ارزی اعالم کرده است.
ـ اکثریت اس��کاتلندیها هم خواهان حفظ پوند
هس��تند اما به عنوان جایگزین احتم��اال واحد پولی
سنتی مشابه جمهوری ایرلند یعنی «استرلینگ» به
وجود خواهد آمد که البته ارزش آن بس��یار پایینتر
از پوند خواهد بود.
ـ باید س��هم اس��کاتلند از دیون ملی بریتانیا نیز
مش��خص شود؛ همچنین سهم اس��کاتلند از 1267
میلیارد پوند داراییهای خالص انگلس��تان ،ش��امل
ساختمانها و هیأتهای خارجی وزارت خارجه.
نظامی ( بودجه پیشنهادی  5/2میلیارد پوند) :این
حوزه یکی از پیچیدهترین مباحث میان اس��کاتلند
و بریتانی��ا را باعث میش��ود ،چرا که مدتهاس��ت
اس��کاتلندیها میخواهند از شر هزینههای نظامی
سنگینی که از لندن تحمیل میشود خالص شوند.
از ط��رف دیگر بخش دفاعی ،اش��تغالزایی باالیی در
اس��کاتلند خواهد داشت .این کشور همچنین دنبال
توس��عه توانمندیهای دریایی ش��امل گشتیهای
دریایی و هوایی و نیروهای ویژه است.
ـ حزب ملی اسکاتلند که دولت را در اختیار دارد

میخواهدبرنامه موشکهایهستهای ترایدنتبریتانیا
که تأسیسات و تجهیزاتش هماینک در پایگاه دریایی
کالید در سواحل غربی اسکاتلند قرار دارد به پلیماوث
در خ��ود انگلیس منتقل ش��ود اما هزینههای انتقال
پایگاه زیردریاییها و نیز ذخایر کالهکهای هستهای
برای لندن سرسامآور است.
ـ هماکنون ارتش این کشور دارای  7500نیروی
ثاب��ت و  2هزار نفر نی��روی ذخیره اس��ت اما دولت
ادینب��ورو اعالم کرده قصد دارد پس از اس��تقالل در
عرض  10سال  15هزار نیروی ثابت و  5هزار نیروی
ذخیره در اختیار بگیرد.
خارج از ناتو و اتحادیه اروپایی :اسکاتلند به محض
جدای��ی از بریتانیا از عضوی��ت اتحادیه اروپایی و ناتو
خارج میشود و باید دوباره برای پیوستن به آنها اقدام
کند.
ـ ثروت نفتی سرش��ار و تعصب ملی اسکاتلندیها
شایدباعثشودآنهافعالبرایعضویتدراتحادیهاروپایی
باوضعاقتصادیبحرانیاشعجلهاینداشتهباشند.
ـ نه دول��ت فعلی ادینبورو و نه س��ازمان پیمان
آتالنتیک شمالی دل خوشی از هم ندارند ولی آلکس
سالموند عضویت مس��تقل در ناتو را رد نکرده است.
در مقابل اما ناتو که عمال تحت فرماندهی مش��ترک
لندن و واشنگتن اداره میشود به برنامههای نظامی
سالموند برای این کشور جدید معترض است ،چون
اس��کاتلند بخش��ی از جزی��ره انگلیس اس��ت و آنها
میترس��ند با برچیده ش��دن پایگاههایشان از بخش
شمالی جزیره دچار بحران دفاعی شوند.
عضوی�ت در س�ازمانهای جهان�ی :بالفاصله پس
از اعالم استقالل کشور اس��کاتلند در روز  24مارس
 ،2016روند عضویت آن در سازمان ملل آغاز میشود.
ـ سرمایهداران ،شخصیتها ،شرکتها و موسسات
اس��کاتلندی به صورت خصوصی جایگاه مناسبی در
جه��ان دارن��د و به همین دلیل این کش��ور با خیال
آس��وده به بانک جهانی ،س��ازمان تج��ارت جهانی،

اعتراضات دانشجویان به اقدامات غیرقانونی دانشگاه آزاد بیشتر شد

محرومیت از وام بعد از افزایش شهریه

اثر افزایش شهریه ،توان پرداخت مبلغ کامل هزینهها را
ندارند متقاضی دریافت وام هستند که با جواب منفی
روبهرو شدهاند .رفتارهای فراقانونی دانشگاه آزاد پیش از
این نیز مورد انتقاد ابرینیا ،مدیرکل دفتر آموزش عالی
غیردولتی وزارت علوم قرار گرفته بود .وی برخی اقدامات
دانشگاه آزاد را خارج از ضوابط وزارت علوم عنوان کرده
و گفته بود :دانشگاه آزاد ساز خود را میزند .وزارت علوم
سعی کرده دانشگاه آزاد را ضابطهمند و قانونمند کند،
اما چون س��ابقه این دانش��گاه به این شکل بوده که با

ضوابط وزارت علوم هماهنگی و سازگاری نداشته به نظر
طول میکش��د تا خود را با این ضوابط هماهنگ کند.
ابرینیا همچنین با اش��اره به جلسات مشترک وزارت
علوم با مس��ؤوالن دانشگاه آزاد در زمینههای مختلف،
گفت :در جلسات مشترک این مسائل به آنها تذکر داده
میشود ،اما بهدلیل سابقهای که دانشگاه آزاد در زمینه
عدم قانونمندی دارد و خود را مستقل میداند تا بیاید
خود را در روال ضابطهمندی قرار دهد ،طول میکشد.
اما موضوع عدم ارائه وام بلندمدت به دانشجویان واکنش

صندوق بینالمللی پول و دیگر س��ازمانهای قارهای
و جهانی میپیوندد.
در ورزش بویژه فوتبال و راگبی ،آنها دهههاس��ت
مستقل از تیمهای بریتانیایی هستند.
ـ احتم��ال دارد ی��ک س��ازمان همکاریه��ای
منطقهای سلتی میان اس��کاتلند و جمهوری ایرلند
تشکیل ش��ود و عالوه بر تسریع روند استقالل ولز و
ایرلند شمالی با آمریکا ،کانادا و استرالیا نیز همکاری
کند.
سازمان های 100درصد اسکاتلندی :کشور اسکاتلند
دیگر نمیتواند به سازمانهای سلطنتی بریتانیا وابسته
باش��د و باید س��ازمانهای  100درصد اسکاتلندی
تاسیس کند.
ـ آنها س��اختار بانک مرکزی (بانک اسکاتلند) را
حفظ میکنند اما باید اداره پس��ت خود را تأس��یس
کنند .این اداره احتماال دولتی بوده و به صورت ملی
اداره میشود.
ـ اسکاتلند از شر بیبیسی خالص میشود ولی
نیازی هم به تاسیس بنگاه خبرپراکنی جدید ندارد
چون س��رویس خبررسانی اسکاتلند (اسبیاس) که
اتفاق��ا نقش مهمی در حمایت از کمپین اس��تقالل
داشته در حال حاضر وجود دارد .اسبیاس که رقیب
منطقهای بیبیسی خواهد شد نیز در کنترل دولت
ادینبورو است.
فرهنگ و زبان :بدون شک در این زمینه کشور جدید
جهش شگرفی برای احراز هویت مستقل خود خواهد
داشت.
ـ زبانهای بومی اسکاتلندی ـ شاخههای کلتیک
و گیلی ـ به عنوان زبانهای رسمی این کشور به زبان
انگلیسیخواهندپیوست.
ـ س��نت آن��دروی قدی��س ،ویلی��ام واالس،
ناخ نس(غول افس��انهای دریاچه ن��س) ،دامن مردانه
و نیانبان تا ابد نمادهای جهانی اس��کاتلند آزاد باقی
خواهند ماند.
معاون دانشجویی دانشگاه آزاد را در پی داشت .سعید
کاردار ،معاون دانش��جویی دانش��گاه آزاد در اینباره به
مه��ر گفت :وام صندوق رفاه دانش��جویان وزارت علوم
به علت داشتن بیشترین متقاضی ،با محدودیت مواجه
است و احتمال دارد هنوز دستورالعمل اختصاص این
وام به دانشجویان در سال تحصیلی جدید ،ابالغ نشده
باش��د .وی درباره اختصاص سایر وامها به دانشجویان
متقاضی در دانش��گاه آزاد ،تاکید کرد :در صورتی که
دانشجویان دانش��گاه آزاد متقاضی دریافت شهریه در
نیمسال تحصیلی جدید باشند میتوانند از وامهایی که
صندوق رفاه دانشگاه آزاد در اختیار دارد ،استفاده کنند.
به گفته معاون دانش��جویی دانشگاه آزاد ،این وامها در
همین نیمسال قابل پرداخت است.

■■درگذشت ش�اعر معاصر،
اس�تاد «سیدمحمدحسين
بهجتتبريزي» مع�روف به
«شهريار» (1367ش)
سيد محمد حس��ين
بهجتتبريزي ،متخلص به شهريار در سال 1285
ش در خانوادهاي اهل ادب در تبريز به دنيا آمد .ايام
كودكي او با جنبش آزاديخواهان مشروطه به رهبري
ستارخان و باقرخان همراه بود .وي در كودكي با قرآن
و ديوان حافظ آش��نا شد و پس از تحصيل مقدمات
ح��وزوي ،به ته��ران رفت و وارد مدرس��ه دارالفنون
ش��د .شهريار سپس وارد مدرس��ه طب شد ،ولي در
پ��ي يك جريان عاطفي و پس از  5س��ال تحصيل،
بدون اخذ مدرك دكترا ،تهران و دانش��كده را ترك
گفت و در خراس��ان وارد خدمت دولتي ش��د .او در
نيشابور به ديدار كمالالملك ،نقاش مشهور رفت و
شعري درباره وي سرود .شهريار از آن پس مدتي در
تهران س��كونت داشت و از سال  1319ش در تبريز
اقامت گزيد .وي همزمان با اوجگيري نهضت اسالمي،
با زبان شعر ،انقالب اسالمي را همراهي كرد .شهريار،
به عنوان يكي از مش��هورترين غزلسرايان معاصر،
دلنش��ين
مع��روفِ خاص و عام اس��ت .او غزلهاي
ِ
بسياري س��روده كه يادگار نخستين عشق آتشين
اوست .عشق عرفاني نيز در اشعار شهريار مقام وااليي
دارد و بر بيشتر شعرهاي او سايه افكنده است .كليات
اشعار شهريار متجاوز از  15هزار بيت از قصيده و غزل
و مثنوي و قطعه است كه در  3مجلد به چاپ رسيده
است .بسياري از خاطرات تلخ و شيرين از دورههاي
گوناگون زندگي ،در اشعار شهريار منعكس است و با
خواندن آنها ميتوان گوشههايي از زندگي شاعر را از
نظر گذراند .شهريار بيگمان در شاعري ،استعدادي
درخشان دارد كه در سراسر اشعار او ،روحي حساس
و شاعرانه ،موج زنان بر بال تخيلي پوينده و آفريننده
در پرواز اس��ت .او به تجدد و نوآوري در شعر گرايش
محسوسي داشت و اشعاري كه براي نيما يوشيج و
به ياد او سروده ،حكايت از اين موضوع دارد .شهريار
در سال  1367در مراسم مجتمع هنر و ادبيات دفاع
مقدس به دريافت لوح دستخط زرين حضرت امام،
ديپلم افتخار و سكه يادبود مجتمع به عنوان برگزيده
شعر ،نائل آمد .اين شاعر شهير سرانجام در بيست و
هفتم شهريور 1367ش در سن  82سالگي در تهران
درگذشت و در مقبرهالشعراي تبريز به خاك سپرده
شد .براي پاسداشت مقام ادبي استاد محمدحسين
ش��هريار و نكوداش��ت اين ش��اعر پرآوازه ،س��الروز
درگذشت وي برابر با بيستوهفتم شهريور ،به عنوان
روز شعر و ادب فارسي نامگذاري شده است.
■■تولد «خواجه نظام الملك» وزير دانش�مند
سلجوقي( 408ق)
خواجه نظامالملك ،دانشمند و از شخصيتهاي
مهم سياسي  -فرهنگي قرن پنجم هجري است كه
در طوس به دنيا آمد .او از جمله دانشمنداني است كه
تاثير بسيار زيادي بر تحوالت سياسي و فرهنگي عصر
خويش گذاشت .خواجه در دربار سلسل ه سلجوقيان
به وزارت منصوب ش��د و طي  30سال وزارت خود،
در حل و فصل امور مملكتي تالش بس��ياري كرد و
بس��ياري از پيشرفتهاي ايران در زمان سلجوقيان،
مدي��ون كارداني و لياق��ت او ب��ود .از اقدامات مهم
خواجه نظامالملك ،تاس��يس م��دارس متعددي در
ش��هرهاي مهم ب��ود كه به نظاميه معروف ش��دند.
خواجه از نويسندگان چيرهدست ادب فارسي نيز به
شمار ميرود .او تجربه س��اليان دراز وزارت خويش
را دركتابي به نام سياستنامه گردآوري كرده است.
■■پايان تأليف تفسير مشهور «مجمعالبيان»
توسط عالمه «طبرسي» ( 536ق)
تفسير مجمعالبيان نوشته عالمه شيخ طبرسي
يكي از مفس��رين بزرگ قرآن اس��ت .وي از علماي
مش��هور ايران بود كه به خاطر فضيلت ،درستكاري
و امانت��داري در عل��وم فق��ه ،حديث و تفس��ير به
اميناالس�لام ،يعني امانتدار اس�لام شهرت يافت.
تفس��ير مجمعالبيان كه از تفاسير مهم قرآن است،
تفس��يري مرجع و قابل اس��تفاده براي دانشمندان
مس��لمان بوده و هست .اين تفسير بارها چاپ شده
و ترجم ه فارسي اين تفسير ،در  30جلد موجود است.
■■شروع به كار اولين ساعت «هستهاي» جهان
در نيويورك (1957م)
پس از  7س��ال تالش و كوش��ش ش��بانهروزي
توسط جمع زيادي از برجس��تهترين ساعتسازان
روسي ،انگليسي و آمريكايى ،اولين ساعت هستهاي
جه��ان ،در روز هجدهم س��پتامبر 1957م در بندر
نيويورك آمريكا ،در يك آزمايشگاه بزرگ اين شهر
ساخته و مشغول به كار شد .اين ساعت كه از وجود
آن در موارد بسيار دقيق و در آزمايشگاههاي مختلف
استفاده ميشود در هر  300سال ،تنها  5ثانيه جلو
يا عقب خواهد رفت.

