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با روی کار آمدن دولت یازدهم با شعارهایی چون اعتدال و عقالنیت، مسأله مهم تعریف مفهوم اعتدال از دیدگاه رئیس جمهور است. محمود 
سریع القلم از نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور که از وی به عنوان مشاور رئیس جمهور نام برده می شود، نظر خود در این باره را ابراز داشته 

است. نظر شما در باره این مبانی اعتدال چیست؟ این گزارش با دیدگاه های شما تکمیل خواهد شد.
مباني نظري  را درباره  نظرات خود  اخیرا  بهشتی که گفته می شود مشاور رئیس جمهور است  دانشگاه شهید  استاد  محمود سریع  القلم 

اعتدال گرایي در نوشته ای که متن آن را در اینجا می توانید مطالعه کنید، ابراز کرده است.
اعتدال گرایي تعریف شود. طي  این متن آمده است: در شرایط فعلي، بسیار ضروري است که  به گزارش »تابناک«، به طور خالصه در 
هفته  هاي گذشته، هر فرد و جریاني سعي کرده اعتدال گرایي را به نظام فکري و مرام خود نزدیک کند. ابهام زدایي از این نوع تعاریف الزم 
است. هر چند در علوم اجتماعي، تعاریف مطلق نداریم اما این طور هم نیست که حدود و ثغور لغوي و مفهومي را نتوانیم تعیین و تبیین 
کنیم. شخصي که سوابق او نشان مي دهد خیلي مطالعه نکرده و استاد ندیده است گفته بود، اعتدال گرایي همان مبارزه با جهان فعلي است. 

این تشبیه مثل این است که بگوییم مارکسیسم همان سرمایه داري است.
از قضا، اولین نکته در رابطه با اعتدال گرایي این است که دقیق فکر کنیم و دقیق سخن بگوییم و اگر مسوولیت سیاسي داشته ایم یا داریم 
تصور نکنیم که نظریه پرداز هم هستیم. سیاستمداران بزرگ در دنیا همین که به مباحث نظري و عقلي مي رسند سراغ دانشگاه و مراکز 
این است که جمعیت  اعتدال گرایي  اولین شرط اجتماعي  اجرایي و حل  المسائلي تعریف مي کنند.  تحقیقاتي مي روند زیرا خود را صرفاً 

عظیم اجرایي و سیاسي در کشور به واسطه اینکه دانش محدود دارند در مورد همه مسائل سخن نگویند و لطفاً سکوت کنند و بپرسند.
وی در ادامه می گوید: در مقام تعریف،  اعتدال به حد وسط میان گرما و سرما گویند و یا حد وسط میان خشکي و رطوبت. مهمترین وجه 
در اعتدال  گرایي، تقابل آن با افراطي گري و یا رادیکالیسم است. اگر هر یک از ما فرصت قابل توجهي براي مطالعه کتاب روزگاران، نوشته 
دکتر عبدالحسین زرین کوب بگذاریم به وضوح متوجه مي شویم که تاریخ سیاسي ما ایرانیان به شدت آغشته به خشونت است. طبیعي است 
که نمي توانیم واژگان و صفاتي مانند تعامل، تحمل، خویشتنداري، صبر، رعایت حقوق انسان ها و تسامح از تاریخ سیاسي ایران استخراج 

کنیم. بلکه در مقابل واژگاني مانند حذف،  غارت، ستم، فرار و مهاجرت به عملکرد تاریخي ما نزدیک تر است.
شد  باعث  ایران  در  کمونیستي  ُخلقي  و  فکري  حاکمیت  پهلوي،  دوره  در  چه  و  قاجار  اواخر  از  چه  متأسفانه  سریع القلم،  عقیده  به  بنا 
افراطي گري سنتي، پوسته اي فکري پیدا کند و نه تنها خشونت در داخل ادامه یابد بلکه در تضاد با جهان، پوستیني آهنین مجهز به مباني 
نظري مارکسیسم بر تن کند. حال براي حذف مخالف و معترض، ایدئولوژي ها خلق شدند و جایگزین مزاج و جاه طلبي هاي پادشاهان براي 
تسلط بر دیگران گردیدند. ایراني براي آنکه بر دیگر ایراني مسلط شود نوآوري  هاي فراواني از خود نشان داده است. حقیقت این است که 
ما در عرصه تاریخي سیاست، نه غربي بوده ایم و نه اسالمي. نه غربي بوده ایم که براساس قانون طبیعي، به فردیت و حقوق انسان ها احترام 
گذاریم و نه اسالمي بوده ایم که به تفسیر عالمه طباطبایي از آیه ده سوره زمر در تفسیرالمیزان، خداوند به کساني که صبر پیشه مي کنند 
اجر نمي دهد مگر اجري بي حساب. صبر و حوصله و خویشتنداري در این حد، تقدیر شده است که خصلت بارز پیامبري تلقي مي شود. 

عملکرد تاریخي ما در عرصه سیاست، خارج از تنوع و مدارهاي اقتدارگرایي نبوده است.
سریع القلم به عنوان بخشی از توصیف و توصیه خود از جامعه ایرانی می گوید: در حدي به هم احترام گذاریم، هم پوشاني کنیم، رعایت 
حقوق یکدیگر را به جا آوریم تا کشور پیشرفت کند و هر شهروندي، حس تعلق به خاک و سیستم مدیریتي آن را در خود به طور ملموس به 
وجود آورد. در این فرآیند، پوپولیسم و بي تخصصي و لشگر کار چاق کنان در مدیریت کشور، بزرگترین دشمنان عقالنیت هستند. کارآمدي 
به عنوان کانون اقتصادي و اعتدال گرایي به مثابه مشرب فکري و روشي، دو استوانه عقالنیت در کشورداري مي باشند. این نکته تعیین کننده 
مقایسه  اي را مدنظر داشته باشیم که انسان هاي بزرگ، مقدمات سیستم سازي را فراهم کردند. این تجربه آسیا و آمریکاي التین است. مائو 
در چین عالقه  اي به سیستم نداشت چون سیستم، او را محدود مي کرد و نورافکن ها از روي او برداشته مي شد. اما دو سیاستمدار حرفه  اي 
به نام  هاي چوئن الي و دنگ شائوپینگ، مقدمات سیستم سازي براي رشد و توسعه را فراهم آوردند. یک ضعف بزرگ مطالعات علوم انساني 

در ایران این است که کار مقایسه اي با کشورهاي مشابه نمي کند و عمدتاً به دینامیزم داخل کشور بسنده کرده است.
از نگاه مشاور رئیس جمهور دولت اعتدال، به نظر مي رسد اعتدال گرایي از مباني ده گانه زیر برخوردار باشد:

1.فلسفهواقعبيني: تاریخ چین و شوروي گواه روشني بر آثار منفي تحلیل هاي غیرواقعي از خود و محیط بین المللي است. تا زماني 
که مدیران این دو کشور مدیریت کشور را با تبلیغات مساوي گرفته بودند پیشرفتي در آنها حاصل نشد.

2.روش:انجامتدريجيوانباشتيامور. اعتدال گرایي در عین یک مکتب فکري در سیاست، اقتصاد و اجتماع، یک روش نیز هست. 
از بوق زدن  هاي مکرر رانندگان تهراني به اتومبیلي که در حال پیاده کردن مسافر است مي توان به عنوان یک خصلت نهادینه شده متوجه 

شد که جمعیت قابل توجهي، »حوصله« و »صبر« ندارند.
نبودن،  نبودن، مزاجي  قبلي روش، هیجاني  ادامه مبحث  ازهيجانومزاجوورودبهفكر،مطالعهوبرنامه. در  3.خروج
في البداهه نبودن، واکنشي نبودن و صرفاً با زبان مسائل را حل نکردن از مختصات اعتدال گرایي است. ممکن است شهروندي براي خرید 
چاي، به چندین مغازه رجوع کند و سوال کند و مشورت کند زیرا نوع انتخاب پي آمد دارد. چطور براي صدها تصمیم سیاسي و اقتصادي 

و اجتماعي نمي توان فکر و بررسي را مدنظر داشت.

4.سياستوحكومت:عرصهرهيافتحلالمسائلي. به نظر مي رسد عامه مردم ایران در انتخابات به خصوص ریاست جمهوري 
از سال 1368 به بعد، سه تمایل از خود نشان داده  اند: بهبود معیشت، آرامش اجتماعي و تعامل بین المللي. این سه عنصر ناظر به مسائل 

عیني و واقعي مردم دارد.
5.دينداري،معنويتوتحققارزشهادرسايهثباتاقتصادي.

همان گونه که در متون دیني مشخص است بنیان  هاي اقتصادي و داشتن حداقل ها در پذیرش فرهنگ خداپرستي بسیار نقش آفرین است. 
اگر آگاهي و دانش و شناخت از خلقت و محیط پیراموني انسان را مبنا قرار دهیم، به این نتیجه ساده مي رسیم که برخورداري از حداقل هاي 
معاش و رضایت رواني از ثبات اقتصادي، در رویکردهاي فرهنگي و شناختي انسان مؤثر است. طبع بشر را در بهبود وضع فرهنگي و باورهاي 
دیني او، نباید نادیده گرفت. فقر و نیازمندي، انسان را به لحاظ شخصیتي ذلیل و وابسته مي کند. وقتي  انسان ها از ثبات اقتصادي بهره  مند 
نباشند، آزادي اندیشه و دین  داري آنها هم مخدوش مي شود. از آنجا که اساس دین  داري، عقل محوري است، روي آوردن به استدالل و برهان 

در شرایطي محقق مي شود که حداقل هاي معاش تأمین شده باشد. واژه ثبات اقتصادي بسیار مقدس است.
6.توازنميانمقدوراتواهداف.چه در سطح فردي و چه سازماني و ملي، وظیفه اصلي مدیریت فکر این است که خارج از 

مقدورات، هدف غیرقابل حصول براي خود تعیین نکند.
و  اسکلت  براي  دولت  یک  اقدامات  و  برنامه ها  اگر  نظري  لحاظ  به  حتي  وگروهها. افراد بهجاي بهكشور اولويتدادن .7

ساختارهاي یک کشور سوق پیدا کند، افراد و گروه ها عموماً بهره مند مي شوند.
8.اولويتكارآمدي،دانشوشايستهساالري. اعتدال گرایي براي آنکه از في البداهه بودن فاصله استراتژیک بگیرد و در خدمت 
اهداف کالن و ساختارسازي قرار گیرد، باید دانش و شایسته  ساالري را راهنماي خود قرار دهد. نمي توان برخالف قواعد خلقت عمل کرد. 
هر که توانایي و همت بیشتري دارد، فراتر از دیگران دستاورد خواهد داشت. در اعتدال  گرایي و در نتیجه عقالنیت، اعتماد به فرد نیست 

بلکه به توانایي و مهارت اوست.
9.بهرهبرداريگستردهازامكاناتنظامبينالملل.عملکرد بسیار منفي قدرت هاي خارجي در ایران از یک طرف و حاکمیت 
اندیشه کمونیستي در محافل فکري و روشنفکري ایران باعث شده تا در الیه هاي رواني ایرانیان نوع بدبیني و تردید نسبت به نظام بین  الملل 
پدید آید. اما همین تجربه و شاید به مراتب شدیدتر را چیني ها و هندي  ها داشتند. هر دو بر این مانع تاریخي فائق آمدند و طي چند دهه 

اخیر در فرآیندهاي جهاني شدن متوجه پتانسیل هاي عمیق در نظام بین  المللي شدند.
10.توازنوتنظيمعملكرددولتبانظارتقوهمقننهونقاديرسانهها. اگر دولت  ها و حکومت  ها نقد نشوند و از طریق 

تابناک
نقادي منطقي و نهادینه شده، اصالح نشوند، در افراط و تفریط غوطه  ور خواهند شد.                                                    

نظر شما در باره این مبانی اعتدال چیست؟

ترتیب آیات قرآن
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نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: خرداد 8۵ احمدی نژاد 
به من گفت بیا داخل دولت و با ما کارهای سیاسی انجام بده، دست به دست 
هم دهیم و خبرگان رهبری را عوض کنیم و پیرمردها را برده و به جای آن 

جوانان را بیاوریم.
چهاردهمین  در  اسالمی  انقالب  رهپویان  جمعیت  کل  دبیر  زاکانی  علیرضا 
امروز  که  کشور  سراسر  مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن  اتحادیه  نشست 
دوشنبه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد در خصوص ارزیابی اش از عملکرد 
در  حق  جریان  اینکه  به  اشاره  با  روحانی  کابینه  به  اعتماد  رای  در  مجلس 
طول تاریخ همیشه استمرار داشته و مساله این بوده که ما چه نسبتی با حق 
داریم، گفت: بزرگترین مشکل در قلیل بودن خواص جان بر کف است. ما باید 
مختصات جبهه انقالب اسالمی را بشناسیم که این بزرگترین خدمت است تا از 

موضع انفعال به موضع فعال درآییم.
وی با تاکید بر اینکه مالک جایی جز ولی فقیه نیست و ما در صحنه عمل نیاز 
به خوبی  را  انقالب  باید مختصات جبهه  این منظر  از  افزود:  به حجت داریم، 

بشناسیم.
احمدی نژاد گفت با دست به دست هم دهیم و خبرگان رهبری را عوض کنیم 
زاکانی در خصوص عدم پذیرش مسئولیت در مجموعه سیاسی در دوره احمدی 
نژاد گفت: خرداد 8۵ احمدی نژاد به من گفت بیا داخل دولت و با ما کارهای 
نهایت چه  در  این مسئولیت  پذیرش  با  پرسیدم  او  از  بده، من  انجام  سیاسی 
خواهیم کرد؟ احمدی نژاد به من گفت بیا دست به دست هم دهیم و خبرگان 
اما  بیاوریم،  را  بجای آن جوانان  و  برده  را  پیرمردها  و  را عوض کنیم  رهبری 
رهبری  خبرگان  با  کارش  چه  ماه خدمت  هفت هشت  از  بعد  جمهور  رئیس 

است؟
این  من  که  زمانی  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
مسئولیت را قبول نکردم احمدی نژاد به من گفت تو آدم چه کسی هستی که 
این گونه بر مواضعت پافشاری می کنی و من گفتم من یک بچه بسیجی هستم.

که  دارد  نیاز  کف  بر  جان  و  حق  اهل  خواص  انقالب  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بصیرت و جرأت قیام و ایثار داشته باشند، گفت: شما دانشجویان باید این سه 
رهبری  نزد  ریاست جمهوری  انتخابات  در  کنید،  زنده  در خود  را  خصوصیت 
رفتم و برنامه هایم را توضیح دادم و مقام معظم رهبری به چهار نکته اشاره 
کردند. نکته اول در خصوص تفکر بسیجی و حفظ این تفکر و منطق مهم بود، 
رهبری فرمودند هر کس این تفکر را داشته باشد هم دنیا را دارد و هم آخرت را.

یک خاطره از سال آخر دولت خاتمی 
وی در ذکر خاطره ای گفت: انتهای دولت خاتمی همزمان با ابتدای مجلس 
هفتم بود در این زمان با تعدادی از دوستان به مشهد رفتیم تا خط و مشی 
مجلس را خدمت مقام معظم رهبری عرضه کنیم، رهبری یک فرمایش بلندی 
را راجع به اقتصاد داشتند و تاکید کردند در سال آخر دولت انگیزه ها کم می 

شود شما کمک کنید تا دولت برای انجام امور کار کند.
دبیرکل جبهه رهپویان انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه رهبری بحث خودی 
و غیرخودی را مطرح کردند و در این حوزه باید نگاه جبهه ای داشته باشیم، 
تصریح کرد: در نگاه جبهه ای و انقالبی عده ای به ولی فقیه نزدیک تر و عده 

ای دورترند نگاه جبهه انقالب تاکید بر منافع اسالمی و نگاه رهبری است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ما در مجلس سعی کردیم این نگاه را 
داشته باشیم وگرنه بسیاری از وزیران می ریختند و عین این خیرخواهی را ما 
برای احمدی نژاد داشتیم، دولت احمدی نژاد هزینه های همنامی با اصولگرایی 
را به همراه داشت، خود را نباید هزینه گروه ها کنیم ما باید نگاه جبهه انقالب 

را داشته باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه در مجلس سعی مان این بود 
که با مالک و معیار با وزیران برخورد کنیم، به طوری که دولت بتواند کار خود 
را انجام دهد، گفت: اما آنجا که به مالک ها و معیارها آسیب می زد، ایستادگی 
کردیم، من مخالف نجفی و زنگنه بودم، اولین و جدی ترین مولفه در مخالفت 
جهت گیری به سمت گفتمان پیشرفت انقالب اسالمی بود و نکته دیگر مباحث 
اعتقادی کلی بود که نجفی در جهت این مباحث نبود و مساله مهم واکاوی فتنه 

بود، با زنگنه نیز بخاطر مفاسد اقتصادی مخالف بودیم.
وی با بیان اینکه راجع به کارآمدی وزیران فتنه گری و مفاسد اقتصادی حرف 
نمی  اغماض  اگر  گفت:  کردیم،  اغماض  جاها  خیلی  و  داشتیم  بسیاری  های 
که  این  واسطه  به  دولت  اقتصادی  عناصر  گرفت،  نمی  شکل  دولت  کردیم 
که  کسانی  شدند.  روبرو  مجلس  باالی  رأی  با  شود،  حل  اقتصادی  مشکالت 
مواردی داشتند مجلس حساسیت نشان داد، مجلس نمره قابل قبولی از مواجه 

با کابینه روحانی می گیرد.

اما  بیاورد، اظهار داشت:  اعتماد  اینکه توقع نداشتم زنگنه رای  بیان  با  زاکانی 
زنگنه اآلن وزیر است و موظف هستیم، همکاری کنیم تا چرخ دولت بچرخد، اما 

قرار نیست چشم مان را ببندیم تا برخی اشتباهات دوباره رخ دهد.
سیاست اداره مجلس غلط است

نماینده مردم تهران با بیان اینکه سیاست اداره مجلس غلط است، ادامه داد: 
برای نحوه سیاست گذاری اداره مجلس دچار ضعف ها و کاستی هایی شده ایم و 
از این نظر معترض الریجانی هستیم. اگر سیاستگذاری مانند مجلس هفتم بود، 

االن در مجلس نهم کارهای بزرگی شده بود.
زاکانی در پاسخ به این سئوال دانشجویان که چرا بیژن زنگنه از مجلس رای 
پایانی و در کنار البی  تاکید روحانی در سخنرانی  اعتماد گرفت، توضیح داد: 
برخی از نمایندگان از جمله باهنر که برای زنگنه کار می کردند در رای آوری او 
بسیار موثر بود. تاکید روحانی این بود که اگر زنگنه نباشد نمی تواند کار کند به 
نحوی ریش گرو گذاشته بود، تاکید روحانی موثر بود اما تالش های الریجانی 

و باهنر نیز قابل توجه است.
اساس  بر  باشد  کنیم مشخص  می  دولت کمک  به  گوییم  می  اگر  افزود:  وی 
مبناست نه سهم خواهی، به دولت در جهت اداره صحیح کشور کمک می کنیم 
و حاضر هستیم در این راه فداکاری هم بکنیم، مالک باید تقویت نظام باشد که 
اگر بخواهیم به خود مشغول شویم چیزی باقی نمی ماند، باید جاده صاف کن 

منویات مقام معظم رهبری باشیم.
جلیلی به من و لنکرانی گفت ائتالف کنیم 

در  حضورش  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: من در انتخابات با مالک آمدم، وقتی سه نفر 
یعنی آقایان والیتی، قالیباف و حداد گفتند ما ائتالف می کنیم من نظرم به 
حداد نزدیک تر بود اما در این مسیر جمعی از عقال جلسه گذاشتند و به این 
نتیجه رسیدند که بنده بهتر می توانم کشور را هدایت کنم و مرا مجاب کردند 

که در انتخابات حضور داشته باشم.
گیری  جهت  حفظ  مالک  اولین  ام  کرده  اعالم  اول  از  کرد:  تاکید  زاکانی 
اصولگرایانه کشور است و تا زمانی که بودنم مفید فایده باشد می مانم، اگر دیدم 

حضورم آسیب می زند حتما کنار می کشم.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ما نتوانستیم حرفمان را با جامعه 
من  به  جلیلی  آقای  ای  جلسه  در  گفت:  شد،  پیروز  روحانی  نتیجه  در  بزنیم 
گفت من و شما و لنکرانی به گفتمان انقالب اسالمی نزدیک هستیم پس ما 
باش.  امر خود شما  این  به جلیلی گفتم متصدی  ائتالف کنیم که من  با هم 
نزدیک انتخابات کسی بگوید تا آخر هستم و کنار نمی کشم این غیر اصولگرایی 
است. زمانی که شورای نگهبان عدم احراز صالحیت بنده را اعالم کرد خجالت 

نکشیدم و از شورای نگهبان تشکر کردم این یعنی رفتار قانونی.
بعد از کناره گیری حداد عادل از جلیلی حمایت کردیم

دوستان  به  بارها  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  انقالب  رهپویان  دبیرکل جمعیت 
گفتم اگر من ها ما نشود شکست می خوریم، اظهار داشت: من استداللم این 
از کناره گیری آقای حداد جمع  اما بعد  بود که حداد به جلیلی ترجیح دارد 
از آقای جلیلی حمایت کنیم. کسانی در نظرسنجی ها رأی  بندی کردیم که 
نداشتند به آنها گفتیم کنار بکشند و بعضی که می گفتند ما رأی می آوریم 

جزو نفرات آخر شدند.
زاکانی تاکید کرد: اکنون آنچه مهم است مواجهه مجلس با دولت از نوع کمک 
و مبتنی بر اصول و معیارهاست. رای باالی مجلس نشان از پایبندی به اصول 
و اینکه سلیقه ای رای نمی دهیم است و رای باالی وزیران اقتصادی به این 

معناست که مجلس توجهش مربوط به حوزه اقتصاد است.
وی در خصوص اظهارات ترکان در سرمقاله روزنامه شرق گفت: ترکان حرف 

نادرستی زد و نباید تهدید می کرد و اکنون معتقدم باید عذرخواهی کند.
انتصاب مجید  به  واکنش  در  اسالمی  در مجلس شورای  تهران  مردم  نماینده 
کار  هم  با  بتوانیم  امیدواریم  گفت:  روحانی  پارلمانی  معاون  عنوان  به  انصاری 
کنیم البته آقای انصاری باید نسبت به مشی گذشته خود تجدیدنظر کند وگرنه 

به دولت آسیب خواهد زد.
زاکانی در خصوص انتصاب توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم اظهار داشت: 
سرپرست اختیارات وزیر را داراست اما خود سرپرست باید رعایت کند و خود 
را جاده صاف کن نکند تا دیگران از او بهره برداری کنند و مجلس نسبت به 

این مسئله
بخشداخلیالف

سخنی با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه،

سید حسین شریفی، نماینده اسبق مجلس، در نامه ای از رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، خواسته 
است در پی عملی نمودن انتقال مکان اقامه نماز جمعه از دانشگاه تهران به مصلی باشد.

در نظام جمهوری اسالمی ایران نگاه مناصب حاکمیتی به مردم، نمی تواند جدای از اصول کلی حاکم بر 
حقوق متقابل حکومت و مردم باشد و گاهی غفلت از این امر، موجب ایجاد این شبهه می شود که مبادا برای 

دستیابی به یک هدف به هر وسیله ای ولو تضییع حق الناس متوسل شد.
هدف راقم این سطور طرح مسأله ادامه اقامه نماز جمعه در دانشگاه تهران و غفلت از عوارض سوء ناشی از آن 
است که هفت سال قبل با مشاهده صحنه ای در بلوار کشاورز در ضلع جنوبی پارک الله به این مسأله ورود 
پیدا کردم و ماجرا به اینصورت بود که خانمی فرزند خود و دو فرزند همسایه اش را از ساعت 1۰ صبح برای 
گردش به پارک آورده بود و ساعت 1۲ که به خودرو خود مراجعه می کند با پارک دوبله خودرو نمازگزاران 
مواجه می شود و ساعت یک و نیم بود که نماز تمام شده بود و به محل صحنه رسیدم دیدم فریادهای این 
خانم باعث تجمع مردم و پلیس به دور او شده و پلیس هم قادر به آرامش ایشان نبود تا اینکه با یک عبارت 

حق دادن به ایشان آتش او کم کم خاموش شد و خودروها هم به تدریج حرکت کردند و... . 
دو  با  جویا شوم  تهران  مصلی  به  را  نماز جمعه  انتقال  عدم  علت  اساساً  گرفتم  تصمیم  روز  آن  فردای  از 
طرف)دست اندرکاران مصلی و مسئولین ستاد نماز جمعه تهران( جداگانه صحبت کردم. در اظهارات آنها 
هیچگونه مانع اساسی) جز مسائل داخلی فی مابین آنها( که در مقابل تحمل هزینه های ادامه وضع موجود 
اصاًل قابل ذکر نیست مشاهده نکردم و به این ترتیب در تصمیم خود مصمم تر شدم و به کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی مراجعه و در آنجا طرح موضوع کردم . اعضای محترم کمیسیون در مهلت معقولی 
رسیدگی کردند اما پاسخ قانع کننده ای از آنها نیز نشنیدم. در ادامه پیگیری به رئیس دفتر بازرسی مقام 
معظم رهبری مراجعه کردم، توضیحات ایشان هم مرا قانع نکرد و دیگر موضوع را رها کردم تا اینکه هفته 
گذشته یکی از اساتید دانشگاه تهران ماجرای دیگری را دال بر آثار ادامه اقامه نماز در دانشگاه برایم نقل 
کرد که مجددا باعث نگارش این سطور شد.از آنجاییکه جنابعالی را به عنوان فردی دلسوز به مردم و آگاه 
به مسائل اجتماعی می شناسم و تعجب می کنم چرا تا کنون با نگاه کارشناسی به ارزیابی نفع و ضرر ادامه 
اقامه نماز جمعه در دانشگاه تهران نپرداخته اید. میلیاردها تومان در مصلی تهران هزینه شده و فضاهای 
بسیار خوبی آماده است پس چرا استفاده نمی کنید؟ پیشنهادی را هم در پایان ارائه می دهم و آن این است 
یک پروژه تحقیقی پژوهشی با عنوان »آسیب شناسی ادامه برگزاری نماز جمعه تهران در دانشگاه« از ابعاد 
اجتماعی)ساکنین اطراف دانشگاه، نمازگزاران، عابرین غیرنمازگزار، مسائل بهداشتی و...( و دیگر آثار آن به 
فوریت سفارش دهید آنگاه متوجه خواهید شد که هزینه ادامه این وضعیت بسیار فراتر از منافع مورد نظر 

سید حسین شریفیآن خواهد بود.

روزهای 4 و ۵ سپتامبر امسال مصادف با آغاز سال نو یهودیان )روش هشانا( است که با برگزاری جشن هایی 
در میان جامعه های یهودیان در سراسر جهان همراه می شود.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در صفحه شخصی اش در شبکه اجتماعی توییتر، سال نو عبری 
)روش هشانا( را تبریک گفت.

به گزارش عصر ایران، این تبریک ظریف با استقبال و واکنش مثبت بسیاری در میان رسانه های خارجی 
روبه رو شد. قبل از این در صفحه ای با عنوان حسن روحانی در توییتر نیز پیام تبریکی به دو زبان انگلیسی 

و فارسی برای آغاز سال نو عبری منتشر شد.
ظریف همچنین در واکنش به پیام یکی از کاربران از آمریکا که گفته بود »اگر شما به انکار هولوکاست از 
سوی ایران پایان می دادید سال نو شیرین تر بود« به صراحت جواب داد: » ایران هیچ گاه هولوکاست را انکار 

نکرد، مردی که تصور می شد هولوکاست را انکار کرده، اکنون رفته است. سال نو مبارک«
البته بعدا مشخص شد آن کاربر آمریکایی که ظریف به او پاسخ گفته است؛ دختر نانسی پلوسی رئیس پیشین 

مجلس نمایندگان آمریکاست.
باراکاوبامارئيسجمهورآمريكادركنارنانسیپلوسیعضوارشدكنگرهآمريكا

خانم نانسی پلوسی سیاستمدار دموکرات، بین سال های ۲۰۰۷  تا  ۲۰11 رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
بود. او هم اکنون عضو مجلس نمایندگان آمریکا به نمایندگی از ایالت کالیفرنیاست.

ظریف در شبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر صفحه شخصی دارد.
روزهای 4 و ۵ سپتامبر امسال مصادف با آغاز سال نو یهودیان )روش هشانا( است که با برگزاری جشن هایی 

در میان جامعه های یهودیان در سراسر جهان همراه می شود.
گفتگویظريفودخترعضوارشدكنگرهآمريكادرتوييتر

عوارض ادامه اقامه نماز جمعه در دانشگاه تهران

پاسخ ظریف در توییتر به دختر عضو کنگره آمریکا: 

مردی که هولوکاست را انکار می کرد رفت 
 سال نو عبری مبارک

زاكانیمطرحكرد:

برنامه احمدی نژاد برای تغییر خبرگان رهبری سال ۸۵
 البی الریجانی و باهنر برای رای اعتماد زنگنه



3اقتصادیارمغان نيمه اولشماره 153
 شهریور 1392

 

دیرگاهیست که به مدد فن آوری های نوین دیگر در شعب بانک 
از پرداخت  را  امور پولی و مالی شهروندان  ها که روزگاری همه 
قبض های آب و برق گرفته تا اعطای تسهیالت خرد و کالن در 
ابعاد خانگی تا اندازه های ملی انجام می دادند، دفترهای کاغذی 
جای خود را به انواع رایانه و سیستم های انتقال اطالعات مالی 
سپرده است. نکته اینکه نوع کار بانکی نیازمند حواس، احساس و 
در یک کالم همه روان و تن کارکنان است، مسوولیت امانتداری 
وجوه مردم و دولت و ازدیگر سوی کاربست این سرمایه ها به نفع 
شبان  و  روزان  فرسودگی  این  از  دیگر  حکایتی  خود  سهامداران 
کارکنان شریف بانک ها دارد. این قلم بر این فرض است که هریک 
از کارکنان دولت و بخش خصوصی به اندازه دانش و توان خویش 
ما  از  هریک  اما  احترام  شایان  روی  این  از  و  می-نمایند  تالش 
که گذر و گذارمان به شعب بانک ها افتاده است همواره باتالش 
مستمر و دیگرگون این جامعه زحمت کش روبرو بوده ایم که جای 
آن دارد امور بانکی در شمار کارهای سخت و زیان آور به شمار 
آیند. اگر رقم تعداد کارکنان و شعب بانک ها را که دائما درحال 
تغییرند قریب به ۲۰ هزارشعبه و ۲۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم 
کشوردر  انسانی  سرمایه  از  عظیمی  بخش  یابیم چه  درمی  آنگاه 
سرمایه  اهمیت  آنکه  طرفه  اند  فعالیت  مشغول  مهم  عرصه  این 
و خزانه  مادی  ازسرمایه های  بیش  امروز  اقتصاد  علم  در  انسانی 
کشورهاست. سختی کار در بانک ها عموماً به فرسودگی پیش از 
موعد می انجامد و علیرغم  آنکه نوع کارکنان بانک ها همواره روی 
خوشی به ورزش نشان داده واکثرآنان درقالب تیم های ورزشی به 
صورت حرفه ای یا آماتور به ورزش می پردازند اما یکی از دغدغه 
های اصلی آنان موضوع سالمت ایشان است که اقتضا می نماید 

بیش از پیش در نظر گرفته شود. 
دکترسیف رئیس کل بانک مرکزی وموضوع سرمایه انسانی؛

امید دکتر سیف را به سمت خطیر ریاست  اینکه دولت تدبیر و 
بانک  کارکنان  بزرگ  جامعه  ازسوی  برگزید  مرکزی  بانک  کلی 
افرادیست که  ترین  بانکی  از  او یکی  ها، شکرانه بسیار دارد زیرا 

تجربیات زیر را در کارنامه خویش دارد: 
از   ، است  مالی  امور  و  معتبر دکترای حسابداری  اودارای مدرک 

دیگر سوابق وی می توان به مسوولیت های زیراشاره نمود؛ 
مدیر عامل بانک کارآفرین از مرداد سال 89  

رییس هیات مدیره و مدیر عامل فیوچر بانک در بحرین 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک های ملت، صادرات ،سپه و 

ملی ایران  به مدت ۲۰ سال 
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی 

رسالت بانک مرکزی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در گرم ترین روزهای سال 

1339 یعنی 18 مرداد ماه تأسیس گردید.
برخی ازماموریت های بانک مرکزی عبارتند از: 

اسکناس  انتشار  کشور،  ملی  پول  خارجی  و  داخلی  ارزش  حفظ 
مربوط  مقررات  تنظیم  کشور،  رایج  فلزی  سکه های  ضرب  و 
پول  و  ارز  ورود  و  صدور  بر  نظارت  ریالی،  و  ارزی  معامالت  به 
نظارت  کشور،  اعتباری  و  پولی  نظام  کننده  تنظیم  کشور،  رایج 
و  پولی  سیاستهای  اجرای  با  که  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  بر 
فراهم  را  کشور  اقتصادی  پیشرفت  برای  مساعد  شرایط  اعتباری 
برنامه های تثبیت و  از  اعم  برنامه های مختلف  سازد و در اجرای 

توسعه اقتصادی  پشتیبان دولت باشد. 
شان ومعیشت کارکنان بانک ها 

کار  نیروی  ترین  درشمارپرتالش  ها  بانک  کارکنان  شک  بدون 

روزآمددربه  دانشی  باید  همواره  که  آیند  می  شمار  به  درجهان 
کارگیری ابزاری نوین داشته و مهم ترازآن به حلیه پاک چشمی 
آراسته و به زینت امانتداری مزین باشند از این روی در شرایط 
تورمی کنونی که عرصه معیشت به بسیاری از مردم شریف تنگ 
آمده است اقتضاء می نماید به عنوان عضوی کوچک ازاین خانواده 

بزرگ پیشنهادهای ذیل را عرض نمایم: 
1.ارزش آفرینی برای کارکنان بانک ها: 

شغل  و  حرفه  صنف،  این  تا  است  مناسبی  زمان  مشاغل  هفته 
ارزشمند به دانش آموزان به عنوان رده سنی فرهنگ ساز شناخته 
و  ارزش  تبیین  برای  دیگری  مجال  نیز  ها  رسانه  عرصه  شود.  
و  کشور  اقتصاد  شریان  در  کشور  های  بانک  کارکنان  اهمیت 
مبادالت پولی، اعتباری و مالیست. همواره گزارش عملکرد و نقاط 
قوت و ضعف بانک ها با کارکنان و در برخی موارد حتی با خانواده 
دو  در  همدلی  احساس  با  تا  شود  گذاشته  میان  در  ایشان  های 
فراهم   ها  همدلی  خالل  از  هایی  رهیافت  خانواده  و  کار  محیط 
گشته و هم افزایی در رونق اقتصادی پدید آید. برگزاری اردوهای 
دانش آموزی فرزندان همکاران امری پسندیده است که دربرخی 

بانک ها به آن اندشیده می شود.
۲.حضور در عرصه های اجتماعی: 

حضور در همه عرصه هایی که نیاز به دانش و مهارت و نیز وثوق 
انتخابات، شورای  اجرایی  و  نظارت  های  هیات  در  از جمله  دارد 
شهر، انجمن های محلی و علمی با توجه به اینکه تعداد بسیاری از 
آنان دررشته های دانشگاهی خود صاحب نظربه شمار می آیند نیز 
حائز اهمیت است، به عنوان مثال این حقیر که مطالعاتی در عرصه 
اقتصاد و مسایل کشاورزی و تولید و ریسک داشته است، مقاالت 
بسیاری از این قلم در روزنامه ها و فضای پایگاه های تخصصی نشر 
بانکی، درعرصه  قابل جستجوست و هریک حضور یک  یافته که 

های عمومی را به ذهن بیدار اجتماع متبادرمی نماید.
3.مشورت تصمیم گیران با مدیران بانک ها: 

نوعی  از  اما  است  بروکراتیک  اگرچه  بانکی  تفکر  نوعاً  و  اصوالً 
بینی  فرجام  و  براندیشه  مبتنی  و  دقیق  و  منظم  تفکری  سیاق 
رود  انتظارمی  آید.  نمی  شمار  به  کمی  ارزش  که  برخورداراست 
گیری  تصمیم  جلسات  در  مرکزی  بانک  کل  ریاست  همچنانکه 
کالن کشور همچون هیات وزیران حضور یافته و اظهار اندیشه و 
نظرمی نماید، درسطوح دیگر تصمیم گیری های اقتصادی، پولی و 
مالی از سطح ستاد تا استان و حتی شهرستان نیزجلسات تصمیم 

سازی و تصمیم گیری با حضورصاحب نظران بانکی انجام شود. 
4.ارتباط مضاعف باسیستم بانکداری بین المللی: 

در پیشینه خدمتی رئیس کل محترم بانک مرکزی، مدیریت یک 
بانک معظم خارجی را مشاهده کردم که نقطه قوت بزرگی برای 
نظام بانکی ارزیابی می شود. چه خوب است ماموریت های خارجه 
مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور با اولویت آموزش و تبادل 
اطالعات در دنیای کنونی جان و رونق تازه ای بگیرد و بسیاری از 
خدمات بانکی و راهکارهای آسان سازی امور با توجه به ضرورت 
برای  سربلندی  آرزوی  با  پایان  در  گردند.  الگوسازی  بومی  های 
خانواده بزرگ نظام بانکی کشور، برای سیستم بانکی به عنوان مغز 
متفکر و دست توانای دولت تدبیروامید توفیق خدمت دوچندان 
که  چرا  بنمایند،  نشینان  گوشه  از  یادی  امیدوارم  نموده  مسالت 

دهای گوشه نشینان بالبگرداند... 
کارشناس خبره ستادی نظام بانکی
کارشناس ارشد رتبه عالی ازدانشگاه تهران

در  شده  پیموده  مسیر  گفت:  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
در  رشد  نرخ  باالترین  دوره  این  در  است  انتظار  خط  زیر  کشور 
 ،1391 سال  در  رشد  ترین  پائین  و  درصد   8.۷۵  ،1381 سال 

۵.4- درصد بوده است.
علنی  در جلسه  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رئیس  کاظم جاللی 
به  آخرین وضعیت کشور  از  را  امروز چهارشنبه مجلس گزارشی 

نمایندگان ارائه کردند.
انقالب  از  بعد  سال  چند  طول  در  داشت:  اظهار  جاللی  کاظم 
مشکالت متعدد و تکراری ای را در کشور شاهد بودیم که دولت 
را  از روی کار آمدن قول حل شدن مشکالت  های مختلف پس 
مشکالت حل  که  شویم  می  متوجه  مدتی  یک  از  بعد  اما  دادند 
نشده و بر سر جای خود باقیست. بعضی ها نیز تصور می کنیم هر 
چقدر پول بیشتر تزریق کنیم مشکالت حل می شود اما در حالی 
که دوره هایی را داریم که درآمدهای ارزیمان خوب بود پول هم 

تزریق شد اما عمال اتفاقی نیفتاد و مشکالت حل نشد.
افزود: حال که دولت جدید تشکیل شده  نماینده مردم شاهرود 
است و ما نیز در مجلس دو سال بیشتر وقت نداریم باید با اراده 
قوی با تعامل با دولت بخشی از مشکالت کشور را حل کرده و به 
مردم پاسخگو باشیم به همین خاطر باید یک سند راهبردی داشته 
برای حل مشکالت  بین قوای سه  گانه  باشیم و یک هم فهمی 

کشور وجود داشته باشد.
از  بسیاری  که  این  بیان  با  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
مشکالت قابل حل است و با این تدبیر و رویکرد می توان تاکیدات 
بخشید  تحقق  را  اقتصادی  حماسه  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
گفت: دولت و مجلس و قوه قضائیه به جای جنجال های سیاسی 
که سالیان سال است ادامه دارد و با رویکرد جدی به حل مشکالت 

مردم بپردازند.
نظام  ما  کشور  مشکالت  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  کاظم جاللی 
آماری آن است. سازمان آمار ما االن نرخ رشد سال 91 را ۵.4- 
آمار  سازمان  این  که  است  افتاده  اتفاقی  چه  و  است  کرده  اعالم 
تغییر  دولت  که  این  به محض  و  کرد  اعالم  دیگری  نرخ  را  رشد 
می کند این نرخ رشد به ۵.4- می رسد. آیا این فاجعه نیست که 
ما به عنوان مسئوالن کشور بر اساس این آمارها و اطالعات که با 

رویکردهای سیاسی تغییر می کند تصمیم گیری می کنیم.
نماینده مردم شاهرود گفت: ما باید یک سازمان آمار با یک هیئت 
امنا و زیر نظر قوای سه گانه تشکیل دهیم که اساسا اراده مسئولین 
یک قوه نتواند بر جامعه آماری سیطره پیدا کند چرا که اگر آمارها 
و داده های ما غلط باشد تمام تصمیم هایمان اشتباه می شود. از 
نمایندگان خواهش می کنم تا جزوات را مورد بررسی دقیق قرار 
دهند و بعد از تعطیالت در جلسه ای با حضور رئوسای کمیسیون 
های یک بحث جدی شکل گیرد و کمیسیون های مربوطه وارد 
این موضوع شوند تا بر روی یک سند در خصوص مشکالت کشور 

در دولت و مجلس به توافق برسند و بتوانیم آن ها را حل کنیم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ارائه بخش دیگری از گزارش 
گفت:  کشور  وضعیت  آخرین  درباره  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
این روزها آمار و اطالعات متنوعی از سوی مراکز مختلف و حتی 
مراجع رسمی آماری کشور اعالم می شود که هر یک تصویری از 
گوشه اقتصاد کشور را نشان می دهد که با تصویر موضوع یا اعالم 
شده در گذشته متفاوت است. دولت یازدهم و نمایندگان مجلس 
باید از آمار و اطالعاتی که داده می شود وضعیت کشور را ارزیابی 
فرابخشی  و  بخشی  های  حوزه  تمام  در  شده  ایجاد  ابهام  کنند. 
باعث شده مرکز پژوهش های مجلس بر اساس رسالتی که دارد 
تالش کند ارزیابی مستقلی از وضعیت ارائه کند و در عین حال 
راهکارهایی را به نمایندگان محترم ارائه کند تا در آینده بروز این 

چنین نارسایی هایی به حداقل برسد.
به آن اشاره شده است گفت: برای ارزیابی عملکرد دولت ها باید 
مجموعه از معیارهای کالن مورد توجه قرار گیرد و این معیارها 
بخش  در  شود.  مشخص  غیراقتصادی  و  اقتصادی  بخش  دو  در 
روند  و  ها  پرداخت  تراز  اقتصادی،  رشد  بیکاری،  تورم،  اقتصادی 
ارزش پولی ملی کوچکترین مجموعه ای است که باید مورد توجه 
قرار گیرد و مشخص شود. در بخش غیر اقتصادی نیز معیارهایی 
و  سالمت  وضعیت  جامعه،  زیستی  خوب  زندگی،  کیفیت  مانند 

وضعیت فراگیری و شناخت سرمایه انسانی باید مشخص شود.
ارزیابی  شروع  نقطه  کرد:  نشان  خاطر  شاهرود  مردم  نماینده   
دهه  دو  در  است.  اقتصادی  رشد  کشور  اقتصاد  کالن  وضعیت 
منتشر  آمار  ایران  اقتصادی  رشد  متوسط  به سال 139۰  منتهی 
شده از سوی مرکز آمار ایران معادل 4.9۷ صدم درصد بوده است و 
از دوره 138۷ تا زمان حاضر به جز سال 1389 رقم رشد اقتصادی 
انداز  است. سند چشم  قرار داشته  بیست ساله  زیر خط متوسط 
انتظار داشته است که رشد اقتصادی کشور ساالنه به هشت درصد 
برسد اما مسیر پیموده شده در کشور زیر خط انتظار است در این 
دوره باالترین نرخ رشد در سال 1381، 8.۷۵ صدم درصد و پائین 

ترین رشد روایتی در سال 1391، ۵.4- درصد بوده است.

مطلوبیت  نمایش  برای  گفت:  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
رشد اقتصادی کشور باید از معیارهای پایدار و استفاده درست از 
امکانات کشور مدنظر قرار گیرد و در این راستا یکی از معیارهای 
به نسبت ساده این است که ببنیم دولت ها در دوره های مختلف 
چه مقدار منابع ارزی در اختیار داشتند و چه مقدار منابع  ارزی را 
بابت این رشد هزینه کرده اند. بهترین حالت باید کل منابع ارزی 
دریافت  وقتی  اما  باشد  مدنظر  زمان  هر  در  اقتصاد  اختیار  تحت 
های حاصل از صادرات نفت مدنظر قرار گیرد در دوره 1384 تا 
139۲ به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در 
هر سال ۲۲.8 میلیارد دالر هزینه شده است و برآورد مشابه برای 
دوره 13۷6 تا 84 رقم درآمد ارزی حاصل از نفت به ازای هر یک 

درصد رشد به طور متوسط معادل 4.۵ میلیارد دالر بوده است.
کاظم جاللی گفت: درست که تحریم های اقتصادی هزینه ها را 
افزایش داده است که البته این امر در دو سال اخیر شدت یافته 
نتیجه تحریم  ارزی در  آیا می شود گفت هزینه های  ولی  است 
بیش از 4 یا ۵ برابر شده است. در حوزه اشتغال هم کاستی ها و 
ناکارایی هایی وجود داشته است و اگر که تعریف بیکاری بر اساس 
دستور العمل سازمان بین المللی کار بوده است اما در ایران هرگز 
تعریف کاربردی ویژه که نمایندگی بیکاری در کشور باشد مدنظر 

قرار نگرفته است.
عملکردی  کشور  اقصادی  مدیریت  گفت:  شاهرود  مردم  نماینده 
داشته است که نمی تواند در مسیر مطلوب حکومت باشد. پرسش 
عارضه  نتوانستند  کشور  اقتصادی  مسئوالن  چرا  که  است  این 
مشهود را در زمان مناسب شناسایی و حل کنند. در بحث توزیع 
زمانی  فاصله  در  که  است  کرده  اعالم  اقتصادی  مدیریت  درآمد 
یافته  بهبود  درآمد  توزیع  نخست سال 1391  ماهه   9 تا   1384
است، این بهبود به خصوص با توزیع هدفمندی یارانه ها در دهک 
برای  شده  داده  نمایش  معیار  است.  بوده  مشهود  تر  پائین  های 
به  مبالغ  پرداخت  زمان  در  که  است  بوده  جینی  ظریب  نمایش 
خانوارها کاربرد خود را از دست می دهد. در هر صورت نداشتن 
تصویری جدید در سال 91 و ماه های مختلف سال 9۲ که در 
آن ها تورم اثر مشهودی بر زندگی مردم جامعه داشته است این 
ابهام را ایجاد می کند که اثر اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه 
ها تا چه حد دوام داشته است و در حال حاضر وضعیت فقر در 

جامعه چگونه است.
که  مختلفی  آمارهای  گفت:  مجلس  های  پژوهش  مرکز  رئیس 
دولت ها در قطع پرداخت یارانه به دهک های مختلف ارائه می 
دهند با این ابهام مواجه است که چگونه دهک را که هدفی متغیر 
از  گروهی  به  نقدی  پرداخت  توجه  با  آیا  کرد.  ردیابی  باید  است 
خانواده ها و ادامه آن به خانواده های دیگر با مبالغ باالتر تصویر 
دهک را متفاوت نمی کند. چطور دولت می تواند این هدف متغیر 
را ردیابی کند. اغراق نیست که گفته شود که ادبیات اقتصادی در 
این راستا ارائه نداده است. در مورد قیمت ها نیز باید گفت شاخص 
قیمت ها در چهار سال گذشته روند صعودی داشته است و هزینه 
زندگی در سال های 9۰ و 91 در مقایسه با سال 8۷ به ترتیب 
1.۵ و ۲ برابر شده است و مستندات موجود دالیل افزایش قیمت 

را به طور مشخص تعیین نکرده است.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر، کاظم جاللی گفت: کدام 
بار  اقتصادی کشور این تورم را به  یک از سیاست های مدیریت 
اثری  چنین  کشور  اقتصاد  در  بیرونی  عامل  کدام  یا  است  آورده 
داشته است. شاید تورم یکی از شناخته ترین معیارهای شناخت 
دارد  که  ای  ویژگی  دلیل  به  که  باشد  عملکرد مسئولین  ارزیابی 
معیار  همین  مورد  در  اما  کنند  می  صحبت  آن  مورد  در  همه 
دارد که طرح چند مورد آن خالی  ابهاماتی وجود  شناخته شده 

از فایده نیست.
نماینده مردم شاهرود گفت: شاخصی که به عنوان تورم در کشور 
مورد استفاده قرار می گیرد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارهای شهری است که در خصوص قیمت تمام شده مناطق 
شهری و چیزی در خصوص قیمت تمام شده بنگاه های اقتصادی 
در  باید  که  نمی دهد  ارائه  دولت  روستایی،  کشور، خانواده های 
استفاده از شاخص تورم مالحظه گردد. شاخص ماهیت دوسویه با 
خانوارهای شهری دارد و این به این معناست که وزن های شاخص 
از بودجه خانواده های شهری به دست می آید و بنابراین بخشی 
از تحوالت شاخص به رفتارهای خانوارها و نحوه مدارا کردن آن 
ها با شرایط بر می گردد. به عنوان مثال وقتی گوشت گران می 
شود برخی خانواده های شهری برای گذراندن امور خود ناگزیر از 
خرید گوشت خودداری می کنند البته ممکن است عدم استفاده از 
گوشت به سالمتی آن ها آسیب برساند اما اجبار زندگی این فشار 
را ایجاد می کند.رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در نهایت 
شاخص جدیدی که بر مبنای بندهای این بودجه تعیین می شود 
کاهش تورم را تایید می کند و این سیاست های دولت نیست که 
کاهش تورم را به بار آورده است بلکه ناگزیری مردم از خرید عامل 

کاظم جاللیکاهش تورم شده است

که  می شوند  مواجه  سوال  این  با  وفور  به  اقتصادی  کارشناسان 
به منظور  افرادی که قصد دارند  ارز  چقدر است؟  قیمت واقعی 
سرمایه گذاری به بازار ارزهای خارجی مراجعه کنند دوست دارند 
بدانند آیا قیمت واقعی ارز بیشتر یا کمتر از قیمت کنونی است؟ 
قیمت  مورد  در  که  را  نگاهی  همان  پرسش کنندگان  از  بعضی 
صورت  در  بنزین  می دهند.  پرورش  خود  ذهن  در  دارند  بنزین 
خواهد  فروخته  باالتر  بسیار  قیمتی  در  دولتی  دخالت های  عدم 
شد و در بازار آزاد قیمت بنزین بیش از قیمت تعیین شده توسط 
واقعی  قیمت  می پرسند  بسیاری  نگرش  همین  با  است.  دولت 
در  است؟  چقدر  آمریکا  دالر  واقعی  قیمت  مثال  خارجی  ارزهای 

سال های 1389 و 1390 به وفور 
مطرح  رسانه ها  در  سوال  این 
ارز  واقعی  قیمت  که  می شد 

چقدر است؟ 
با  دالر  هر  خرید  زمان،  آن 
تومان  هزار  حدود  در  قیمتی 
به  بسیاری  بود.  امکان پذیر 
داشتند  انتقاد  ارز  بودن  ارزان 
قیمت  که  نگرش  این  با  و 
تعیین شده قیمت مطلوبی برای 
از  حمایت  و  واردات  کنترل 
تولید داخلی نیست با پیشنهاد 
مفهومی  به  ارز  قیمت  افزایش 

پیشنهاددهندگان  می کردند.  اشاره  ارز  واقعی  قیمت  همچون 
افزایش نرخ ارز به این مفهوم اشاره می کردند که نرخ واقعی ارز، 
نرخی است که با توجه به نسبت تورم داخلی به خارجی تعدیل 
می شود. در روزهای اخیر و پس از اعالم احتمال مداخله نظامی 
غرب در سوریه، قیمت ارز کمی افزایش یافت و چه بسا در روزهای 
آینده نیز در صورت تداوم تنش ها در منطقه، روند نوسانات قیمت 
ارز ادامه پیدا کند. این نوسانات و همچنین بحث های دیگری که 
در مورد سیاست های پولی و اقتصادی مطرح می شود، باعث شده 
که  شود  پرسیده  اقتصادی  کارشناسان  از  سوال  این  هم  باز  که 
قیمت واقعی ارز چقدر است؟ قیمت واقعی ارزهای خارجی قیمتی 
است که در بازار آزاد برحسب کمیابی واقعی منابع نسبت به تقاضا 
تعیین می شود. بر این اساس، قیمت واقعی ارز همان قیمتی است 

که روزانه و لحظه به لحظه مشاهده می شود. 
اگر قیمت دالر آمریکا امروز 3000 تومان است این قیمت واقعی 

قیمت  نیز  قیمت  این  تومان شد  قیمت 3200  اگر  و  است  دالر 
تعیین  بازار  در  که  واقعی  قیمت  این  حال،  این  با  است.  واقعی 
شده )بازاری که در یک سمت آن عرضه کننده بزرگی به نام بانک 
مرکزی حضور دارد( شاید قیمت مطلوب نباشد.   پس از شکل 
میالدی،   1970 دهه  اوایل  در  شناور  ارزی  سیستم های  گرفتن 
موثرترین تصمیم سازان  به  )بانک های مرکزی( در عمل  دولت ها 
باید خاطرنشان کرد در  بازار های پولی و ارزی تبدیل شدند.  در 
شرایطی که بخش عمده عرضه پول در اختیار دولت ها )بانک های 
مفهومی  ارز،  و  پول  آزاد  بازار  از  گفتن  سخن  است،  مرکزی( 

متفاوت از بازار آزاد کاالها و خدمات است.
می توان  نکته  این  به  توجه  با    
متاثر  پول  بازار  اینکه  با  گفت 
و  غیردولتی  بخش   عملکرد  از 
بازرگانی  بخش  علی الخصوص 
است و سمت تقاضا مستقل از 
اراده دولت و بانک مرکزی تاثیر 
قیمت  واقع  در  اما  می پذیرد، 
کنترل  علت  به  ارز  تعادلی 
طرف  در  مرکزی  بانک  دائمی 
قیمت های  با  متفاوت  عرضه، 
تعادلی در دیگر بازارها است. با 
این وصف، این تصور که قیمت 
قیمت  جز  چیزی  ارز  واقعی 

کنونی آن است، راهگشا نیست. 
مفهوم  گسترش  اما  گفت،  سخن  ارز  مطلوب  نرخ  از  می توان 
مطلوب  نرخ  جای  به  مردم  ذهن  در  ارز  واقعی  نرخ  ساختگی 
اقدام شایسته ای نیست. قیمت واقعی ارز همین قیمتی است که 
امروز و همین لحظه در بازارها توسط دالالن ارز مطرح می شود. 
و  باال  را  قیمت  سیاست ها  با  بتوانند  شاید  پولی  سیاست گذاران 
دالالن  توسط  و  بازار  در  واقعی  قیمت  واقع  در  اما  کنند،  پایین 
را  قیمتی  اگر  اعالم می شود. سیاست گذاران  لحظه  به  لحظه  ارز 
در  کنونی(  نرخ  از  بیشتر  یا  )کمتر  ارز  مطلوب  قیمت  عنوان  به 
نظر داشته باشند، باید تالش کنند سیاست هایی را اجرا کنند که 
دالالن در بازار ارز بلندگوی قیمت مطلوبشان بشوند. متاسفانه این 

کار بسیار مشکل شده است.
دنیای اقتصاد

بانک مرکزی و سرمایه ای به نام سرمایه انسانی

قیمت واقعی ارز چقدر است؟
گزارش تکان دهنده در مجلس از وضعیت اقتصاد

هزینه ارزی رشد اقتصادی دولت 
احمدی نژاد پنج برابر دولت قبل
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سید مهدی شجاعی با استعداد بی نظیری که زمینه های رمان 
اثری  خلق  به  اخیرا  دارد  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  و  نویسی 
آموز  عبرت  نکات  از  مملو  طنزگونه  قالب  علیرغم  که  پرداخته 
تاریخی است. این کتاب تحت عنوان »دموکراسی یا دموقراضه« 
در 194 صفحه و چهارده فصل توسط انتشارات نیستان در سال 
87 با قیمت 2300 تومان چاپ گردیده ولی تا کنون به دالیلی 
منتشر نگردیده و اخیرا در پیشخوان کتابفروشی ها خود نمایی 

می کتد.
نویسنده در کتاب »دموکراسی یا دموقراضه« کشوری تخیلی به 
نام غربستان را به تصویر کشیده است. در این کشور پادشاهی به 
بار تصمیم می گیرد  اولین  نام »دمو« حکمرانی می کندو برای 
ادامه حکومت را بر مبنای آراء مردم پایه ریزی کند. بدین ترتیب 
به  را  بین 25 پسری که وی دارد، یکی  از  مقرر می دارد مردم 

عنوان حاکم انتخاب نمایند.
به وسیله  ترتیب  به  فوت وی هر کدام  از  پادشاه پس  فرزندان   
انتخابات و آراء مردم برای مدت دو سال انتخاب و به حکومت می 
رسند و در این مدت دو ساله هر کدام گوی سبقت را در چپاول 
و غارت مردم و ظلم و ستم به آنها و ویرانی مملکت از دیگری 
می ربایند.تا اینکه نوبت به حکومت آخرین فرزند پادشاه به نام 
»دموکافیه« می رسد. مردم ترجیح می دادند که او را به دلیل 
عقب  و  الخلقه  ناقص  فردی  که  اش  روانی  و  جسمی  مختصات 

افتاده و نابینا بود »دموقراضه« بنامند.

دموقراضه چون خودش فردی بیسواد بود و تمام نواقص را در خود 
جمع داشت، دل خوشی نسبت به افراد عالم و دانشمند و سالم 
نداشت و فقط افراد مشابه خودش را به رسمیت می شناخت و 

سرنوشت مملکت را به دست آنان سپرد.
وی اصولی را به عنوان پایه های حکومت خود به مردم معرفی می 
نماید که عناوین فصول این کتاب را به خود اختصاص داده است. 
به طوری که در هر فصل به تشریح جزئیات این اصول پرداخته 

شده است. برخی از این اصول از این قرارند :
1- همه گذشتگان همه جور فحش بوده اند.

2- کسی که بیشتر می بیند بیشتر می دزدد.
3- مردم عادت می کنند.

4- ندیدن هنر است نه دیدن.
صاحبش  برای  که  ندارند،  کوری  به  مزیتی  تنها  نه  بینایی   -5

حاصلی جز مصیبت و فالکت و هالکت به ارمغان نمی آورد.
6- هر که چشم دارد، شعور ندارد و هرکه شعور دارد چشم ندارند.

7- دانش، فالکت است و بینایی، هالکت.
8- پادشاه بچه محل خداست.

9- هرکس هر حرفی با خدا دارد، به پادشاه بگوید.
10- پادشاه، یعنی خدای روی زمین

11- اطاعت از پادشاه، اطاعت از خداست.
12- فرمان خدا و پادشاه یکی است.

13- تعظیم در مقابل پادشاه، تعظیم در برابر خداست.
14- دزدی کار زشتی است، مگر برای اهداف متعالی.

15- اولین اصل در دزدی، خونسردی و اعتماد به نفس است. هیچ 
انسانی به مقام واالی سرقت دست پیدا نمی کند مگر اینکه مال 

دیگران را مال خود بداند.
16- بهترین زمان برای دزدی، روز روشن است.

17- ویرانی مقدمه آبادانی است.
18- کسی توان ساختن دارد که جرأت خراب کردن داشته باشد.

19- بینوایان برای گرم شدن به ذغال بیشتری محتاجند.
20- آنها که در حکومت های قبل، گرمای محرومین را غصب می 

کردند، اکنون باید طعم سرما را بچشند.
21- پادشاه، کیمیا گری متفاوت و بی نظیر است.

22- بازی، کار بدی است، مگر برای پر کردن اوقات فراغت.
23- دشمن چیز مفیدی است. اگر کم آوردید، خودتان درست 

کنید.
24- دشمن یعنی کسی که شما می توانید همه ضعف ها و کم 

کاری هایتان را گردن او بیندازید.
آن  با  را  مردم  توانید  می  شما  که  چیزی  یعنی  دشمن   -25

بترسانید تا ناگزیر به آغوش شما پناه بگیرند.
26- دشمن یعنی کسی که اگر کاری کردید با وجود او مهم تر 

جلوه اش دهید و اگر نکردید او را مقصر جلوه کنید.
27- دشمن یعنی کسی که وقت و بی وقت به او فحش دهید، بی 

آنکه جواب فحش بشنوید.
28- دشمن یعنی کسی که حواس مردم را پرت او کنید تا هوس 

نکنند از شما چیزی بخواهند.
29- مردم همه گوسفندند و ما چوپان.

30- ما در مقابل هیچ کس، ملزم به پاسخگویی یا توضیح دادن 
نیستیم.

31- رفتار با مردم باید درست مثل رفتار با گوسفند باشد. طبیعی 
ترین و مسلم ترین حق مردم را باید با تحقیر و توهین، به آنها داد 

وگرنه طلبکار می شوند.
32- طوری برنامه ریزی کنید که مردم از صبح تا شب بدوند و 

آخر شب هم نرسند.
33- مردم را به دو دسته تقسیم کنید و به یک دسته حقوق و 

مواجب بدهید که مراقب آن دسته دیگر باشند.
34- مردم به دو دسته خیلی نا مساوی تقسیم می شوند، عوام 

و خواص.
اندازه  یک  عوام  و  رأی خواص  گیری،  رأی  و  انتخابات  در   -35

است.

36- عوامند که سرنوشت و تقدیر خواص را رقم می زنند. پس 
خود خواص را نباید جدی گرفت، اما خطر خواص را چرا.

37- هر کاری که از انجامش عاجزید، با صدای بلند اعالم کنید 
که می توانید.

و  دلیل  از  معجونی  کمبودتان  و  کاستی  و  نقص  هر  برای   -38
حکمت و فلسفه درست کنید و به مردم بخورانید، مردم استعداد 

عجیبی دارند برای خر شدن.
داری،  کشور  در  اصول  این  بکارگیری  با  دموقراضه  باالخره  و 
مملکت تحت سلطه خود را به نابودی کشانده و به جای هرگونه 
قیام و انقالب مردم با حداقل اعتراض و شورش همگانی، کشور را 

دو دستی تقدیم کشور همسایه مهاجم می نماید.

 
 
 

این  ایران)ایبنا(،  کتاب  خبرگزاري  گزارش  به 
عالوه  اقتصاد  که  کند  اثبات  مي کوشد  کتاب 
بر رعایت قوانین اجتماعي، سیاسي، حقوقي و 
نیز  اخالقي  فضایل  و  ارزش ها  بر  دیني  حتي 
بدون  پایدار  اقتصادي  توسعه  و  است  استوار 
ـ  آن  با گرایش دیني  ـ  اخالق  از  تاثیرپذیري 

دست نیافتني است. 

این نوشتار با ارایه افق تازه اي از موضوع اخالق 
اقتصاد  اجراي  زمینه  است  اقتصاد درصدد  در 
اسالمي را فراهم آورد و دامنه تاثیرات و قدرت 

تغییرات آن را یادآور شود. 
دیدگاه هاي  بر  تاکید  با  کتاب  این  محتواي 
عالم  عنوان  به  صدر  محمدباقر  آیت اهلل  شهید 
تالیف کتاب »اقتصادنا« آغازگر  با  حوزوي که 
پژوهش در اقتصاد اسالمي از بعد اخالق دیني 

بوده، به رشته تحریر در آمده است. 
اثر،  از  از چکیده اي  این کتاب پس  ابتداي  در 
فهرست فصول نه گانه کتاب دیده مي شود که 
و  مطالب  مجزا،  عنواني  بر  هر فصل عالوه  در 

بخش هایي جاي دارند.
قالب  در  ابتدا  در  که  کتاب  این  مباحث  از 
ریزي  طرح  ارشد  کارشناسي  دوره  پایان نامه 
اندیشمندان  دیدگاه  به  مي توان  است،  شده 
مکتب  نقد  اقتصاد،  مفهوم شناسي  معاصر، 
کالسیک ها از نظر اخالق، نظریه هاي عدم تاثیر 
فرانک  بهینه  رشد  الگوي  اقتصاد،  در  اخالق 
کینز،  مکتب  توسعه،  اقتصاد  مکتب  رمزي، 
اشاره   ... و  سوسیالیسم  و  مارکسیسم  مکتب 

داشت. 
انتشارات پرشکوه نخستین چاپ کتاب »اخالق 
در اقتصاد« را در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه، 14۵ 
روانه  و  منتشر  ریال   3۵۰۰۰ بهاي  و  صفحه 

بازار نشر کرده است.

معرفیكتاب

اثرسيدمهدیشجاعی

سایر تالیفات نویسنده :
دست دعا

چشم امید
ضریح چشمهای تو

دو کبوتر دو پنجره 
یک پرواز

امروز بشریت ..
خار و دل

عشق به افق خورشید
رسم بر این است

بدوک
شکوای سبز

کشتی پهلو گرفته
از دیار حبیب

پدر عشق و پسر
بوی سبز پونه ها

بر حممل بال مالئک
وقتی او بیاید

والعادیات
اندوه برادر

سالم بر وحی

حکایت آن سر
خانه خودمان

دوست قهوه ای
در قصر ملک بانو

پرنده و شکارچی
قهر اسباب بازی ها

آروزیهای فیلی
ضیافت

برای اینکه ماهیها 
منیرند

آفتاب در حجاب
غیر قابل چاپ

آیینه زار
سانتاماریا

ادب در کربال
رزیتا خاتون

طوفان دیگری در راه 
است

سقای آب و ادب
دموکراسی یا دموقراضه

دموکراسی یا دموقراضه
آشنايیبانويسنده:

سیدمهدی شجاعی در شهریور ماه سال 1339 در تهران به دنیا 
به دانشکده  از گرفتن دیپلم ریاضی،  آمد. در سال 13۵6 پس 
به  دراماتیک  ادبیات  رشته  در  و  شد  وارد  دراماتیک  هنرهای 
دانشگاه  حقوق  دانشکده  به  هم زمان،  پرداخت.  تحصیل  ادامه 
تهران رفت و پس از چند سال تحصیل در رشته علوم سیاسی، 
به طور جدی  و  کرد  رها  آن را  کارشناسی،  اخذ مدرک  از  پیش 
داد.حوالی  ادامه  ادبی  مختلف  قالب های  در  را  نوشتن  کار 
او چه  آثار  اولین  یعنی حدود ۲۰ سالگی،  و ۵9  سال های ۵8 
هشت  شدند.حدود  منتشر  کتاب  قالب  در  چه  و  مطبوعات  در 
روزنامه جمهوری  سال مسؤولیت صفحه های فرهنگی و هنری 
اسالمی و سردبیری ماهنامه صحیفه را به عهده داشت. سال های 
متمادی مسؤولیت سردبیری مجله رشد جوان را برعهده داشت 
و هم زمان در سمت مدیر انتشارات برگ به انتشار حدود 3۰۰ 
کتاب از نویسندگان و هنرمندان و محققان کشور همت گماشت.

مسؤولیت داوری چند دوره از جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر 
جشنواره  و  نوجوان  و  کودک  فیلم  بین المللی  جشنواره  فجر، 
سال های  طی  او  فرهنگی  و  هنری  فعالیت های  از  مطبوعات 
ادبیات  تحصیلی اش  رشته  می روند.اگرچه  به شمار   ۷۵ تا   6۵
نمایشی بوده و چند نمایش نامه هم به دست چاپ سپرده، اما 
مجموعه هایی  و  شده  متمرکز  داستان نویسی  روی  بر  بیش تر 
قابل  »غیر  و  »سانتاماریا«  مانند  بلند  و  کوتاه  داستان های  از 
مهدی  سید  هنری  آثار  دیگر  است.از  کرده  منتشر  را  چاپ« 
شجاعی، قطعه های ادبی اوست که در قالب چند کتاب به بازار 
و  بارانی«  »دیروز   ، »بدوک«  شده اند.فیلم نامه های  روانه  نشر 
مجیدی هستند  مجید  با  او  مشترک  سینمایی  کارهای  »پدر« 
سینمایی  کارهای  دبا«  »قلعه  و  خفاش«  »چشم  فیلم نامه  و 
سیدمهدی  فیلم نامه های  دیگر  از  بهزادپور.  بهزاد  با  او  مشترک 

شجاعی، می توان به »کمین« و »آخرین آبادی« اشاره کرد 
که توسط کانون پرورش فکری کودکان ساخته شده اند.هم چنین 
کتاب های »کشتی پهلو گرفته« ، »پدر، عشق و پسر« ، »آفتاب 
در حجاب« ، »از دیار حبیب« ، »شکوای سبز« ، »خدا کند تو 
بیایی« و »دست دعا، چشم امید« حاصل تجربه های او در زمینه 
ادبیات مذهبی هستند.ادبیات کودک و نوجوان بخش دیگری از 
به شمار  شجاعی  سیدمهدی  مستمر  و  جدی  ادبی  فعالیت های 
می رود. او در این زمینه تاکنون به تالیف و ترجمه بیش از 1۰۰ 
کتاب مبادرت ورزیده است.سرپرستی دایرةالمعارف امام حسین 
اولین  که  می رود  به شمار  او  تحقیقی  فعالیت های  دیگر  از  )ع( 
فیلمنامه  نگارش  هم اکنون  است.او  شده  منتشر  آن  مجلدهای 
سریالی شهید چمران را به پایان برده و فیلمنامه سریال حضرت 
یوسف )ع( را در ۲6 قسمت نوشته است.شجاعی ضمن عضویت 
مسوول  مدیر  هم اکنون  فکری،  پرورش  کانون  مدیره  هیات  در 
انتشارات  است  سال  است.اوچندین  نیستان  کتاب  انتشارات 
نیستان را راه اندازی کرده است. می گوید انگیزه اش از راه اندازی 
این مرکز انتشارات این بوده که بهترین آثار نویسندگان و شاعران 
معاصر خود را در قالب آلبومی چاپ و منتشر کند. اکنون بیش از 
۲۰۰ جلد از این مجموعه اعم از شعر، داستان، نمایش نامه و نثر 
ادبی - با عنوان گزیده ادبیات معاصر - منتشر شده و پیش بینی 
 ۲۵۰ به  نزدیک  آینده ای  در  مجموعه،  این  تعداد  که  می شود 
بین المللی  نمایشگاه  هجدهمین  در  او  اثر  برسد.آخرین  عنوان 
است.وی  نمایشی  تابلوی  که چند  دارد  نام  »آیینه زار«   ، کتاب 
هم چنین فیلمنامه سینمایی »مسافر کربال« را به سفارش کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوشته و داستان بلند »طوفانی 
که  است  رسانده است.گفتنی  چاپ  به  را  است«  راه  در  دیگری 
شجاعی چند سال قبل به عنوان چهره ماندگار کشوری معرفی 

و جایزه دریافت نمود.

برريس تاثري ارزش هاي 

اخالقي در اقتصاد در 

كتايب با عنوان »اخالق در 

اقتصاد« نوشته رحمت الله 

علريحيمي از سوي 

انتشارات پرشكوه منترش 

شد. اين كتاب با تاكيد بر 

نظريات شهيد صدر، به 

برريس مكاتب اقتصادي از 

منظر اخالق مي پردازد و 

با داليل وحياين، روايي و 

عقاليي، استدالل هاي علمي 

و تجريب را در اين باره به 

اثبات مي رساند.

فرصتيبراياحياوبازنگرياقتصاددربستراخالق

معرفی کتاب » اخالق در اقتصاد « با تاکید بر نظریات شهید صدر
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»اُزن« با توجه به ساختار خود می تواند میکروب کشی قوی باشد و به همان اندازه تماس مستقیم و مداوم با آن 
برای انسان زیانبار است.

تا ۲۰  ارتفاع 1۵  به گزارش  فارس در وبالگ رشنو آمده است: اکسیژن که گاز زندگی بخش زمین است در 
کیلومتری از سطح زمین در اثر اشعه  فرابنفش خورشید شکسته شده و به دو اتم تکی اکسیژن تبدیل می شود، 
اتم تنهای اکسیژن با اکسیژن دوتایی ترکیب شده و اکسیژن سه تایی یا اُزن را تولید می کند. همانطور که همه 
می دانیم اُزن با دریافت اشعه فرابنفش خورشید و مهار آن باعث زندگی بخشیدن به زمین می شود، در حالی که 
تمام ازون الیه تروپسفر با فشرده شدن بیشتر از چند میلیمتر نیست، حیات روی کره زمین به وجود آن بستگی 
دارد.اُزن با توجه به ساختار خود می تواند میکروب کشی قوی باشد و به همان اندازه در صورت تماس مستقیم و 
مداوم با آن برای انسان زیانبار؛ احساس خاصی که هوای بعد از بارندگی و رعد و برق به انسان می دهد، تأثیر ازون 

ایجاد شده در سطح زمین بواسطه رعد و برق بر انسان است.
اُزن در شهرهای صنعتی توسط  فعل و انفعاالت صنعتی در سطح زمین نیز تولید می شود، اما از آنجا که این اُزن 
در محل مناسب خود قرار نگرفته است مشکالتی برای ما ایجاد می کند ازون سطحی می تواند به مواد مصنوعی 
و شیمیایی آسیب برساند، خوردگی شدید فلزات و حتی الستیک از تأثیرات مشخص ازون در مناطق صنعتی 

است؛ این تصویر را ببینید:
تأثیرات اُزن سطحی به اینجا ختم نمی شود، صدمات زیانبار به سیستم تنفسی انسان و حیوانات همچنین تأثیرات 
منفی اُزن بر گیاهان که شامل: صدمه به برگ، کاهش رشد گیاه، کاهش عملکرد، تغییر در کیفیت گیاهان زراعی 
و تغییر در حساسیت به عوامل استرس زا که در نهایت باعث کاهش تولید و از کیفیت افتادن محصول است از 

موارد بررسی شده تأثیرات منفی اُزن سطحی است.
پس باید گفت اُزن در محیط طبیعی خود دوستی انکار ناپذیر است و ایجاد آن بوسیله صنعت در سطح زمین آن 

را به دشمن انسان تبدیل می کند

کارشناسان بر اساس آخرین بررسی های خود فهرست پرسرعت ترین گوشی های هوشمند 
موجود در بازار جهانی را منتشر کردند و امکانات هر یک از آن ها را توضیح دادند.

کارشناسان بر اساس آخرین بررسی های خود فهرست پرسرعت ترین گوشی های هوشمند 
موجود در بازار جهانی را منتشر کردند و امکانات هر یک از آن ها را توضیح دادند.

انواع مختلف و قابلیت های متفاوت به دست کاربران  با  این روزها گوشی های هوشمند 
جهانی می رسند و هر یک از آن ها امکانات متفاوتی را شامل می شوند تا بتوانند به نوعی 

توجه بیشتری را از کاربران جلب کنند.
تولیدکنندگان تلفن همراه که بازار جهانی گوشی های هوشمند را بسیاری رقابتی می دانند، 
با تمرکز بر بخش های مختلف این محصول سعی بر جذب سهم هرچه بیشتری در بازار 
از مهم ترین  بر سرعت پردازش اطالعات در گوشی  تاکید  این میان  جهانی دارند و در 
مواردی محسوب می شود که می تواند محصول آن ها را از دیگر گوشی های هوشمند مشابه 

موجود در بازار متمایز کند.

کارشناسان بر اساس آخرین بررسی های خود فهرست پرسرعت ترین گوشی های هوشمند 
موجود در بازار جهانی را منتشر کردند و امکانات هر یک از آن ها را توضیح دادند. این 

فهرست به قرار زیر است:
• گوشی هوشمند Galaxy S4 سامسونگ – امتیاز 4.۵ از ۵ – این گوشی هوشمند 
شامل نسخه 4.۲.۲ سیستم عامل اندروید می شود و از مهم ترین امکانات آن می توان به 
دوربین باکیفیت، پردازنده چهارهسته ای پرقدرت، طراحی مناسب و پشتیبانی از فناوری 
ارتباطی NFC اشاره کرد. البته این گوشی مشکالتی دارد که از مهم ترین آن ها می توان 

به پایین بودن کیفیت نمایشگر، بدنه پالستیکی، دکمه اصلی غیرحسی اشاره کرد.
• گوشی هوشمند Galaxy Note II سامسونگ – امتیاز 4 از ۵ – این محصول نمایشگر 
باکیفیتی دارد که برای پخش تصاویر ویدیویی و انجام بازی های رایانه ای مناسب است. 
این گوشی شامل پردازنده چهارهسته ای، دوربین باکیفیت و باتری پردوام می شود و از 
مهم ترین مشکالت آن می توان به مشکالت نمایشگر به هنگام استفاده از قلم هوشمند 

اشاره کرد.
• گوشی هوشمند HTC One – امتیاز 4 از ۵ – این گوشی هوشمند با بدنه فلزی خود 
طراحی بسیار زیبایی دارد و شامل پردازنده پرقدرت چهارهسته ای و نمایشگر 4.۷ اینچی 
 SD با کیفیت 1۰8۰ پیکسل می شود. مشکل این گوشی عدم پشتیبانی از کارت حافظه

و عدم قابلیت تعویض باتری است.
• گوشی هوشمند LG Optimus G Pro – امتیاز 4 از ۵ – این گوشی هوشمند از 
شبکه مخابراتی LTE پشتیبانی می کند و با قیمت پایین، قدرت و سرعت باال را در اختیار 
و  است  بزرگ طراحی شده  غیرکاربردی  به صورت  این گوشی  البته  کاربران می گذارد. 

باتری آن توان الزم را ندارد

برای سفرهای فضایی  توسط شرکت های خصوصی  نظر گرفته شده  بودجه در  اگرچه 
تجاری نیز رقم قابل توجهی است، اما چنین سفرهایی قطعا ارزان تر و مقرون به صرفه تر 

از هزینه های چند میلیون دالری اعزام فضانورد به فضا هستند.
می  عالقه مندان  تجاری،  فضاپیماهای  توسعه  و  فضایی  گردشگری  صنعت  گسترش  با 
انگیزی به  با خرید بلیت ۲۰۰ هزار دالری، سفر هیجان  توانند تا سال ۲۰1۷ میالدی 

فضا را تجربه کنند.
به گزارش ایسنا، شاید پرداخت این رقم برای بسیاری از مردم عادی امکانپذیر نباشد، 

اما با معرفی پروژه های جدید توسط بخش دولتی یا سرمایه گذاران خصوصی و ساخت 
فضاپیماهای تجاری مختلف، مردم قطعا شاهد کاهش قیمت ها خواهند بود.

از دهه 19۵۰ میالدی اکتشافات فضایی تنها در انحصار دولت ها بوده، اما از زمان گام 
تجاری سازی سفرهای  برای  ماه تالش های محدودی  بر سطح  انسان  نهادن نخستین 

فضایی شکل گرفت.
مفسران و دانشمندان در آن مقطع زمانی پیش بینی کردند که امکان گذراندن تعطیالت 
بزودی مهیا خواهد شد، اما تمامی پروژه های مختلف با شکست مواجه شدند؛ طی سال 
های اخیر با ورود شرکت های خصوصی فصل جدیدی در سفرهای تجاری فضایی آغاز 
نوین  نسل  جمله  از  مختلفی  های  فناوری  به  فضایی  تجاری  سفرهای  توسعه  شد.برای 
موشک، فضاپیماهای جدید و لباس فضانوردی با هزینه های تولید کمتر مورد نیاز است.

فضاپيما
اصلی ترین قطعه پازل سفرهای فضایی تجاری به نسل جدید فضاپیما اختصاص دارد که 

بخش زیادی از هزینه سفر را به خود اختصاص می دهد.
فضاپیمای هرمس )Hermes( پروژه ای است که به تازگی مراحل جذب سرمایه گذار 
را آغاز کرده است؛ این پروژه شامل فضاپیمای زیرمداری با مشخصاتی مشابه شاتل های 

فضایی است.
در این پروژه از سابقه 4۰ ساله ناسا در طراحی و ساخت قطعات و ایجاد یک سیستم 
نیروی محرکه مدوالر در کنار کاهش چشمگیر هزینه های تحقیقاتی استفاده شده است.

نمونه اولیه ای از این طرح ساخته شده و انتظار می رود که با تأمین بودجه پیش بینی شده، 
نخستین مسافران فضاپیمای هرمس تا چهار سال آینده راهی مدار فضا شوند.

بر اساس اعالم مسؤوالن شرکت مجری این پروژه )STAR Systems( قیمت اولیه 
هر صندلی در این فضاپیما 1۵۰ هزار دالر است.

لباسفضانوردی
صنعت سفرهای فضایی تجاری به لباس های مخصوص برای تأمین ایمنی اولیه پروازهای 
سرنشین دار به مقاصد زیر مداری نیاز دارد.یکی از نخستین لباس های فضانوردی زیر 
مداری 3G نام دارد که موفق به کسب گواهینامه استاندارد از سوی ناسا شده است؛ این 

لباس مخصوص سفرهای فضایی تجاری زیر مداری و مداری است.
درحالیکه لباس فضانوردی ناسا حدود یک میلیون دالر قیمت دارد، لباس 3G تا پایان 

سال ۲۰13 میالدی با قیمتی در حدود 1۰ هزار دالر در اختیار مردم قرار می گیرد.
ماهوارهشخصیبرایهرفرد

 SkyCube پیش از تجربه یک سفر زیر مداری افراد می توانند از طریق مینی ماهواره
تصاویر زیبایی از فضا را تهیه کنند.

امکان  از نخستین ماهواره هایی کوچکی است که  این ماهواره 1۰*1۰*1۰ جزو یکی 
تهیه تصاویر پانوراما و میدان گسترده از زمین را فراهم می کند؛ پس از تکمیل مأموریت، 

ماهواره با کمک یک بالون از مدار خارج و در جو زمین نابود می شود.
با کمک این بالن امکان مشاهده ماهواره از روی زمین فراهم می شود؛ هزینه چند دقیقه 

کنترل این ماهواره و تهیه تصاویر فضایی حدود ۲۰ دالر هزینه دارد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که ماهواره های شخصی در آینده کاربرد فراوانی پیدا 
می کنند؛ در این شرایط بر خالف گذشته که شرکت های بزرگ هوافضا و آژانس های 
فضایی دولتی انحصار پرتاب ماهواره ها را در اختیار داشتند، شهروندان عادی و شرکت 
های کوچک نیز قادر خواهند بود با هزینه های نسبتا پایین، ماهواره های کوچک را در 
مدار زمین قرار دهند.پیش بینی می شود که این فناوری تا یک دهه آینده با هزینه ۲۵ 

هزار دالری اجرایی شود.
اپراتورتورهایگردشگریفضايی

با ورود شرکت های خصوصی به حوزه سفرهای فضایی، رقابت شدیدی بین شرکت های 
 XCOR و Virgin Galactic فعال در این بخش آغاز شده است؛ شرکت هایی مانند

بسرعت در حال توسعه پروژه های سفرهای فضایی تجاری خود هستند.
فضایی  برای سفرهای  توسط شرکت های خصوصی  گرفته شده  نظر  در  بودجه  اگرچه 
تجاری نیز رقم قابل توجهی است، اما چنین سفرهایی قطعا ارزان تر و مقرون به صرفه تر 

از هزینه های چند میلیون دالری اعزام فضانورد به فضا هستند.
بسته پایه فضایی پروژه ویرجین گاالکتیک با هزینه ۲۰۰ هزار دالری شامل ارائه تمام 
خدمات مورد نیاز از جمله لباس مخصوص فضانوردی است و بسته ممتاز فضایی با هزینه 

یک میلیون دالری شامل اجاره یک شاتل با شش سرنشین بمدت یک روز است.
با توسعه فناوری های مورد نیاز برای انجام سفرهای فضایی تجاری، داوطلبان از هم اکنون 
چهار سال زمان دارند تا پس انداز مناسبی برای یک سفر ۲.۵ ساعته فضایی جمع آوری 
کنند.باوجود کاهش چشمگیر هزینه ها، می توان پیش بینی کرد که نخستین مسافران 
این پروازها تنها افراد ثروتمند و سرشناسی هستند که برای گذران تعطیالت راهی فضا 

می شوند!

»ُاُزن« دوست یا دشمن طبیعت؟

پرسرعت ترین گوشی 
های جهان کدامند؟

تعطیالت ثروتمندان در فضا !

باشگاه خبرنگاران: فلش دیسک ها سال هاست که به اولین ابزار نقل و انتقال اطالعات تبدیل شده اند و کمتر کسی را می توانید این روزها پیدا 
کنید که یکی از این دستگاه ها به همراه نداشته باشد. این فلش ها انواع و شکل های مختلف دارند.

این کوچولوهاي با مزه حافظه هاي فلش بسیار ریزي هستند که عالوه بر ذخیره اطالعات دیجیتالي مي توانند به عنوان جک صدا براي هدفون 
شما استفاده شوند.

Ongshik Kim و Se-eun Kim سازندگان این حافظه هاي فلش هستند که در ظرفیت هاي 4، 8، 16 گیگابایت وارد بازار شده است. 
این فلش ها البته با توجه به اندازه کوچکشان زود گم خواهند شد و باید دقت داشته باشید که همیشه از میخ آن استفاده کنید.

 Brick USB Drive .تنها با اتصال به لپ تاپ یا گوشي موبایل و بدون نیاز به نرم افزار ویژه قابل استفاده مي باشند USB این حافظه هاي
نام این محصول است.

میخ هایی برای نگه داری اطالعات
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)طبیعي،  گروه   4 به  پوست ها 
تقسیم  مختلط(  و  چرب، خشک 
مي شوند. این تقسیم بندي بیشتر 
درجاتي  با  و  است  صورت  براي 
آن  از  هم  بدن  قسمت هاي  سایر 
مختلط  نوع  جز  مي کنند  تبعیت 
که فقط در صورت دیده مي شود...

 پوست ما از هر نوعي که باشد، 
مناسب  روزانه  مراقبت هاي  به 
از  تا  دارد  نیاز  ماهانه  البته  و 
بماند.  امان  در  زودرس  پیري 
مراقبت هایي؟  نوع  مي پرسید چه 
با »پوست ومو«ي این هفته همراه 

شوید.
1. هر روز ضدآفتاب بزنید: از مراقبت هاي متداول براي هر 4 نوع پوست، استفاده از کرم  
پوست  دارند. کسي که  متفاوتي  انواع  پوست  پایه  براساس  است. ضدآفتاب ها  ضدآفتاب 
چرب دارد، باید ضدآفتابي استفاده کند که پایه اش چرب نباشد. در غیر این صورت دچار 
جوش مي شود. برعکس کسي که پوست خشک دارد، بهتر است از ضدآفتاب هایي با پایه 
چرب استفاده کند تا نیازي به استفاده از مرطوب کننده نداشته باشد. براي پوست هاي 
طبیعي نیز باید از ضدآفتاب طبیعي استفاده کرد زیرا اگر پایه آن چرب باشد، فرد را دچار 
مرطوب کننده  از  استفاده  به  نیاز  باشد،  اگر خشک  و  زیرپوستي مي  کند  ریز  جوش هاي 

است. 
حفاظت از پوست هاي مختلط در برابر آفتاب  هم همانند پوست چرب است؛ یعني فرد باید 
از کرم ضدآفتاب بدون چربي استفاده کند و روي قسمت هاي کناري صورت که پوست 

خشک تر است، مرطوب کننده بزند.
۲. هر روز مرطوب کننده  بزنید: پوست چرب در طول روز به مرطوب کننده نیاز ندارد اما 
براي پوست طبیعي، روزانه 1 تا 4 بار استفاده از مرطوب کننده توصیه مي شود. پوست 
خشک به خصوص در زمستان، به مرطوب کننده و چرب کننده بیشتري نیاز دارد. از آنجا 
که با شستشو و تعریق اثر مرطوب کنندگي کرم ها کم مي شود، شاید الزم باشد افراد 3-4 

بار در طول روز از کرم هاي مرطوب کننده استفاده کنند.
3. هر روز از پن ها استفاده کنید: ترکیب هایي که امروزه براي شستشوي پوست صورت 
خاصیت  که  غیرصابوني اند  شوینده  ترکیب هاي  یا  پن ها  مي شود،  استفاده  دست  و 
پاک کنندگي صابون را دارند اما عوارض آن را ندارند. اخیرا این نوع پن ها براي تمام انواع 
پوست ها طراحي شده اند. پن ها پوست را خیلي خشک نمي کنند با این حال پاک کنندگي 

خیلي خوبي دارند و بعد از استفاده اثري از چربي اضافي مضر روي پوست نمي ماند.
4. به طور ماهانه از ماسک هاي تقویت کننده و الیه بردار استفاده کنید: از چند سال پیش 
مصرف ماسک  هاي میوه رواج یافته و هدف از آنها، الگوبرداري از الیه برداري کرم هاي اسید 
میوه بود. اسیدهاي میوه الیه هاي سطحي را برمي دارند و الیه هاي زیرین را تحریک به 
کالژن سازي مي کنند و قاعدتا کالژن جدید، پوست را شاداب تر نشان مي دهد. به عنوان 
اثر  ماسک ها  این  ولي  کرد  استفاده  میوه  ماسک هاي  از  مي توان  ماهانه،  مراقبت هاي 
ماندگاري ندارند و براي کوتاه مدت شفافیت آني به پوست مي دهند. اگر این نوع مراقبت ها 
پیگیري نشوند، پوست از لحاظ آثار ضدچروک و شادابي به جایي نمي رسد. افرادي که 
درمان هاي مرتب دارویي را براي پیشگیري از چروک مثل کرم هاي اسید میوه و کرم هاي 
ضدچروک استفاده مي کنند، مي توانند ماهانه از ماسک میوه براي نتایج بهتر و سریع تر 

بهرمند شوند.
از 3۵-4۰  بعد  بگیرید:  کمک  جوان کننده  زیبایي  از خدمات  گاهي  نیاز،  در صورت   .۵
مثل  کرد  استفاده  ماهیانه  و  روتین  طور  به  زیبایي  خدمات  برخي  از  مي توان  سالگي 
و  کالژن  ساخت  بافت،  عمق  در  گرما  ایجاد  با  لیزرها  این   .RF یا  فرکشنال  لیزرهاي 
االستین را افزایش مي دهند و این موضوع باعث قوي  شدن و شادابي پوست مي شود. وقتي 
فردي کاندید این کار شد، تکرار آن برایش اهمیت دارد و باید 3 یا 4 ماه این کار را انجام 
دهد و بعد از ۵-4 جلسه، درمان نگهدارنده انجام گیرد تا اثر درماني لیزرها و افزایش قوام 
پوست پایدار بماند و کالژن سازي مرتب تحریک شود. در کنار RF باید دارو هم مصرف 

دکتر امیرهوشنگ احسانيکرد تا نتایج بهتري مشاهده شود.

خاصي  معاني  افراد  براي  زیبایي 
به  زیباتر  براي  من  نظر  به  دارد. 
و  خوب  کارهاي  رسیدن،  نظر 
مثال  داد  انجام  مي توان  متفاوتي 
زیبایي  گونه هاي  اینکه  براي 

داشته باشید...
توصیه مي کنم با مهرباني صحبت 
چشمان  اینکه  براي  کنید! 
باشید،  داشته  دوست داشتني اي 
مردم  خوبي هاي  مي کنم  توصیه 
اینکه  براي  ببینید!  و  بکاوید  را 
بدن متناسبي داشته باشید، غذاي 
تقسیم  نیازمند  افراد  با  را  خود 
تنها  هرگز  اینکه  براي  و  کنید 

نباشید، با دانش حرکت کنید.
شاید چیزهایي که گفتم، کمي اغراق آمیز به نظر برسد ولي این یک حقیقت است؛ زیبایي 
زیبایي  از  که  نیست  معنا  بدین  سخن  این  البته  انسان هاست.  درون  از  برخاسته  واقعي 
ظاهري خود غافل شویم. زیبایي همیشه و در همه دوران ها بحث مورد عالقه بشر بوده و 
از آن زمان تاکنون روش هاي مختلفي براي زیباتر شدن و زیباتر ماندن به کار گرفته شده 
است. تحقیقات و علم و فناوري جدید به رشد این صنعت کمک بسیاري کرده اند ولي به 
نظر مي رسد بعضي از علوم و فنون زیبایي به زمان یا دوره خاصي تعلق ندارد و بعضي از 
کار هایي که صد ها یا حتي هزاران سال قبل در زمینه زیبایي انجام مي شده است، هنوز 
هم انجام مي شود، بنابراین هرگاه درون شما زیبا شد، بیرونتان هم زیبا خواهد بود چون 

فقط زیبایي ها را خواهید دید
/نگار عابدي

هریک از ما تصویري از دنیا دارد. دنیاي پیرامون ما همان دنیایي است که یکایکمان در 
آن به دنیا آمده ایم، بزرگ شده ایم و تجربه هایي کسب کرده ایم. هریک از ما - چه آنها که 
در هزاران سال قبل در غارها مي زیستند و چه آنها که امروز در بزرگ ترین رصدخانه هاي 
جهان کار مي کنند- همه نگرشي کلي و جامع به چیستي زندگي و قوانین حاکم بر آن 
یا چه خبر خواهد شد، همچنان سوال  دنیا چه خبر است  این  واقعا در  اینکه  اما  داریم 
اتفاق نظر جهاني  با وجود همه پیشرفت هاي بشري پاسخ علمي  و مورد  بزرگي است که 

براي آن وجود ندارد...
نکته مهم اینجاست که هرچه توانایي، قابلیت و استعداد فرارفتن از چارچوب ها و زندان هاي 
ادراکي  و  حسي  محدودیت هاي  مخفیگاه  از  محکم تري  واقعیت هاي  باشد،  بیشتر  ذهني 
آدمي  سر برمي آورند؛ واقعیت هاي بزرگ و تکان دهنده اي که همه قوانین به نظر فراگیر و 

کامل روزمره مان را کمرنگ کرده یا به کلي زیر سوال مي برند.
صبح است و مردم طبق روال روزانه در حال رفتن به محل کار و تحصیلشان هستند و 
مادران هم در خانه به فکر پختن ناهاري براي روز جدید هستند. هواپیما ها مسافران را به 
مقاصدشان مي برند اما براي فضانوردي که از ایستگاه بین المللي ناظر زمین و مردم شهر 
مورد بحث ماست، روند امور و جو حاکم بر عالم قدري متفاوت است. هرچند به مدد شبکه 
باالي سرمان داریم  از عالم  تلویزیون و رسانه هاي مختلف همه تصوري  تارنماي جهاني، 
اما تا زماني که مانند خانم انوشه انصاري خارج از جو زمین پرواز نکنیم، احساس حقیقي 
از معلق بودن ما و همه شهرها و خیابان هایمان در فضا و داشتن سرعت سیري در پهناي 
ژرف و سیاه مکان و گردشي بي صدا بر گرد خورشید را تجربه نخواهیم کرد. به عبارت 
دیگر واقعیت اصلي اگر چه قبولش داریم ولي ملموس نبوده بلکه بیشتر شبیه افسانه هاي 
مجازي است. براي امور روزمره ما توفیري ایجاد نمي کند و براي نان شب فرزندانمان هم 
فایده اي ندارد که آن باال چه خبر است و ما از آن باال قابل  تشبیه به چه نوع مخلوقاتي 

هستیم. چقدر تکان دهنده است!
جسارتعلمي

تجسم ابعاد همین خورشیدي که هر روز صبح طلوع مي کند و ما یعني سیاره ما، میلیاردها 
سال است که هم از گزند سوختن در شعله هاي بغایت سوزانش در امان بوده و در طول 
همه این سال ها و این سفرهاي نجومي  بر گرد آن در دل فضا با او به هر کجا که مي رود، 
رفته ایم و به دامش گرفتار نشده ایم و در عین حال در پناه چنین غول عظیم خشمگیني 
متفکران،  جسته ایم.  تاکنون  ستاره اي  بین  فضاي  سیاه  و  سرد  بي نهایت  در  آوارگي  از 
دانشمندان و محققان با قدرت فکر و تجزیه و تحلیل، از عالم محسوسات به دنیاي واقعي تر 
ابزارهاي حسي مان قابل مشاهده است، مي رسند و این گونه  با  و حقیقي تري از آنچه که 
وقتي اینشتین در عالم »مکان« خیالي با سرعت نور همسفر مي شود و روي امواج آن به 
تفکر مي نشیند، حقایقي را مي بیند که شاید هرگز کسي جز او نمي توانست به آنها دست 
البته حریم علم محترم است و نگهبانان آن همواره و به خصوص در قرن هاي اخیر  یابد. 
کوشیده اند جلوي ورود هرگونه خرافات، توهم و خطاي ذهني به اصول محکم علمي  را 
بگیرند. این گونه بوده است که سنگین ترین هواپیماها از زمین برمي خیزند، در آسمان اوج 
مي گیرند و مسافران را به سالمت به اقصي نقاط جهان برده و به آرامي به منزلگاه مقصود 
مي نشیند یا طبیبان قلب و مغز بیماران را با اطمینان به قدرت مداواي خویش مي شکافند 

و هر آنچه الزم بدانند اعمال مي کنند. 
مقاومت دانشمندان در پذیرش و تفسیر بسیاري از پدیده هاي مبهم متافیزیکي به این دلیل 
شایسته احترام است که همواره سنگ محکي بي حرف و حدیث براي سنجش پدیده ها فارغ 
از همه شبهات در دسترس محققان و متفکران باشد اما آفتي هم که علم عمدتا وارداتي 
به همراه آورده است، نوعي تمایل به تسامح پدیده هایي غیرعادي و غیرقابل توجیه علمي  
است. هستند دانشمندان متعصبي که در انکار شعورمندي حیات، راه افراط را در پیش 

گرفته اند و نوعي تعصب و تحجر علمي  را بنیان گذاشته اند.
در  را  نامرئي  و  پرده  پشت  دست هاي  و  مرموز  ماجراهاي  برخي  وجود  ما  از  بسیاري 
اتفاقاتي که در قالب قوانین احتماالت و شانسي  جریان هاي زندگي خود حس کرده ایم؛ 
و در عین حال هم قدرت  نمي گنجند  به شدت سرنوشت ساز  برخي همزماني هاي  بودن 
اثبات و مستندسازي آنها را به شیوه علمي  نداریم. همه اینها را گفتیم تا برسیم به بحث 
رویا و رویاهایي که به نظر مي رسد واقعا صادق هستند اما باز هم نیاز داریم که قدري در 

مورد ابزار ادراکات حسي مان سخن بگوییم.
عملكردمغز

را  آن  که  آنگونه  را  پیرامونمان  جهان  پي در پي  و  لحظه اي  به طور  بیداري  هنگام  ما  مغز 
مي بینیم و احساس مي کنیم پس از محاسبه هاي ریاضي بسیار مفصل، پیچیده و دقیق در 
ذهن ما منعکس مي کند. این انعکاس در واقع، تصاویر ذهني بازسازي شده اي از حقیقت 
بسیار  فیلمساز  یک  عنوان  به  چیز  هر  از  بیشتر  را  مغز  باید  رو  این  از  هستند.  بیروني 
سریع و امانتدار به حساب بیاوریم؛ فیلمسازي که متناظر با هر شخصیت و پدیده حقیقي 

مشاهده شده شبحي ریاضي را در الیه هاي ذهن مي آفریند.
حتما متوجه شده اید که بسیاري از وقایع روزانه مهم خودبه خود طي ساعت ها یا روزهاي 
بعدي مرور و تکرار مي شوند. وقتي جریان ورودي اطالعات از محیط قطع مي شود به عنوان 
براي مدتي طوالني محبوس مي ماند  تاریک و بدون صدا  مثال زماني که فرد در مکاني 
)شرایطي که محرومیت حسي نامگذاري شده(، ذهن فیلمساز نبود خوراک حسي را نهایتا 

با خالقیت و داستان پردازي خیالي جبران مي کند؛ تجربه هاي کاذبي که ممکن است بسیار 
برهم  وقتي چشم  دیگر  از طرف  منقلب سازند.  را  توهم  فرد دچار  و  طبیعي جلوه کنند 
مي گذاریم و به تدریج خواب وجود ما را دربرمي گیرد وقایع روزانه خودبه خود در برابر ذهن 
حاضر مي شوند. در مطالعه اي مشخص شده که تقدم و تاخر اتفاق ها در این حالت، برعکس 
مي شود یعني وقایعي که جدیدترند زودتر بازپخش مي شوند. در خواب با حرکت هاي سریع 
باز پخش و اصالح مي شوند. گاه معضل الینحلي که  فیلم هاي ساخته شده ذهن  چشم، 
ناباوري حل مي شود و ما به  روزهاي مدیدي فکر ما را به خود مشغول داشته در کمال 
طرز معجزه آسایي به خواسته هاي رویایي مان مي رسیم و البته گاهي نیز نگراني هایمان در 
خصوص عزیزانمان در قالب نمایش هایي کامال طبیعي مبني بر رودرروشدن ما با فوت آنها 
کابوس هایي وحشتناک را خلق مي کنند اما گاهي اتفاقي را در خواب مي بینیم که به راستي 
روي مي دهد! یا مادري به درستي از وقوع مشکلي براي فرزندي که کیلومترها از او دور 

است آگاه مي شود. پرسش این است که چگونه چنین چیزي ممکن است؟ 
رويايصادقهونگاهدانشمندان

از یک فیلمساز بسیار ساعي و پرکار برمي آید که گاهي هم فیلمي  تخیلي بسازد که بین 
نگرش  این  دربیاید.  جور  حدودي  تا  بعدي  واقعیات  با  آنها  از  یکي  فیلمش  هزار  هزاران 
بسیاري از دانشمندان یا پزشکان درخصوص رویاست، خصوصا به این دلیل که قبول امکان 
دیدار با آینده به معني پذیرش غیرممکن هاي علمي است اما دنیاي ما همواره حیرت انگیزتر 
از چارچوب هاي ذهني دانشمندان سنت گرا بوده است. با وجود تمام ناباوري ها به برکت 
پیشرفت هاي دانش فیزیک نظري دو غیرممکن بدیهي به طرز تکان دهنده اي نقض شده اند؛ 
یکي امکان عبور از زمان و مالقات با گذشته یا آینده و دیگري در هم شکستن بعد مکان!

عبورازسدزمان
از دیرباز منجمان در اقصي نقاط جهان به پیش بیني آینده مشغول بوده اند، کافي بوده که 
پیش بیني نادرستي انجام دهند تا سرشان بر باد رود و بر تمام ادعاهایشان از اساس مهر 
مي توانست  دروغین  پیش بیني هاي  که  مخاطره هایي  به رغم همه  اما  کوبانده شود  بطالن 
داشته باشد. هزاران سال پیشگوها با روش هاي مختلفي که براي پیش بیني آینده به کار 
مي بردند در کنار حاکمان حضور داشتند. حتي همین اواخر نیز مدارکي دال بر استفاده 
برخي از سیاستمداران مشهور یا ارکان کالن دولتي از پیشگویان یا دوربینندگان به دست 
آمده است. شواهدي مبني بر اینکه آدلف هیتلر یک پیشگوي اختصاصي داشته است که 
اتفاقا پایان شوم جنگ را پیش بیني کرده بود یا استفاده از روش هاي غیرمتعارف ذهني 

براي شکار صدام در جنگ عراق و آمریکا مثال هایي از این دست هستند.
با تفکر  بین منجماني که در آسمان ها در جستجوي آینده بودند، بودند دانشمنداني که 
سیستماتیک و واقع گرایانه جایگاه زمین و شیوه گردش آن در منظومه شمسي را کشف 
کردند و جالب آنکه دریافتند نگاه به آسمان به جاي اینکه آینده نگر باشد، در واقع نگریستن 
به گذشته هاي بسیار دور است. نظریه هاي نسبیت اینشتین انقالبي در فضا و زمان ایجاد 
کرد. زمان و مکان پدیده هایي ازلي و ابدي نیستند بلکه در حدود 1۵ میلیارد سال قبل با 
انفجار بزرگ خودشان خلق شده اند! و این پرسش که قبل از انفجار بزرگ چه خبر بوده، 

بي معناست.
جاودانگيدرزمانومكان

از سوي دیگر، کافي است سرعت حرکت شما زیاد باشد تا بتوانید زمان را آهسته کنید. 
ثانیه برسید، یعني به جاودانگي رسیده اید.  اگر به سرعتي معادل 3۰۰ هزار کیلومتر در 
تمام جهان در حال پیر شدن خواهد بود اما شما همچنان طراوت، جواني و نشاط زندگي 
خود را براي همیشه حفظ خواهید کرد. جالب اینجاست که مهم نیست به کدام سو سفر 
مي کنید، به هر جهت که باشد تفاوتي ندارد، مهم حرکت داشتن است. گویي مکان دامي 
است و چسبي دارد که اگر بتوانید قبل از آنکه بتواند شما را به قوانین حاکم بر خود آلوده و 
زمینگیرتان کند، از آن بجهید و نقطه دیگري از مکان را اشغال کنید، دیگر چون اسفندیار 
در برابر چرخ روزگار رویین تن خواهیدشد و هرگز مرگ و پایاني در انتظارتان نخواهد بود 

و ساکن عالم جاودانه ها خواهید بود.
مي بینیم با پدیده اي به این آساني یعني سرعت داشتن که در واقع چیزي جز بازي مکان در 
ظرف زمان نیست، همه داستان و قواعد بازي تغییر مي کند. سوال اینجاست که در چنان 
سرعتي عالم به چه شکلي مشاهده مي شود؟ آیا ممکن است همان عالم غیبي که برخي گاه 

به آن سرکي مي کشند و آن را عالم شهود مي نامند، در چنان سرعتي قابل مشاهده شود؟
بازمي انگاراند. دستگاهي  ما  به  را  دنیا  که  و سامانه عصبي اي  ابزار حسي مان  به  برگردیم 
سرعت هاي  در  جهان  با  تعامل  براي  است  ابزاري  و  یافته  تطبیق  ما  فعلي  شرایط  با  که 
پایین و معمولي. زماني که این دستگاه مي خواهد براي مدتي خاموش شود، گویي برخي 
تنظیم هاي بسیار پیچیده اش در مرحله گذر به خواب، به هم مي ریزند تا به شرایط پایدار 

خواب کامل برسد.
شناخته شده ترین اختالل در این تنظیم ها، وقوع تکان هاي هیپناگوژیک یا در طیف دیگر 
وقوع فلج خواب یا بختک است، اما جالب اینجاست که برخي کشف هاي بزرگ علمي نظیر 
جدول تناوبي اعداد یا ساختار حلقه بنزن در چنین حالت هایي روي داده اند؛ شرایطي که 
ذهن از اسارت چارچوب هاي ذهني رها مي شود، شرایطي که نه هوشیاري کامل است و نه 
بیهوشي، بلکه خلسه اي است همراه با احساس هایي متفاوت نسبت به هستي و بودن. جالب 
است که روان شناسان بزرگي چون فروید یا برنده جایزه نوبل فیزیولوژي، اکلز، هم به وجود 

ذهني ناهوشیار که چه بسا قوي تر از ذهن هشیار آدمي است، اشاره دارند.
واقعيتورويا

»تلقین« یا »سرآغاز« )Inception(  نام یک فیلم مرموز و علمي- فلسفي به کارگرداني، 
نویسندگي و تهیه کنندگي »کریستوفر نوالن« و با بازي »لئوناردو دي کاپریو« و یک گروه 
از بازیگران مکمل است. این فیلم که در 22 ژوئیه 2010 اکران شد، استقبال تماشاگران 
و منتقدان سینمایي را در پي داشت و در سال 2010 در هشتاد و سومین دوره مراسم 
اسکار برنده جایزه بهترین فیلمبرداري، بهترین جلوه هاي تصویري، بهترین میکس صدا و 

بهترین تدوین صدا شد.
فیلم »سرآغاز« در مورد خواب شفاف، خواب غیرشفاف، خودآگاهي، و نفس گرایي است. 
موضوع این فیلم، دستیابي انسان به فناوري نفوذ به خواب هاي دیگران در آینده اي نزدیک 
و ربودن اسرار ذهن آنها در خواب است. در این فیلم، برخي افراد ضمن نفوذ به خواب هاي 
دیگران، حتي توانایي استخراج اطالعات محرمانه از میزبان خواب را نیز پیدا مي کنند و 
این اطالعات مي تواند بسیار مهم باشد چرا که مثال مي توان اسرار نظامي یا تجاري شخص 
و  ایبرت، خبرنگار  راجر  دزدید.  او(  دیدن  )هنگام خواب  ناخودآگاهش  از ذهن  را  مهمي 
منتقد معروف آمریکایي، مي گوید: »کریستوفر نوالن با این فیلم یک داستان باورپذیر را 

به هالیوود وارد کرده است.«
خوابفرعونمعاصرموسي)ع(

مستضعف  طبقه  دو  به  را  مردم  مصر،  مغرور  و  خودسر  طاغوت  دوم(  )رامسیس  فرعون 
همان  قبطیان  کرد.  تقسیم  قبطیان،  و  سبطیان  نام  به  اشرافیان(  و  )بردگان  مستکبر  و 
فرعونیان بودند که در اطراف فرعون به هوسبازي و عیش و نوش و ظلم و ستم سرگرم 
بودند و همه اختیارات کشور دست آنها بود و سبطیان طبقه پایین اجتماع و ستمدیدگان 
مستضعف که همواره زیر چکمه و چنگال فرعونیان رنج مي بردند. موسي )ع( و بني اسرائیل 

از سبطیان بودند و فرعون از قبطیان.
قبطیان  و  بود  حکمفرما  آن  اطراف  و  مصر  کشور  در  عجیبي  نژادپرستي  ترتیب  این  به 
اینکه  تا  یافت  ادامه  نابسامان  وضع  این  سال  یابد. 4۰۰  ادامه  وضع  همین  مي خواستند 
خداوند به بني اسرائیل لطف کرد و پیامبري به نام موسي)ع( فرستاد تا آنها را از زیر یوغ 

استعمار و استثمار فرعون نجات بخشد.
و  از طرف شام شعله ور شد  آتشي  دید  عالم خواب  در  فرعون  ایام، یک شب  در همین 
زبانه کشید و به طرف مصر آمد و به خانه هاي قبطیان افتاد و همه آن خانه ها را سوزاند. 
سپس کاخ ها و باغ ها و تاالرهاي آنها را فراگرفت و همه را به خاکستر و دود تبدیل کرد. 
فرعون در حالي که بسیار وحشتزده شده بود، از خواب برخاست و در غم و اندوه فرو رفت، 
ساحران، کاهنان و دانشمندان تعبیر خواب را به حضور طلبید و به آنها رو کرد و گفت: 
»چنین خوابي دیده ام، تعبیرش چیست؟« یکي از آنها گفت: »چنین به نظر مي رسد که به 
زودي نوزادي از بني اسرائیل به دنیا آید و واژگوني تخت و تاج فرعون و نابودي فرعونیان، 

به دست او انجام شود.«
خوابيوسف)ع(

حضرت یوسف)ع( هنگامي که 9 سال داشت، روزي نزد پدر آمد و گفت: »پدر! من در عالم 
خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده مي کنند.«

یعقوب)ع( که تعبیر خواب را مي دانست، به یوسف)ع(گفت: »فرزندم! خواب خود را براي 
برادرانت بازگو مکن که براي تو نقشه خطرناکي مي کشند، چراکه شیطان دشمن آشکار 
انسان است و این گونه پروردگارت تو را برمي گزیند و از تعبیرخواب ها به تو مي آموزد و 
نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل مي کند، همان گونه که پیش از این بر 

پدرانت ابراهیم و اسحاق)ع( تمام کرد، به یقین پروردگار تو دانا و حکیم است.«
این خواب بر آن داللت مي کرد که روزي حضرت یوسف)ع( رییس حکومت و پادشاه مصر 
خواهد شد، 11 برادر و پدر کنار تخت شکوهمند او مي آیند و به یوسف تعظیم و تجلیل 

مي کنند و سجده شکر به جا مي آورند.
طبق بعضي از روایات، بعضي از زن هاي یعقوب)ع( موضوع خواب یوسف)ع( را شنیدند و به 
برادران یوسف)ع( خبر دادند. از این رو حسادت برادران نسبت به یوسف)ع( بیشتر شد به 

طوري که تصمیم خطرناکي در مورد او گرفتند.
خوابابراهيم)ع(

ابراهیم)ع( خوابش درباره ذبح  باشد که چگونه حضرت  این سوال، سوال شما هم  شاید 
فرزند را حجت دانست؟ در پاسخ به این سوال، گاه گفته می شود: »خواب های انبیا هرگز 
خواب شیطانی یا زاییده فعالیت قوه واهمه نیست بلکه گوشه ای از برنامه نبوت و وحی 
آنهاست.« و به تعبیر دیگر، ارتباط انبیا با مصدر وحی، گاهی به صورت القا به قلب است، 
گاه از طریق دیدن فرشته وحی، گاه از راه شنیدن امواج صوتی که به فرمان خدا ایجاد 

شده و گاه از طریق خواب است.
به این ترتیب، در خواب های آنها هیچ گونه خطا و اشتباهی رخ نمی دهد و آنچه در خواب 

می بینند، درست همانند چیزی است که در بیداری مي بینند.
گاه گفته مي شود ابراهیم)ع( در حال بیداری از طریق وحی آگاهی یافت که باید به خوابی 

که در زمینه »ذبح« مي بیند، عمل کند.
برخي هم معتقدند قرائن مختلفی که در این خواب بود و از جمله اینکه در 3 شب متوالی 
عینا تکرار شد، برای حضرت ابراهیم)ع( علم و یقین ایجاد کرد که این یک ماموریت الهی 

است و نه غیر آن.
به هر حال، همه این تفسیرها ممکن است صحیح باشد و منافاتی با هم ندارد و مخالف 

ظواهر آیات نیز نیست.
محمدرضا صائبي پور

علمدربارهرويايصادقهچهميگويد؟

باپوستتاندوستشويدزيباييازدرونشروعميشود
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حالی  در  است. حاکمان سعودی  نشانی مکه  »برج ساعِت« محبوب سعودیها  حاال 
در  اند،  برایش ساخته  آلمانی ها  ارتفاع و ساعت هایی که  با ۸۱۷ متر  را  برج  این 
کنار مجموعه قدسی مسجدالحرام برپا کرده اند که دراین اقدام بحث برانگیز نماد 

ارزشمند خانه خدا دیگر دیده نمی شود.
در  مسلمان  میلیون  یک  از  بیش  رمضان،  مبارک  ماه  هفتم  و  بیست  شب  در 

مسجدالحرام حضور یافتند و اقامه نماز کردند.

به گزارش ابنا ،عده ای نیز با زبان روزه و در گرمای سوزان مکه، زحمت باال رفتن 
از کوه نور را به جان خریدند تا وقت غروب از جوار غار حرا چشم به کعبه بدوزند و 

خانه خدا را تماشا کنند.
از این به بعد، چه در شب و چه در روز، از ارتفاعات مکه نمی توان کعبه را دید.

برای پیدا کردن جهت دقیق قبله و محل کعبه، کافیست برج ششصد متری مشرف 
به حرم را دید و به سمت قبله ایستاد. هنگام قنوت و قیام هم، همین برج و ساعت 

مقابل چشم خواهد بود.
آلمانی ها  و ساعت هایی که  دنیاست  بلند  برج  دومین  ارتفاع،  متر  با ۸۱۷  برج  این 
دنیاست. هر  ترین ساعت  بزرگ  متر مساحت،  در 45  متر  با 43  اند  برایش ساخته 
ساعت، زمان را به وقت گرینویچ و لندن، توکیو، پاریس و نیویورک نشان می دهد. 
حاکمان سعودی سی میلیارد دالر برای ساختن آن هزینه کردند و ساختمان برج نیز به 

هتل و مراکز تبلیغی و دینی اختصاص یافته است.

کعبه دیگر دیده نمی شود! 



فرهنگي,اقتصادي,سياسي,اجتماعي

صاحب امتياز و مدير مسئول : مسعود کریم پور نطنزي
صفحه آرا و گرافيک : ابوالفضل کريم پور 09121597187

توزيع : هر دو هفته در سراسر کشور
نشاني : تهران-خيابان سرهنگ سخايي-پالک62 )66سابق( 

روابط عمومي : 66716412   نمابر : 66717159
چاپ : چاپخانه عصر انتظار  66812640-2

Email : Nashriyeh_Armaghan@Yahoo.com Website : www.Armaghannews.com

قلعه هنجن نطنز گرد ش گر ینشریه فرهنگي , اقتصادي , اجتماعي و سياسي / نيمه اول شهریور / شماره 153 - قيمت 200 تومان

مردم فهیم و دوستدار آل البیت در ایران از سالیان دور اماکن مرتبط با خانواده اهل بیت )علیهم السالم( را چون نگینی در آغوش گرفته اند 

و سینه به سینه این محبت را به نسلهای بعدی خود منتقل منوده اند. این در حقیقت هامن محبتی است که بنا به فرموده رسول خدا » إنَّ 

لَِقْتِل اْلُحَسنْيِ َحرَارٌَة ِف ُقُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لَْن َتْبَُد أََبداً «)مستدرك الوسائل، ج 10ص 318) آری این محبت و دوستی از هامن محبت و دوستی امام 

حسین )علیه السالم( رسچشمه می گیرد.

شهرستان نطنز یکی از خطه های میزبان خاندان محرتم اهل بیت است، خانواده ای که اکرثا به شوق زیارت امام هشتم)علیه السالم( از مدینه 

به طوس عزیمت منودند و در بین راه مورد تعرض دشمنان قرار گرفتند.

یکی از اماکن معتب و واجب التکریم در سطح شهرستان نطنزآستان مقدس سلطان حسین )ع(  در 14 کیلومرتی مرکز شهرستان و در منطقه 

ابیازن ، در کنار آزادراه کاشان –نطنز-اصفهان است  که بنا به روایات معتب فرزند بالفصل امام هادی )ع( و عموی بزرگوار امام زمان )عج الله 

تعالی فرجه الرشیف( می باشند، در باب منزلت و کرامت امامزاده سلطان حسین )ع( می توان به توصیف مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح 

الجنان تکیه منود که می فرمایند:

» آنچه بنظرم می رسد آنست که حسین پرس امام علی نقی )علیه السالم( سید جلیل القدر و عظیم الشان بوده زیرا که من از بعضی از روایات 

استفاده کردم که از موالی ما حرضت امام حسن عسگری )علیه السالم(  و برادرش حسین بن عىل الهادى، تعبیر به »سبطین« میکردندو  این 

دو برادر را به دو جدشان دو سبط پیغمب رحمت ، امام حسن و امام حسین)علیهام السالم( تشبیه مى کردند، و در روایت)1( ابوالطّیب است 

که صداى حرضت حّجت)علیه السالم( به صداى عمویش حسین شباهت داشت. «

همچنین در »شجرة االولیاء« تألیف عامل بزرگوار، »سّید احمد اردکاىن یزدى« در مقام ذکر اوالد امام هادى)علیه السالم(آمده است که :»حسین 

فرزند آن حرضت از زّهاد و عّباد بود  و به امامت برادر خود اعرتاف داشت.«

از مجموع این نکات به دست مى آید که این بزرگوار سّیدى جلیل القدر و عظیم الشأن است. فلذا تکریم و زیارت و حفظ این گنبد و بارگاه  

توسط پیشینیان ما گوهری ارزشمند بوده است که می طلبد ما نیز این حقیقت را مد نظر قرار دهیم

لذا شایسته است توجه ویژه به اماکن متبکه و امام زادگان جلیل القدر بخصوص آستان مقدس سلطان حسین )ع(  در برنامه ریزی های 

اجتامعی و سیاسی جای گیرد و با استفاده از ظرفیت مناسب شهرستان نطنز این توجه در دو حوزه مسئولین و مردم مورد عنایت قرار گیرد.

قطعا اطالع رسانی و معرفی این اماکن با توجه به همجواری با اتوبان شامل جنوب کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع می 

تواند موجب آبادانی و آشنایی بیشرت هموطنان با این موهبت های الهی باشد .

معرفی آستان مقدس سلطان حسین )ع( عمو ی بزرگوار امام زمان )عج(


