
رهبر معظم انقالب در دیدار با رئیس جمهور و اعضای 
هیئت دولت ضمن تاکید بر تامین عدالت و ریشه کن 
کردن فقر به عنوان هدف پیشرفت اقتصادی، رعایت 
موازین دینی و ظواهر مذهبی را از جانب مدیران در 
بدنه دستگاهها تأثیرگذار دانستند و یادآوری کردند: 
مسئوالن وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با مقوله 
فرهنگ، در مقابله جّدی با هجوم همه جانبه دشمن 
به مبانی دینی، انقالبی و و اخالقی حساسیت بیشتر 

و هوشمندانه تری داشته باشند.
    تاکید رهبر انقالب بر تامین عدالت و ریشه کن کردن 
اقتصادی/با  کلید حل مشکالت  داخلی،  تولید  فقر/ 

ولنگاری فرهنگی به شدت مخالفیم 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
و  جمهور  رئیس  دیدار  در  )چهارشنبه(  امروز  صبح 
قدرشناسی  لزوم  به  اشاره  با  دولت،  هیأت  اعضای 
مسئولین از فرصت خدمت به مردم و ضرورت همکاری 
و هم افزایی قوای سه گانه، »اقتصاد« و »فرهنگ« 
را دو مسئله مهم کشور خواندند و با تأکید بر توجه 
»کلید  عنوان  به  داخلی«  »تولید  به  مسئوالن  کامل 
درباره  را  مهمی  نکات  موجود«  مشکالت  حل  اصلی 
»توجه  نفت«،  درآمد  به  وابستگی  از  »رهایی کشور 
مسکن،  نظیر  اقتصادی  پیشران  بخشهای  به  ویژه 
کشاورزی و شرکتهای دانش بنیان«، »ضرورت تغییر 
نگاه به تولید کننده به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی« 
و »لزوم جهت گیری و هدفگذاری پیشرفت اقتصادی 
به سمت تأمین عدالت و ریشه کن کردن فقر« بیان 
کردند و مسئوالن وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط 
مقابله  و  بیشتر  حساسیت  به  را  فرهنگ  مقوله  با 
جدی و هوشمندانه با هجوم همه جانبه دشمن به 

مبانی دینی، انقالبی و اخالقی فراخواندند.
با تبریک  ابتدای این دیدار  انقالب اسالمی در  رهبر 
امام  حضرت  والدت  سالروز  و  غدیرخم  سعید  عید 
موسی بن جعفر علیه السالم و همچنین هفته دولت، 
باهنر  یاد و خاطره شهیدان رجایی و  و گرامیداشت 
که  است  ای  نشانه  و  شاخص  دولت  هفته  گفتند: 
و تالش های یک سال گذشته،  یادآوری خدمات  با 
از یک طرف می تواند مایه دلگرمی باشد و از طرف 
»حرکت  مهم  شرط  دو  با  تالشها  این  چنانچه  دیگر، 
جهادی« و »نیت الهی« همراه شود، زمینه ساز برکات 

زیادی در جامعه خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از برکات هفته 
عملکرد یک ساله  از  دولت  اعضای  »ارزیابی  را  دولت 
خود و نقاط قوت و ضعف آن« برشمردند و افزودند: 
مسئوالن باید دوران مسئولیت را که یک لطف الهی 
این  از  و  بدانند  قدر  است،  مردم  به  خدمت  برای 
توشه  و  زاد  آخرت  دشوار  بسیار  عرصه  برای  طریق، 

فراهم کنند.
ایشان با اشاره به گذشت شش سال از عمر دولت، 
دولت،  دوران  از  باقیمانده  سال  دو  کردند:  تأکید 
مدت زمان کمی نیست و باید به دور از گرفتار شدن 
در برخی آفات، مسائل مهم کشور را »اولویت بندی«، 

و اولویت ها را یک به یک پیگیری کرد.
در  دولتها  آفات  از  دیگر  یکی  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  فروع  به  شدن  »گرفتار  را  مختلف  سالهای  طول 
این دو سال  حواشی« دانستند و گفتند: دولت در 
باقیمانده، از حواشی و مسائل فرعی که متأسفانه با 
ظهور فضای مجازی، امکان آن بیشتر هم شده است، 
فاصله بگیرد و مسائل اصلی را در اولویت کاری خود 

قرار دهد.
»اقتصاد«  را  کشور  اصلی  اولویت  دو  انقالب  رهبر 
درباره  سخنانشان  در  و  برشمردند  »فرهنگ«  و 
مشکالت  تأثیرگذاری  به  اشاره  با  اقتصاد  موضوع 
موجود برطبقات ضعیف و متوسط، تولید داخلی را 
افزودند:  و  خواندند  مشکالت  این  حل  اصلی  کلید 
در قفل  کلید  این  آوردن و چرخاندن  به دست  البته 
را  باید این کار  اما  مشکالت اقتصادی آسان نیست 

انجام داد.
امسال  نامگذاری  علت  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
پیش بینی ها  به  توجه  را  تولید«  »رونق  نام  به 
و  برشمردند  بیگانگان  کارشکنی های  افزایش  درباره 
این دشمنی ها،  با  بهترین مقابله  کردند:  خاطرنشان 
زمینه  این  در  الهی  فضل  به  که  است  تولید  رونق 
حرکتی در بخش های مختلف دیده می شود که به 
در سراسر  بالقوه  نشان دهنده ظرفیتهای  نوبه خود 
کشور است، بنابراین مسئوالن باید تولید داخلی را 

اساس کار قرار دهند.
ایشان سپس در تبیین اولویت ها در زمینه اقتصاد، بر 
سه مسئله تمرکز کردند: »قطع وابستگی به صادرات 
که  اقتصادی  های  پیشران  به  »توجه  خام«،  نفت 
می توانند موتور محرکه دیگر بخشها قرار گیرند« و 
»ضرورت تغییر نگاه مسئوالن و دستگاهها به تولید 

کنندگان«.
بالیی  را  نفت خام  آسان صدور  درآمد  انقالب،  رهبر 
دیرینه  مشکل  این  شدند:  یادآور  و  دانستند  بزرگ 

واقعًا به ضرر پیشرفت کشور تمام شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به کشورهایی که 
بدون تولید یک قطره نفت، به پیشرفت چشمگیری 
دست یافته اند، گفتند: حتی در شرایط غیرتحریمی 
از جمله قیمت گذاری و میزان  بازار نفت  نیز کنترل 
یعنی  دنیا  بزرگ  های  کننده  مصرف  دست  خرید، 
براساس  توانند  می  آنها  و  است  غربی  کشورهای 
تولیدکنندگان  منافع خود و جهت گیریهای سیاسی 

را تحت فشار بگذارند.

را  فرآورده های مختلف  به  نفت خام  تبدیل  ایشان 
خام  نفت  صادرات  به  وابستگی  از  رهایی  اصلی  راه 
گفته شده  بارها  که  افزودند: همچنان  و  برشمردند 
و  اندیشمندان  از  استفاده  با  توانیم  می  است، 
و  گاز  نظیر  فعلی  های  فرآورده  بر  عالوه  صنعتگران، 
بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست 
یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر نفت خام 

باشد.
جمهور،  رئیس  ویژه  توجه  اسالمی،  انقالب  رهبر 
وزارت نفت و دیگر دستگاهها را به ساخت پاالیشگاه 
تولید  هزینه  مشکل  افزودند:  و  دانستند  ضروری 
پاالیشگاه را نیز می توان با نقدینگی موجود در کشور 

و مدیریت قوی حل کرد.
تولید،  رونق  زمینه  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
و  تحریک  قدرت  دارای  را  اقتصادی  بخشهای  برخی 
فعال کردن بخشهای دیگر خواندند و گفتند: باید به 
بخش های پیشران نظیر مسکن، کشاورزی، خودرو، 
توجه  دانش بنیان  اقتصاد  همچنین  و  خانگی  لوازم 
می  اینها  از  کدام  هر  شدن  فعال  چراکه  کرد؛  ویژه 
و  وادارد  حرکت  به  را  دیگر  مختلف  بخشهای  تواند 
حرکت عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.

دیگری،  مهم  نکته  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
دستگاهها  و  مسئوالن  دولت،  مجموعه  نگاه  تغییر 
مقایسه  با  و  خواندند  ضروری  را  کنندگان  تولید  به 
مقدس  دفاع  سالهای  رزمندگان  با  تولیدکنندگان 
تأکید کردند: تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی 
با این چشم به آنها نگاه  با دشمنان هستند و باید 

کرد.
ایشان با انتقاد مجدد از مشکالت موجود بر سر راه 
ایجاد واحدهای تولیدی گفتند: گاهی برای فعالیت 
 ۷۰ از  بلکه  خوان   ۷ از  نه  باید  تولیدی  واحد  یک 
این مشکل جدی  باید  خوان عبور کرد که مسئوالن 
را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را رفع کرد.

به  دولت  ویژه  نگاه  زمینه،  همین  در  انقالب  رهبر 
و  شدند  خواستار  را  کوچک  و  متوسط  بنگاههای 
اقتصاد  در  اصلی  رکن  ویژه،  نگاه  این  افزودند: 
پسندیده  را  آن  مسئوالن  همه  که  است  مقاومتی 
اند و قول اجرا داده اند که البته کارهایی هم شده 

است.
اگر به  حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
نکات گفته شده اهتمام جدی شود، تحریمها واقعًا 
به فرصت تبدیل می شود، همانگونه که در ماههای 
اخیر نیز چون واردات برخی کاالها دشوار شده، برخی 
مسئوالن به شرکتهای دانش بنیان مراجعه کرده اند 
دانش  از ظرفیت های جوانان، شرکتهای  مقداری  و 
بنیان، جهاد دانشگاهی و مجموعه های تولیدی به 

کار گرفته شده است.
هزار   ۱۸۰۰ حداقل  نقدینگی  اسالمی،  انقالب  رهبر 
میلیاردی و نیز فناوری قابل قبول در بسیاری از زمینه 
ها را دو نهاده قابل قبول دیگر خواندند و افزودند: 
اما در بخش مدیریت اقتصادی با وجود تالش های 
قابل تقدیر، باید با حساسیت بیشتر برنامه ریزی و 
تولید  رونق  روند  در  موجود  مشکالت  تا  کرد  عمل 

کاهش محسوس یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شکل گیری نوعی تحرک در 
تولید صنعتی، کشاورزی،  زمینه های  در  سال جاری 
مبارک  امری  را  خانگی  لوازم  و  پتروشیمی  انرژی، 
خواندند و با تأکید بر لزوم تقویت کامل این حرکت 
افزودند: این واقعیت نشان می دهد کسانی که از 
می  اشتباه  کامالً  می زنند،  حرف  کشور  در  بست  بن 

کنند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به این که این واقعیات 
باید انگیزه و امید و تالش مدیران را افزون تر کند، 
یک نکته بسیار مهم را درباره هدف رونق و پیشرفت 

اقتصادی کشور بیان کردند.
شدن  ثروتمند  ِصرِف  اسالم،  نظر  از  گفتند:  ایشان 
کشور، مطلوب نیست بلکه هدِف پیشرفت اقتصادی، 
تأمین عدالت اجتماعی و ریشه کن کردن فقر است 
آمریکا می  وگرنه مانند کشورهای پیشرفته ای مثل 
شویم که طبقات ضعیف همچنان مشکالت عمیقی 

دارند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این که »ما معتقد به 
ولنگاری  با  اما  نیستیم  کشور  فرهنگی  فضای  بستن 
شرایطی  در  ما  گفتند:  مخالفیم«  به شدت  فرهنگی 
هستیم که جبهه مقابل ما و دستگاههای استکباری، 
همه امکانات فرهنگی و هنری خود را برای ضربه زدن 
به نظام اسالمی، به کار گرفته اند و ما باید برنامه ریزی 

جدی در مقابل این جبهه داشته باشیم.
به  اشاره  با  همچنین  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
پنهان  اما  یافته  اقدامات ضدفرهنگی سازمان  برخی 
اعم  فرهنگی  دستگاههای  باید  افزودند:  جامعه،  در 
وزارت  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  ارشاد،  وزارت  از 
آموزش و پرورش، وزارت علوم و صداوسیما و حتی 
دستگاههای اطالعاتی بر روی این مسائل به شدت 

حساس باشند.
را  فرهنگی  امور  عرصه  در  مهم  نکات  از  یکی  ایشان 
دستگاهها  میانی  مدیران  و  ارشد  مدیران  نقش 
خصوص  در  مدیران  اگر  کردند:  تأکید  و  برشمردند 
مسائل دینی، فرهنگی و اعتقادی دستگاههای تحت 
کنند،  آفرینی  نقش  و  مراقبت  علنًا  خود،  مدیریت 

قطعًا تأثیرگذار خواهد بود.
مسئله  به  نسبت  نگرانی  ابراز  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  دانستند  صحیح  و  بجا  را،  جامعه  در  حجاب 
یک  و  شرعی  حکم  یک  حجاب  کردند:  خاطرنشان 
درجه  در  باید  زمینه  این  در  و  است  قانونی  مسئله 
آنها  مدیران  و  حکومتی  و  دولتی  دستگاههای  اول 

مراقبت کنند تا براساس قانون عمل شود.
رعایت موازین دینی و  ای،  آیت اهلل خامنه  حضرت 
ظواهر مذهبی را از جانب مدیران در بدنه دستگاهها 
در  دینی  حرکت  باید  گفتند:  و  دانستند  تأثیرگذار 
پیشرفتهای  به  موضوع  این  که  شود  تقویت  کشور 

مادی نیز کمک خواهد کرد.
لزوم  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ایشان 
اشاره  گانه  سه  قوای  جهتی  هم  و  همکاری  تعامل، 
بر  مبنی  جمهور  رئیس  سخنان  تأیید  با  و  کردند 
ضرورت هم افزا بودن سه قوه، افزودند: در برخورد با 
متخلفان باید منصفانه و عاقالنه و هوشمندانه عمل 
شود و دستگاههای نظارتی به گونه ای عمل کنند که 
از اقدامات آنها برداشتهای تبعیض آمیز و غرض آلود 

و مچ گیری صورت نگیرد.
مجریه  قوه  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
میاندار و عهده دار وظیفه سنگین اداره کشور است، 
توجه  واقعیت  این  به  باید  کردند: همه  خاطرنشان 
تحمل  و  صبر  باید  نیز  دولتی  مسئوالن  البته  کنند 
یا  افزایش دهند و برای کوچکترین موضوع  را  خود 

مشکلی، بی تابی نکنند.
»نترسیدن از دشمن« توصیه دیگر حضرت آیت اهلل 
برخی  گفتند:  که  بود  دولت  مسئوالن  به  خامنه ای 
اوقات سخنانی را می شنوم که نشانه بیمناک بودن 
نباید  واقعًا  دشمن،  از  حالیکه  در  است،  دشمن  از 

اسالمی  انقالب  ابتدای  از  دشمن  این  زیرا  ترسید 
وجود داشته و هر کاری هم که توانسته کرده اما به 

موفقیت نرسیده است.
و حتی شوروی سابق  اروپا  امریکا،  افزودند:  ایشان 
توانستند  می  که  را  اقدامی  هر  سال  چهل  این  در 
نتیجه  به  اما  دادند  انجام  اسالمی  جمهوری  علیه 
آورده  بوجود  زحمت  و  اذیت  و  آزار  البته  نرسیدند. 
اند ولی نتوانسته اند مانع از حرکت و پیشرفت نظام 

اسالمی شوند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به پیشرفتها و افزایش 
تواناییهای جمهوری اسالمی در عرصه های سیاسی، 
دفاعی و اقتصادی تأکید کردند: دشمن هیچ غلطی 
نمی تواند بکند و چهل سال دوم جمهوری اسالمی 
قطعًا از چهل سال اول، برای ما بهتر و برای دشمنان 

بدتر خواهد بود.
ایشان در بخش پایانی سخنان خود به موضوع کشمیر 
اشاره کردند و با ابراز ناراحتی از وضع مسلمانان این 
منطقه گفتند: ما با دولت هند روابط خوبی داریم اما 
انتظار و توقع از دولت هند این است که سیاستی 
منصفانه در قبال مردم نجیب کشمیر در پیش بگیرد 

و به مردم مسلمان این منطقه زور گفته نشود.
انقالب اسالمی وضعیت کنونی منطقه کشمیر  رهبر 
و اختالفات هند و پاکستان در این زمینه را نتیجه 
شبه  از  خروج  هنگام  به  خبیث  انگلیس  اقدامات 
قاره هند دانستند و گفتند: انگلیسیها برای استمرار 
درگیری در کشمیر، تعمدًا این زخم را در این منطقه 

برجای گذاشتند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، روحانی رئیس 
جمهور در سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
سال  در  کرمانشاه  زلزله  آسیب دیدگان  به  کمک  در 
۹۶ و سیل سال ۹۸، از استمرار خودکفایی در برخی 
بخشها از جمله در تولید گندم خبر داد و خاطرنشان 
کاالهای  تأمین  و  ذخیره  در  تحریمها،  به رغم  کرد: 
اساسی در شرایط خوب و اطمینان بخشی قرار داریم.

روحانی با اشاره به نوسانات در بازار کاال و ارز در سال 
آمریکا  تالشهای همه جانبه  وجود  با  گفت:  گذشته، 
توانستیم  کاال،  واردات  و  از صادرات  برای جلوگیری 

در بازار تعادل و ثبات ایجاد کنیم.
رئیس جمهور با تجلیل از صبر و مقاومت ملت ایران 
در برابر فشارها گفت: امروز در سطح جهانی امریکا 
به عنوان یک پیمان شکن منزوی شناخته می شود و 
از لحاظ حقوقی، اولین بار در دو نوبت امریکا را در 

مجامع حقوقی جهانی محکوم کردیم.
رئیس جمهور، تحریمهای آمریکا را اقدامی تروریستی 
به  دست  امریکا  امروز  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
ایران و کودکان  تروریسم اقتصادی علیه همه ملت 

و زنان و مردان ایرانی زده است.
در  ایران  متقابل  گامهای  به  اشاره  با  روحانی  آقای 
و  صحیح  مسیر  گفت:  برجامی  تعهدات  کاهش 
تأکید  و  انتخاب،  تعهدات  کاهش  در  را  درستی 
کرده ایم صبر ما حدی دارد و در برابر بی تعهدی آنها 

نمی توانیم تعهد کامل بپذیریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر مذاکرات با ۱+۴ موفق 
اگر  گفت:  کند،  عوض  را  شرایط  تواند  می  باشد 
گفتگوها ناموفق باشد، به مسیر خود ادامه خواهیم 

داد.
رئیس جمهور گفت: در قدم اول توانستیم در زمینه 
صادرات  به  و  شویم  خودکفا  گازوییل  و  گاز  نفت 
و  بنزین خودکفا شده  زمینه  در  هم  امروز  و  برسیم 

بنزین صادر می کنیم.
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره ۲۸۵

نیمه دوم مرداد ۱3۹۸

قیمت : ۱۰۰۰ تومان

تاسیس ۱3۷۴

    در دیدار اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شد
تاکید رهبر انقالب بر تامین عدالت و ریشه کن کردن فقر/ تولید داخلی، 

کلید حل مشکالت اقتصادی/با ولنگاری فرهنگی به شدت مخالفیم

جزئیات دستور ویژه رهبر انقالب برای 
رسیدگی به زمین خواری در یک استان شکست بزرگ 

انتخابات شورایاری ها

»بحث طلبگی« دعوای 
سیاسی نیست آقاي 

کدخدایي

آبشار طامه ، جاذبه 
طبیعی نطنز

    توکلی خطاب به سران سه قوه: 
مصوبه اخیرتان ساختار مالی و 
قانونی کشور را ویران می کند

تشخیص بیماری گیاهان با موبایل!
دانشمندان دانشگاه نورث کارولینا موفق به 

توسعه ابزاری شده اند که می توان آن را به گوشی 
هوشمند وصل کرد و سپس از طریق یه لوله 

کوچک با تحلیل هوای اطراف گیاه، بیماری آن را 
تشخیص دهد.

شاملو »قدیس« 
نبود اما »شاعر« 

که بود !

اول  معاون  انقالب،  معظم  رهبر  دفتر  گزارش  طبق  گفت:  پالیزدار 
رئیس جمهور دستوری برای بازدید از این منطقه دادند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با 
بر  مبنی  گلستان  استان  در  به حضور خود  اشاره  اقتصادی ضمن  مفاسد 
بررسی زمین خواری در این منطقه با عنایت به دستور مقام معظم رهبری 
به  استان گلستان  اظهار داشت: در  استان  این  در  در مورد وجود فساد 

خصوص روستای »زیارت« متاسفانه شاهد زمین خواری بودیم.
پالیزدار با اشاره به دستور دفتر مقام معظم رهبری برای رسیدگی به فساد 
در این منطقه از کشورمان که اوایل سال صادر کرده اند، خاطر نشان کرد: 
گزارش دقیقی از سوی دفتر معظم رهبری به آقای جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور داده شده بود و ایشان هم به ما ماموریت دادند تا برای 

بررسی موضوع به منطقه برویم.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما به اتفاق دو نفر از 
معاونین وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور اراضی، رئیس سازمان 
بنیاد  معاون  شهرسازی،  و  معماری  عالی  شورای  دبیر  مراتع،  و  جنگل ها 
اینجا  به  تهران  از  هیاتی  و  کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون  مسکن، 

آمدیم.
وی تاکید کرد: در بازدیدهای که داشتیم مصادیقی که دفتر حضرت آقا به 
آن اشاره کردند تمامًا مورد تایید بود. جلسه ای با استاندار داشتیم که قرار 

شد گزارش آن نیز به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: باید در مورد این 
که  است  این  کارشناسان  بینی  پیش  شود  گرفته  جدی  تصمیم  مسئله 
تغییر کاربری و تصرف ایجاد شده وضعیت بسیار خطرناکی را برای منطقه 

بوجود می آورد.



سیاسی۲

ارسال  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
گانه  سه  قوای  روسای  به  جداگانه  نامه هایی 
هماهنگی  شورای  تصميمات  برخی  نوشت: 
اقتصادی از قوام منطقی و كارشناسی الزم برخوردار 
نيست، به نظر می رسد اگر کار بدین منوال پیش 
تخريب  برای  محملی  به  عمل  در  شورا  اين  برود، 
دور  طريق  از  كشور  مالی  و  اقتصادی  ساختارهای 

زدن ساختارهای قانونی تبديل می شود.
مصوبه  قوه:  سه  سران  به  خطاب  توکلی 
ویران  را  کشور  قانونی  و  مالی  ساختار  اخیرتان 

می کند 
به گزارش الف، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص 
جداگانه  هایی  نامه  ارسال  با  نظام  مصلحت 
شورای  اخیر  مصوبه  گانه  سه  قوای  روسای  به 
هماهنگي اقتصادي سران قوا را عاملی بر افزایش 
قانونی  و  مالي  ساختار  ویرانی  و  تخريب  و  تورم 

كشور دانست.  
متن این نامه بدین شرح است.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
آقايان  گانه،  سه  قوای  رؤسای  ارجمند،  برادران 

روحانی، الریجانی و رئیسی
سالم علكيم،

شورای هماهنگي اقتصادي سران قوای سه گانه با 
اتخاذ  برای  قوه  هدف هماهنگ سازی سريعتر سه 
تدابير مفيد براي حل مشكالت كشور تشكيل شده 

و  منطقي  قوام  از  شورا  تصميمات  برخي  است. 
كارشناسي الزم برخوردار نيست، به نظر مي رسد اگر 
کار بدین منوال پیش برود، اين شورا در عمل به 
محملي برای تخريب ساختارهای اقتصادی و مالي 
كشور از طريق دور زدن ساختارهاي قانونی تبديل 

میشود .
نمونه بارز اين تصميمات، مصوبه شوراي سران در 
 ۱3۹۸ سال  منابع  كسری  پوشش  چگونگی  مورد 
است. براساس مصوبه شورا، منابع قابل حصول به 
۴ محل برداشت از صندوق توسعه، فروش اوراق 
حساب  از  برداشت  و  اموال،  فروش  استقراضي، 

ذخيره خالصه شده است.
دريافت  بررسي  بر  مبني  ديگري  اخبار  همچنين، 
تنخواه  بر  مازاد  توماني،  ميليارد  هزار   ۲۰ تنخواه 
بازپرداخت  كردن  موكول  و  بودجه  قانون  مصوب 
آن به زمان نامشخص پس از عادي شدن شرايط، 
و يا درخواست اجازه براي جابه جايی ارقام بودجه 
باب  اين  در  است.  مطرح  قانونی  اجازات  از  فراتر 

پرسش های آتی درخور توجه است:
    ۱. آيا سران محترم، راهكار ديگري غير از برداشت 
جبران  براي  اموال  فروش  و  استقراض  و  ذخاير  از 
آيا  نكرده است؟  به ذهنشان  خطور  منابع  كسري 
دستگاه عريض و طويل كارشناسی، راهكارهايي در 
مورد اخذ ماليات از بخش هاي غيرمولد، سوداگران 
زمین و مسکن و ارز و طال، لغو معافيت هاي خاص 

يا گذاشته  و  اند  نگذاشته  ايشان  روي  و... پيش 
گرفته  صورت  فاحشی  اعتنايی  بي  چنين  و  اند 
بی  گرچه  چيست؟  اعتنايي  بي  اين  دليل  است؟ 
اعتنایی به راه حل های اقتصاددانان از نحله های 
به  متفاوت،  پژوهشی  نهادهای  و  مختلف  فکری 

ویژه مرکز پژوهش های مجلس تازگی ندارد.
    ۲. آيا سران محترم، تصور كرده اند كه امسال 
بي  هستند  مجاز  و  است  تحريمي  سال  بدترين 
به  كشور،  حياتي  ذخاير  از  آتی   مصالح  به  توجه 
یک  این  كنند؟  استفاده  بودن،  موجود  فرض 
به  توجه  با  است.  تاریخی  و  استراتژیک  اشتباه 
شرارت  و  غرب   اي  هسته  غير  های  جویی  بهانه 
احتمال  که  دارد  اقتضاء  دوراندیشی  دشمنان، 
ادامه تحریم ها را در میان مدت جدی بگیریم. آیا 
این حزم بکار رفته است؟ آيا قرار است دولت ها و 
مجالس آينده زمين سوخته تحويل بگيرند و كشور 
در تنگنا و اضطرار كامل مقابل تحريم های آتی قرار 
بگیرد؟ اين اضطرارسازی ها در شرايط كنونی و آتی 

با چه هدفي صورت ميگيرد؟
و  تورمي  تاثيرات  به  محترم  سران  آيا   .3     
عمال  كه  خود  تصميمات  از  ناشی  مالي  ناپايداری 
مساوی چاپ پول است يا دريافت تنخواه با زمان 
بازپرداخت نامشخص واقف بوده و يا اينكه صرفا 
به دنبال روزمره  گی هستند به اين اميد كه شايد از 
اين ستون به آن ستون فرجی باشد؟ آيا كشورداری 

با اما و اگر مدبرانه است؟
    ۴. آيا سران محترم واقف هستند كه دريافت 
در  و حصر  بي حد  بر جابه جايي  مبني  مجوزهايي 
حقوق  كردن  بالوجه  معني  به  عمال  بودجه،  ارقام 
بودجه  تصويب  در  نمايندگان  و  مردم  اساسي 
است؟ نتیجه رشد شدید بی انظباطی مالی و فساد 

موجود است.
    ۵. الیجه اصالحیه یا متمم بودجه یک شوری 
است. سازوکار اولویت بخشیدن به یک الیحه نیز 
روشن است و وقت گیر نیست. چرا رؤسای محترم 
بررسی  از  را  مردم  نمایندگان  ضرورت  بدون  قوا 
مهمترین تصمیمات قوه مجریه باز داشتند؟ رهبر 
می  شناخت  با  اساسی-  قانون  رعایت  در  انقالب 
گویم- جدی ترین سیاستمدار کشور است.  اجازه 
ای که به شما داده اند، برای موارد ویژه است نه 
هر تصمیمی که با روشهای معمول هم عملی است.

بودن  اجماعي  صرف  كه  نيست  تذكر  به  نيازی 
تصميمات اين شورا، از مسئوليت تك تك حاضران 
اتخاذ  در  قوه،  سه  محترم  سران  بويژه  آن،  در 
تصميمات مخرب عليه اقتصاد كشور، نمی كاهد و 
هركدام از اعضا، جمعا و منفردا بايد پاسخگوی بی 
تدبيری ها و تخريب ساختار مالی و قانونی كشور 

در شرايط جنگی از طريق چنين مصوباتی باشند.
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

منازعه دو عضو  به  واکنش  در  نگهبان  سخنگوی شورای 
محترم این شورا نوشته است: »...در هر جمعی از جمله 
شورای نگهبان دعوای طلبگی طبیعی است؛ گاهی صداها 
دوستی ها  آن  از  بعد  لیکن  داغ،  مباحث  و  شده  بلند 

پابرجاست«.
کدخدامنشانه  موضعی  از  ایشان  که  است  روشن  کامال 
که فضای  دارند  ای  منازعه  بر  آبی سرد  ریختن  در  سعی 
از  استفاده  اما  است  کرده  داغ  بسیار  را  کشور  سیاسی 
مذکور  اختالف  توصیف  برای  طلبگی«  »دعوای  تعبیر 

چندان دقیق و بجا به نظر نمی رسد.
است  »علمی«  بحث  یک  واقع  در  که  طلبگی  دعوای  در 
طلبه ها و حتی روحانیون بلند مرتبه بر سر یک درس یا موضوع علمی با یکدیگر به 
مجادله بر می خیزند. در این مباحث کسی درس یا موضوع و مساله ای را طرح می کند 
و دیگران سعی می کنند بر کسی که درس را توضیح می دهد اشکال وارد کنند و او هم 

باید بتواند به اشکاالت جواب دهد.
شور و حرارت خاص این جلسات علمی و مباحثه ها که به صورت طبیعی باعث باال 
رفتن تن صدا و بلند صحبت کردن می شود گاه رنجش های لطیف و موقتی پدید می 
با یک دعوای معمول و به خصوص »دعوای  از لحاظ ماهیت  آورد که به هیچ وجه 

سیاسی« به معنای متعارف آن یکی نیست.
ناظر یک بحث طلبگی که یک بحث علمی است ممکن است آن را دعوایی از جنس 

اختالفات و دعواهای روزمره ببیند اما مشارکت کنندگان در این مباحث به خوبی می 
دانند که این اختالف علمی به هیچ وجه شباهتی به یک »دعوا« به خصوص از نوع 
سیاسی آن ندارد! در واقع باید گفت خود تعبیر »دعوای طلبگی« نوعی تحریف است 
که معلوم نیست از کی و چه زمانی در ادبیات سیاسی کشور باب شده چون آنچه در 
این جلسات رخ می دهد بحث و مجادله علمی است نه دشمنی و تخاصم برای قدرت!

انکار اختالفات در میان سیاستمداران به خصوص اگر فعالیت سیاسی آن ها از ماهیت 
اخالقی و دینی خود فاصله بگیرد و به قلمرو معنایی سیاست در دنیای امروز نزدیک 
شود- قلمرویی که در آن هر کاری برای رسیدن به قدرت مجاز است و انگیزه های غیر 
از خداجویی ، حقیقت جویی، آزادگی و عدالت خواهی در میان است- خود به مانعی 

در راه آگاهی و اصالح امور مردمان بدل می شود.
ممکن است سخنگوی محترم شورای نگهبان در این تعبیر و نوشته کوتاه خود خواسته 
باشد به نوعی حرمت و وجاهت طرفین دعوا را پاس بدارد و به دلیل بلندپایگی آنان 
در علم دین مانع از ورود دیگران به این امر و داوری های اخالقی درباره شان شود که 
در این صورت نیز باید گفت توصیه های دینی هیچکس را بی نیاز از نصیحت و انذار 
مشفقانه نمی داند، حتی علمای طراز اول دین را. علمایی که ممکن است نصیحت 

کنندگان، پای درس خود آنان دین را فراگرفته باشند!
تفاوت معنای »عالم دین« با »عامل دین« نیز در این میان تعیین کننده است. چه 
بسیار عامالن موفق و بلندمرتبه در سلوک دینی که از علم متعارف دینی وحوزوی و » 
سواد« آنچنان بهره ای نداشته اند اما با عمل به همان اندک دانسته ها راه صد ساله 

را یک شبه طی کرده اند!

معضالتی  حل  برای  کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به 
مانند زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید 
اعتبار  افزایش  و  غیررسمی  اسناد  بی اعتباری  سمت  به 

اسناد رسمی حرکت کرد.
شاه	کلید	مبارزه	با	زمین	خواری	چيست؟		

معضل  حل  شاه کلید  صاحب نظران،  الف  گزارش  به 
که  می دانند  غیررسمی  اسناد  بی اعتباری  را  زمین خواری 
این امر  با اصالح قانون قدیمی ثبت مصوب ۱3۱۰ امکان 

پذیر است.
بسیار  نقش  برای سرمایه گذاری،  عرصه  عنوان  به  زمین 
ابتدایی ترین  از  زیرا  دارد.  اقتصادی  رونق  در  مهمی 
یا  تولیدی  واحد  برای ساخت یک  نیازهای سرمایه گذار 
ساخت واحدهای مسکونی، زمین است. اگر سرمایه گذار 
نسبت به مالکیت خود در مورد زمین اطمینان نداشته 
فعالیت های  وارد  آسوده  خیالی  با  نمی تواند  باشد، 

اقتصادی شود.
در بخش کشاورزی نیز مانند دیگر بخش های اقتصادی 
امنیت  دارای  آن  عرصه  تا  است  نیاز  یافتن  رونق  برای 
به  بتوانند  برای سودجویی خود  اینکه عده  ای  نه  باشد 
برای  و  کرده  قطعه قطعه  را  کشاورزی  زمین های  راحتی 
ویال سازی و مانند آن به فروش برسانند. در واقع نباید 
اجازه داد، به راحتی در زمین های کشاورزی تغییر کاربری 
زمین های  به  دست درازی  جز  نتیجه ای  که  دهد  رخ 

کشاورزی و زمین های ملی نخواهدداشت.
عده ای  مشهد،  ماریان  منطقه  در  اخیر  سال های  در 
به  را  زمین های کشاورزی مشهد  از  سودجو ۱۵۰ هکتار 
قطعات هزار و دو هزار متری تقسیم و از طریق معامالت 

غیررسمی )قولنامه ای( به مردم فروخته اند.
کشاورزی  جهاد  اراضی  امور  مدیر  رنجبر  محمدجواد 
»حدود  گوید:  می  باره  دراین  رضوی  خراسان  استان 
۶3۰ فقره اقدام به ساخت وساز و دیوارکشی غیرمجاز 
و تغییر کاربری در این ۱۵۰ هکتار انجام شده بود که با 
دستور دادستان مشهد و شورای حفظ حقوق بیت المال 
در استان در هشتم فروردین ماه، بیش از ۵۰۰ فقره آن 

قلع وقمع شد«.
در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر رفع تصرف از یک هزار 
و ۲۲۹ مترمربع اراضی ملی به ارزش ۱3 میلیارد ریال در 
شهرستان عسلویه استان بوشهر منتشر شد. خبرهایی از 
این دست به طور متناوب در رسانه ها منتشر می شود. 
آیا  این معضالت چیست؟  راه حل  که  است  این  سؤال 
را حل  برخوردهای شدید قضائی می تواند این مشکل  

کند؟
معضل	 راه	حل	 قضائی،	 تبعیض	 بدون	 برخوردهای	

زمین	خواری
در  ریشه  زمین خواری،  مانند  مواردی  معتقدند  برخی 
برخوردهای  و  دارد  متولی  دستگاه های  سهل انگاری 
قضائیه  قوه  مانند  متولی  دستگاه های  در  قاطعانه 

می تواند، مانع اقداماتی ازاین دست شود. 
هرمزگان  استان  دادگستری  رئیس کل  صالحی  علی 
موضوع  کشاورزی،  اراضی  کاربری  تغییر  گوید:»  می 
با برخورد قاطعانه، جلوی اقدامات  باید  مهمی است و 
قضایی  دستگاه  شود.  گرفته  فرصت طلبان  غیرقانونی 
اراضی کشاورزی به  در جهت حفظ عرصه های طبیعی و 
عنوان سرمایه های نظام و تحویل آن به نسل های آینده 
دستگاه های  با  همکاری  آماده  شبانه روزی  صورت  به 

متولی است«.
برخوردهای محکم و بدون تبعیض قوه قضائیه در این 
موارد تأثیرگذار است اما زمانی که دستگاه قضائی خود 
یک ابزار قانونی در اختیار زمین خواران قرار می دهد، آیا 
را  قانون  باید  یا  است؟  کافی  قضائی  برخوردهای  دیگر 

اصالح کرد؟
اسناد	غیررسمی،	ابزار	قانونی	زمین	خواران

قانون ثبت اسناد و امالک کشور در ماده ۲۲ به صراحت 
فقط مالکیت افرادی را به رسمیت می شناسد که دارای 
سند رسمی برای ملک مورد ادعا باشند. با این حال  به 
و  معامالت  نگهبان،  از سوی شورای  ماده  این  رد  دلیل 
دارای  حاضر  حال  در  نیز  )قولنامه ای(  غیررسمی  اسناد 
ابطال  به  بسیاری  موارد  در  که  اعتباری  هستند.  اعتبار 

که  آن جا  از  در محاکم قضائی می انجامد  اسناد رسمی 
و  هستند  حاکمیتی  نظارت  هرگونه  از  فارغ  اسناد  این 
به  می توانند  سودجو  افراد  ندارند،  استعالم  قابلیت 
راحتی امالک مدنظرخود مانند اراضی ملی را قطعه قطعه 

کرده و به چندین نفر بفروشند.
معتقدند  کارشناسان  از  دیگری  گروه  رو  همین  از 
غیررسمی  اسناد  اعتبار  در  شده  مطرح  معضالت  ریشه 

)قولنامه ای( است.
معتقد  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  شیران  رضا 
منابع  زمین های  که  پس ازآن  »زمین خواران  است: 
و  مقررات  از  فرار  برای  درمی آورند  تصرف  به  را  طبیعی 
غیررسمی  اسناد  از  استفاده  با  قانونی  ممنوعیت های 
و  می کنند  واگذار  مردم  به  را  اراضی  این  )قولنامه ای(، 
بدین وسیله منابع طبیعی را که متعلق به همه مردم و 

خصوصًا نسل های آینده است را به تاراج می برند«
اعتبار معامالت و  دلیل وجود  به  زمین خواران  واقع  در 
اسناد غیررسمی است که می توانند به راحتی اقدام به 
تصاحب زمین های ملی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
حل  برای  معتقدند  کارشناسان  دلیل  همین  به  کنند. 
معضالت فوق باید به سمت بی اعتباری اسناد غیررسمی 

و افزایش اعتبار اسناد رسمی حرکت کنیم. 
خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می 
گوید: » سازمان ثبت قصد دارد لوایح و طرح هایی را به 
این  به  غیررسمی  اسناد  از  استفاده  تا  برساند  تصویب 

طریق محدود شود «.
رئیس سازمان ثبت در ادامه یادآوری می کند :» از دیگر 
رسمی  اسناد  اعتبار  توسعه  کار،  دستور  در  اقدامات 
خاصی  جایگاه  از  ثبت  قانون  در  رسمی  سند  است. 
داشته  رواج  جامعه  در  درصورتی که  و  است  برخوردار 

باشد از بسیاری از مفاسد جلوگیری می شود«.
باید دید عزم مسئوالن سازمان ثبت اسناد و امالک برای 
از طریق اصالح قانون  حل ریشه ای معضل زمین خواری 
۸۸ ساله  ثبت چقدر جدی است. آیا در دوران جدید قوه 

قضائیه شاهد حل این معضل خواهیم بود؟

    توکلی خطاب به سران 
سه قوه: مصوبه اخیرتان 
ساختار مالی و قانونی 
کشور را ویران می کند

»بحث طلبگی« دعوای سیاسی نیست آقاي کدخدایي

    شاه کلید مبارزه با زمین خواری چیست؟ 

فیل قانون در تاریکی
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تبلیغات  ها  ازمدت  بعد  باالخره 
سیاسی  های  جاروجنجال  و 
چهارم  روزجمعه  واجتماعی 
برای  تهرانی  شهروندان  مردادماه 
های  شورایاری  اعضای  انتخاب 
به  شهرتهران  ومناطق  محالت 
پای صندوق های آخذ رای رفتند. 
این  انتخابات  ویژگی  مهمترین 
بود که حامی وعقبه سیاسی آن 
شورای شهر یکدست اصالح طلب 
وعضو لیست امید بود وازهمین 
منظراست که باید این انتخابات 
پذیرش  معیارمالک  مهمترین  را 
ومقبولیت عملکرد شورا وشهرداری تهران ازسوی شهروندان تهرانی 

دانست .

ناکامی	دربرابرشهروندان

انتخابات  این  برای  که  سیاسی  گذاری  سرمایه  تمام  برخالف  اما 
شدوافراد شاخص اصالح طلب برای به پای صندوق آوردن مردم به 
عرصه آورده شدند؛ نه تنها این انتخابات مورد استقبال شهروندان 

شورایاری  انتخابات  مردم  نارضایتی  بلکه  نشد؛  واقع  تهرانی 
امید  لیست  اعضای  کردندتا  بزرگ"تبدیل  "شکست  یک  به  هارا 

دریابندشعارهای مردمساالرانه شان این بارمقبول واقع نشد.
شکست وعدم حضورومشارکت شهروندان تهرانی دالیل وعوامل 

گسترده ای دارد که درحدفرصت بدان خواهیم پرداخت.
پای  به  در  امید  لیست  گوییم  چرامی  شکست؟  می گوییم  چرا 
زبان  چونکه  نشد؟  موفق  تهرانی  شهروندان  کشاندن  صندوق 

آماراین شکست را بیان می کند و الغیر.

آمارها	چه	می	گویند؟

روزجمعه  ها؛  شورایاری  انتخابات  مرکزی  ستاد  اعالم  براساس 
انتخاب  خودرادرمعرض  انتخاباتی  هزارنامزد   ۱۲ از  ؛بیش  گذشته 
از۷۱۰۰حوزه  دربیش  و۱۰۸نفر  هزار   ۵۰۹ وتنها  قراردادند  مردم 

اخذرای به پای صندوق های الکترونیکی اخذرای رفتند.
    دلیل "شکست بزرگ " انتخابات شورایاری ازهمینجا مشخص می 
شود که درشهرتهران ودرحوزه حاکمیت شورای شهرتهران ولیست 
دراردیبهشت  کشور؛  وزارت  آمارستادانتخابات  براساس  امید 
سال ۹۶ واجدین شرایط رای دادن درتهران برای انتخابات شورای 
شهروریاست جمهوری ۵میلیون و۵۰۰ هزارنفربودند )اما روزجمعه 

فقط ۵۰۹ هزارنفردرانتخابات مشارکت کردند(.
طی  که  درتهران  دادن  رای  شرایط  واجدین  تعداد  نخواهیم  اگر 

سال های ۹۶؛۹۷؛و۹۸ را که به جمعیت واجدین شرایط دادن رای 
اضافه شده اند بحساب بیاوریم )که حداقل ۲میلیون نفرتخمین 
زده می شوند(؛ می بینیم با یک حساب سرانگشتی حدود۴میلیون 
و۴۰۰ هزارنفر ازشهروندان تهرانی به پای صندوق های رای نیامدند 
وبه دعوت شورا وشهرداری تهران لبیک نگفتند.پس این یک دلیل 

برای "شکست بزرگ ۴مرداد ۹۸"
دلیل بعدی برای عیان نمودن شکست بزرگ این است که درسال 
۱3۹۶ درانتخابات شورای شهرتهران؛ آقای محسن هاشمی رئیس 
با ۱میلیون و۷۵۶هزارو۸۶رای بعنوان نفر  فعلی شورای شهرتهران 
اول منتخبین مردم برگزیده شد وکمترین رای اختصاص یافته به 
و۶۶  ۱میلیون  با  بود  نظری  بشیر  آقای  به  امیدنیز  لیست  اعضای 

هزارو۸۱3رای .
حال باتوجه به میزان رای به صندق ریخته شده برای آقای هاشمی 
می  بوده  درتهران  امید  ازلیست  مردم  استقبال  درحقیقت  که 
بینیم؛ با گذشت دو سال ازانتخابات تهران حدود ۱میلیون و۲۰۰ 
هزارنفردیگر ازطرفداران اصالحات ولیست امید به پای صندوق های 
رای نرفتند ونارضایتی خودرا ازعملکرد لیست امید وشهرداری تهران 
اینگونه بروزدادند اگر این ریزش های شدید رای را "شکست اصالح 
کشاندن شهروندان  پای صندوق  به  برای  شان  ناتوانی  در  طلبان" 

ندانیم ؛چه اسمی می توان برایش انتخاب کرد؟
 ۹۶ سال  درانتخابات  که  است  این  شکست  برای  بعدی  دلیل 
درتهران 3۹۵۷صندوق اخذ رای وجودداشت اما درانتخابات چهارم 
مرداد۹۸ حدود۷۱۰۰ صندوق رای ؛ این باربطورکامل هیچ بهانه ای 
برای اینکه گفته شود . عدادصندوق هااخذرای کم بود برگ رای به 
اندازه کافی توزیع نشد ؛فاصله حوزه های اخذ رای زیاد بود و......
وجودنداشت وانتخابات دریک آرامش کامل درحوزه های اخذرای 
شهروندان  منازل  نزدیک  که  تهران  وجدید  قدیم  محالت  درعمق 

بود برگزارشد وخوشبختانه بهانه ای برای " نق زدن" وجودداشت.
دلیل بعدی شکست انتخابات شورایاری تهران این است که چون 
پایگاه اصلی حامیان اصالحات عمدتا درمناطق شمالی ومرفه نشین 
؛دو  یک  مناطق  طلبان  باراصالح  این  ازبدحادثه  باشد؛  می  تهران 
العاده کمرنگی داشتند  ؛سه ،پنج ؛شش وهفت تهران حضورفوق 
که باعث خلع سالح برگزارکنندگان انتخابات شدکه ایندفعه نتوانند 
شورای  متوجه  را  تهرانی  شهروندان  مشارکت  شدید  کاهش  گناه 
وانتصابی  امنیتی  های  نهاد  ودخالت  استصوابی  نگهبان؛نظارت 

نمایند.

مشکل	کجاست؟

قطعا از روز شنبه گذشته اعضای لیست امید وحامیان سیاسی آنها 
وتکثرچند  مردمساالری  درخصوص  که  ایی  رسانه  ازتبلیغات  فارغ 
به بحث وتبادل  صدایی و....دارند درجلسات درون گروهی خود 
انتخابات خواهند پرداخت ویقینا آن ها  نظر درخصوص شکست 
نیز به تجزیه وتحلیل همین آمارها خواهند پرداخت. اما طبق مثل 
معروف "در منابر که همان رسانه هایشان باشد؛ چیزی دیگری می 

گویند ودرخلوت خودشان واویال به احوالمان خواهند گفت .
دلیل اصلی شکست انتخابات شورایاری تهران را فقط باید درعملکرد 
وبس!  شهردانست  اداره  برای  شورائیان  محتوای  وبی  ضعیف 
شهروندان تهران ازمرداد سال ۹۶ تاکنون چیزی جز جنگ ودعواهای 
دیدند  تهرانی  شهروندان  ندیدند.  درشوراوشهرداری  سیاسی 
ازعمرشورا شهرتهران 3شهرداروسرپرست  واندی  درفاصله یکسال 

را درهیبت مدیران شهردید وبراحوال خودخندیدند.
مددمدیریت  به  شهرتهران  والینحل  بزرگ  مشکالت  ها  این  بله 
یکدست اصالح طلبان بود که جوابش را مردم روزچهارم مرداد پای 

صندوق های رای دادند.

شکست بزرگ انتخابات شورایاری ها

است  حقیقت  این  موید  گذشته  بررسی های 
در  قانونگذاری  و  قانون  تورم  وجود  با  که 
کشور، مشکالت معیشتی و اجتماعی بیش از 

گذشته زندگی را بر مردم دشوار نموده است.
بر  واضحی  دلیل  مشکالت،  تداوم  و  بروز 
نامطلوب  عملکرد  است.  قوانین  ناکارآمدی 
قوانین، ناشی از تلقی نادرست تقسیم کار ملی 
از  اساسی  قانون  اساس  بر  قانونگرایی  نظام 
پدیده های اجتماعی است. تحلیل پیچیدگی 
درک  به  اجتماعی  های  پدیده  و  جامعه 
فرآیندهای غیرخطی، شبکه ای و سیال مربوط 
است که بتواند عوامل درونی، شرایط بیرونی 
و موضوعات ارتباطی پدیده ها را در یک بسته 

قانونی تحلیل و تعیین تکلیف نماید.
در  موجود  جزءنگر  و  خطی  های  گزاره 
قانونگذاری فعلی کشور قادر نیست که نسبت 
مالحظه  را  ها  پدیده  اصلی  روابط  و  اجزاء 
ساده  و  نگری  سطحی  با  رو  ازاین  نماید. 
اجرای  و  تایید  تصویب،  تدوین،  به  اندیشی 

گزاره های قانون می پردازد.
دستاورد روش ناقص قانونگذاری، این است 
نیست  قادر  شده  اجرا  و  تصویب  قانون  که 
در  نظر  مورد  پدیده  در  را  تغییرات  کنترل  که 
دالیل  به  ها  پدیده  معموال  بگیرد.  اختیار 
کنترل  از  کشور،  قانونگذاران  برای  نامعلوم 
خارج شده و بدون توجه به هشدارهای قانون 

و قانونگذاران راه خود را می رود.
شناسایی  در  انسان  شناخت  قوه  محدودیت 
همواره  گردیده  موجب  ها،  پدیده  تعریف  و 
در  اجتماعی  های  پدیده  از  کوچکی  بخش 
قانونگذاری دیده شود. بخش های نادیده با 
قدرت فراوانی که دارند، سرنوشت پدیده ها 
را بر اساس ویژگی های درونی شان پیش می 
آنها  از  قوانین محدودنگر  در  معموال  که  برند 

غفلت شده است.
و  قانون  به  نیز  جامعه  روانی  های  مکانیسم 
قانونگذاری ناکارآمد، واکنش نشان می دهد. 
حساسیت زدایی، تمایل زدایی و انگیزه زدایی 
به  جامعه  طبیعی  واکنش  قانون،  به  نسبت 

قانون و قانونگذاری غیرکارآمد است.
مشکل قانون و قانونگذاری را موالنا در مثنوی 
معنوی در قالب حکایت »فیل در تاریکی« به 
فیل،  پای  لمس  با  است.  نموده  بیان  زیبایی 
عقل جزءنگر به ستون و با لمس خرطوم فیل، 

عقل سطحی نگر به ناودان و با لمس دم فیل، 
عقل ساده انگار به ریسمان و با لمس پشت 
فیل به تخت و با لمس شکم فیل، عقل خطی 
با  ماهیتی  نظر  از  که  کند  می  حکم  دیوار  به 
با  و حیوانی  زنده  عنوان یک موجود  به  فیل 

جثه بزرگ، تفاوت های اساسی دارد.
تکیه بر عقل جزءنگر، سطحی نگر، ساده انگار 
در  راهبردی  خطای  جز  دستاوردی  خطی،  و 
تشخیص ندارد. با توجه به اینکه با لمس یک 
تشخیص  را  آن  توان  نمی  فیل  بدن  از  نقطه 
نقطه  همان  لمس  با  توان  می  چگونه  داد، 
مثل،  تولید  اجتماعی،  رفتار  به  فیل  بدن  از 
فیل  شناسی  بیماری  و  ژنتیک  کالبدشناسی، 
توان  نمی  المسه  حس  با  قطعا  برد؟  پی  ها 
از تاریخ زندگی فیل ها در کره زمین بویژه در 
عصر یخبندان آگاهی یافت. شناخت تک حسی 
آنهم بصورت محدود و جزیی، جز گمراهی در 

شناسایی پدیده ها، دستاوردی ندارد.
جامعه،  امور  اداره  برای  قانونگذاری  و  قانون 
بیش از هر امر دیگر به شناخت جامع و کامل 
اجرا  تایید،  تصویب،  تدوین،  است.  وابسته 
های  داده  از  استفاده  با  قانون  بر  نظارت  و 
بتواند  نباید  و  تواند  نمی  نادرست،  و  ناقص 
را  مردم  زندگی  در  روزافزون  مشکالت  که 
از  محدود  و  ناکامل  شناخت  نماید.  برطرف 
پدیده های جامعه موجب می شود که تعیین 
نسبت پدیده ها با هم و با جامعه به درستی 
انجام نشود و نهایتا تصویب رابطه ای خاص 
با  قانون  یا  شده  پذیرفته  هنجار  عنوان  به 
اساسی  های  تفاوت  جامعه  در  آن  واقعیت 

داشته باشد.
تحلیل غلط پدیده ها به ارائه راهکارهای غلط 
منجر می شود و نمی تواند در حل مشکالت 
زندگی مردم بصورت موثر عمل نماید. موالنا 
و  فیل  دقیق  شناخت  برای  خود  حکایت  در 
پرهیز از اختالف در میان لمس کنندگان بدن 
دهد.  می  پیشنهاد  را  شمع  از  استفاده  فیل 
شمع است که به شناخت چندحسی کمک می 
کند. شناخت پدیده های اجتماعی و انتزاعی 
به سادگی شناخت فیل نیست و محتاج شمع 

عقالنیت مجموعه گرا و پیچیده نگر است.
قدمت  سال  ده  و  صد  از  بیش  وجود  با 
قانونگذاری، بیش از سیزده هزار قانون، مراکز 
انواع  و  قانونگذاری  متکثر  و  مراجع متعدد  و 
در  مشکالت  تشدید  قانون،  متن  اقسام  و 
زندگی مردم هیچ دلیلی جز ضعف و نقص در 
عقالنیت حاکم بر تقسیم کار ملی قانونگذاری 
کشور ندارد. ریشه یابی و حل مشکالت زندگی 
مردم، پیچیده تر از منطق حاکم بر تقسیم کار 

ملی قانونگذاری کشور است.
سطحی  جزءنگر،  عقل  بر  مبتنی  قانونگذاری 
علمی  توانایی  دارای  و خطی  انگار  نگر، ساده 
و عملی بسیار محدودی است و در برخورد با 
ابتکار  دارای  اجتماعی،  پیچیده  های  پدیده 
به  که  رسد  می  نظر  به  اینگونه  نیست.  عمل 
بر  کشور،  در  قوانین  تعداد  افزایش  موازات 
حجم و سطح مشکالت زندگی مردم نیز افزوده 
و  قانون  خردورزی  حوزه  در  تحول  شود.  می 

قانونگذاری در کشور اجتناب ناپذیر است.



۳اجتماعی

بتوان  شاید 
دو  به  را  مردمان 
کرد:  تقسیم  گروه 
پیروان »است« ها 
و رهروان »هست« 

ها.
ها،  »است« 
را  ها  »بودن« 
دهند.  می  شکل 
معمول  های  گزاره 
)وحتی  روزمره  و 
زیست  از  مبتذل( 
شامل  را  زندگی  و 
نامشروع.  و  مشروع  شهوات  انواع  شوند.  می 
گستره ای از غرایز. و پیروان »است« ها، در بند 
می  روزگار  غرایز،  و  شهوات  همین  پابست  و 
شب  و  شب،  که  است  همان  روزشان  گذرانند. 
اسب  اینان،  روزشان.  که  تیره  همانقدر  شان 
می  پوچ  مداری  بر  که  اند  گولی  و  گیج  عصارِی 
پا می  و  رفتن، دست  توهم پیش  در  و  چرخند 
زنند و بسیارتر از بسیارشان نمی دانند که در این 

مدار، چه اسیراِن قابل ترحمی شده اند.
اما »هست« ها، رنگ و درنگی از حقیقت دارند. 
نمایان  را  زیبایی وجود  از  یا نشانه هایی  نشانه 
می سازند. آینه ای روشن و شفاف و بی زنگارند 
از سرشت و باطن »شدن« ها. صیرورت های بی 
پایان. پنجره هایی برای تعالی و کمال. خورشید 
و خورشیدهایی دربر گیرنده. و رهروان »هست« 
و می  دانند  میعادگاه می  در  را  ها، هماره خود 

بینند و در ساحت »عهد ازل«.
تجربه  را  مکرر  های  میالد  ها،  »هست«  رهروان 
می کنند و در نوشانوش مرتبه ای از »برانگیخته 
شدن«، همان آفاقی را تجربه می کنند که حافِظ 

سرمست از »هست« ها سروده است:
دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند/گل آدم 

بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

با من راه نشین باده مستانه زدند
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
رهروان  از  یکی  که  آهی  حسین  استاد  اکنون، 
سال  و  رفت  می  شمار  به  »هست«ها،  نستوه 
و  ادب  و  فرهنگ  پرخروش  ی  رودخانه  در  ها 
شعر دل و جان شسته بود و در دریای اندیشه 
مرواریدهایی  و  کرده  غواصی  دانایی،  و  خرد  و 
درخشان به کف آورده بود و در طبق اخالص و 
بود،  کرده  هدیه  شیفتگان  و  مردمان  به  ارادت 
قدم به مرتبه ای دیگر از حیات نهاده است. او 
فرهنگ  رادیو  شنوندگان  پرشمار،  بامدادانی  که 
به  بود، خود،  برده  راز«  »تماشاگه  میهانی  به  را 
فراخوانده  »راز«  تماشای  از  برتر  و  دیگر  ساحتی 
شد تا از پنجره ای روشن تر، »نظر بازی« خود را 
تداوم بخشد و »وجود« را در چشم اندازی دیگر، 

با جان و دل بنوشد.
خداوند جامی از بهترین شراب های وجود در کام 
آرامش  و در دریای  بریزد  قلندر  استاد  این  جان 

ابدی پذیرای اش باشد.

عروس خانم وکیلم؟ عروس رفته وام بگیره!

است ها و هست ها؛ در سوگ استاد حسین آهی

چرا بلوتوث 
خطرناک است 

و میگویند 
خاموشش کنید؟

تشخیص بیماری گیاهان با موبایل!   چگونگی عملکرد فناوری تشخیص چهره 
2019  Huawei Y۷ در گوشی اقتصادی

نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  شماره : ۲۸۵ | نیمه دوم مرداد ۱3۹۸ 

شاملو قابل نقد است. کم    
بسیار.  شاید  بلکه  نه،  هم 
اظهاراتش درباره موسیقی 
سنتی ایران و عرعر خواندن 
بر  تاختن  و  ایرانی  آواز 
و  فردوسی  و  سعدی 
همه   و  همه   ... و  عاشورا 
او  که  دهد  می  نشان 
علیرغم بزرگی اش در شعر 
قامت یک  در  و سپید،  نو 
متفکر چندان حرفی برای گفتن نداشت و نقد این بعد 
از آرای او نه تنها اشکالی ندارد بلکه واجب است و اهل 
فرهنگ و هنر نیز برخالف جزم اندیشی های رایج اهل 
داشته  بدیهی هیچ شکی  امر  این  در  نباید  سیاست 
»قدیس« هم  تلویزیونی  در مستند  چنانکه  و  باشند 
می بینیم آن ها نیز پروایی از این وظیفه فرهنگی خود 
ندارند. بنابراین باید گفت جز معدودی از عالقمندان 
شاملو  مطالعهء  کم  اغلب  و  نوآموخته  شیفتگان  و 
کسی نیست که او را »قدیس« خوانده باشد که حال 
الزم باشد در قالب مستندی تلویزیونی این قدسیت 

خیالی و بافته شده را رشته کنیم. 
شاملو قطعا نه قدیس بود نه متفکر. او شاعری بود 
با تخیل و احساس بسیار قوی و بی تردید اشعارش 
یکی از  قله های ادبیات نو فارسی است. با این حال 
او  ادبی  ضعف  و  قوت  برشمردن  نوشته  این  قصد 
نیست؛ همینطور توجیه قدیس نبودن او. انگیزه این 
نوشته مطرح کردن این موضوع است که چرا باید با 
مقوله های فرهنگی اساسا به مانند امری که به تمامی 

درون حوزه »قدرت« است برخورد و در این راه زیاده 
روی کرد؟!

مستند  پخش  باید  چرا  بگوید  کسی  است  ممکن 
پاسخ  ببینیم؟!  سیاسی  تلویزیون،  در  را  »قدیس« 
که  نهفته  ساده  بسیار  دلیل  این  در  پرسش  این 
بزرگان  برخی  از  سال  طول  در  ما  تلویزیون  در  وقتی 
فرهنگ وهنر - جز در موارد اینچنینی- خبری نیست و 
یک  هیات  در  که  مقامی  شاملو،  امثال  که  هنگامی 
آنند، ندارند، طبیعی است که نقد  »شاعر«، شایسته 
زوایای دیگر زندگی فکری آنان، هر چند کامال به جا و 
روا باشد، تامل و توجهی را بر نمی انگیزد و ناگزیر به 

صورت امری سیاسی تفسیر می شود.
روشن است که به یک معنا هیچ امری بیرون از دایره 
اندیشه های  و  ادبیات  حتی  نیست.  سیاست  وسیع 
زیبایی شناسانه و تفکرات انتزاعی مابعدالطبیعی نیز از 
سیاست اثر می پذیرند. اما پرسش مهم در این میان 
با »ماهیت«  آیا »ماهیت« امر سیاسی  این است که 
به  پرداختن  هنگام  به  آیا  است؟  یکی  فرهنگی  امر 
چهره های فرهنگی و هنری باید تمام کنشگری آن ها را 
در عرصه فرهنگ ذیل امر سیاست تفسیر کرد و دایما 
به این توجه کرد که فالنی با ماست یا برماست؟  آیا 
مردان/ زنان سیاست هستند که برای مردان/ زنان اهل 
فرهنگ مشروعیت و مقبولیت صادر می کنند؟ و حتی 
از آن باالتر آیا معیار ماندگاری آثار و توانایی ادبی و 
تقیدشان  و  دینداری  میزان  فرهنگ وهنر  اهل  هنری 
به ظواهر دینی است؟ پیچیدگی »فرهنگ« به حدی 
این  در  توان  نمی  هم  دینی  زاویه  از  حتی  که  است 
مطلق  طور  به  هنری  اثر  یک  قبول  و  رد  به  باره حکم 

داد. چه بسیار آثار ادبی و هنری یا حتی اندیشه های 
 ( دینی  انگیزه های  با  خالقانشان  اذعان  به  که  نظری 
دستکم دین با سنجه ها و معانی مورد نظر ما(  پدید 
نیامده اند اما ظرفیت های زیادی را برای تفسیر دینی 
از دین دارند. این تازه حکمی است  با تلقی ما  حتی 
فرهنگ  اهل  دینی  اعتقادات  و  باورها  قلمرو  در  که 
ها  آن  سیاسی  باورهای  و  عقاید  درباره  است،  جاری 
که  چرا  است  جاری  بیشتری  قوت  با  نیز همین حکم 
فعالیت فرهنگی و هنری بسی فراتر از باورهای سیاسی 
و  فرهنگی  تولیدات  شوند.  می  مصرف  جامعه  در 
هنری- به خصوص شعر-  اساسا با خلوت انسان ها سر 
و کار دارند و عموما فارغ از گرایش های سیاسی در 
جامعه عمل می کنند. آیا باید همه این آثار فرهنگی را 
را نادیده گرفت؟ پاسخ  کنار زد و پدید آورندگانشان 
به این پرسش نوع مواجهه ما را با بزرگان فرهنگ و 
هنر معلوم می کند.آنچه شاملو را شاملو کرده است نه 
او و اظهارنظر  اعتقادات غیردینی  باورهای سیاسی و 
توانایی  و  شاعرانگی  بلکه  محققانه،  غیر  عمدتا  های 
اش در استفاده از کلمات مخیل و پر احساس است 
برای محتوایی که در بسیاری موارد فارغ از این باورهای 

خاص در بردارنده ارزش های عمومی انسانی است.
هر چند نباید از یاد برد که ظاهرا  خود شاملو هم به 
از  باالتر  ای  وظیفه  ادبی  و  فرهنگی  چهره  یک  عنوان 
این را برای خود قایل بوده است. او رفته رفته برای 
آن می دانست وظیفه  منادی  را  شعر مدرن که خود 
کنشگری  مدعی  و  کرد  تعریف  سیاسی  و  اجتماعی 
ذاتا سیاسی در این عرصه شد که طبیعتا این امر او 
معرض  در  خود  جنس  از  دیگری  شاعران  از  بیشتر  را 
داوری های سیاسی قرار می دهد، اما نباید دچار این 
اشتباه شد که وقتی از شاملو یا سایر اهل ادب و هنر 
یک  نه  و  سیاسی  فعال  یک  از  فقط  زنیم،  می  حرف 

چهره »فرهنگی« سخن می گوییم!

شاملو »قدیس« نبود اما »شاعر« که بود !

داده  به  تواند  می  هکر  یک  پژوهشگران  گفته  به 
های یک بلوتوث که در نزدیکی است گوش کرده، و 
یا محتوای آن را تغییر دهد. بنابراین بلوتوث خود 
با سیم استفاده  از یک هدفون  و  را خاموش کنید 
که  کند  می  راحت  را  شما  خیال  کار  همین  کنید. 

اولین گام را در زمینه امنیت دیجیتال برداشته اید.
ولی  می کنند.  استفاده  »بلوتوث«  از  همه  تقریبًا 

شاید بهتر باشد که این کار را نکنند.
هدفو ن ها،  ها،  تلفن  به  را  ما  که  فناوری،  این 
حتی  و  خودروها،  رادیوی  هوشمند،  بلندگوهای 
می کند،  وصل  نان  ُتسِتر  و  یخچال  موارد  برخی  در 

مشکالت زیادی هم دارد.
بلوتوث بارها و بارها نشان داده است که می تواند 
کابوسی برای امنیت و حریم خصوصی مصرف کنندگان 

باشد، و تنها راه حل، خاموش کردن آن است.
بلوتوث  »َمِشِبل«،  فناوری  خبری  وب گاه  گزارش  به 
از  یکی  که حتی  باشد  تواند خطرناک  به قدری می 
کنفرانس ساالنه هکرهای »دف  توصیه هایی که در 
که  است  این  می شود  شرکت کنندگان  به  کان« 

بلوتوث هایشان را خاموش کنند.
این موضوع تنها نتیجه بدگمانی نیست و واقعیت 
با  که  شد  داده  نشان  امسال  کنفرانس  در  دارد. 
بلوتوث  به  مجهر  بلندگوی  یا  هدفون  به  دسترسی 
پخش  با  و  گرفت  دست  به  را  آن  کنترل  توان  می 

صدای خیلی بلند موجب ناشنوایی یک فرد شد.
پژوهشگران این هفته گزارش دادند که یک نقص 
به  دسترسی  امکان  هکرها  به  بلوتوث  فناوری  در 

داده ها و تغییر آن را می دهد.
تواند  می  )هکر(،  مهاجم  »یک  گفتند:  پژوهشگران 
به داده های یک بلوتوث که در نزدیکی است گوش 

کرده، و یا محتوای آن را تغییر دهد.«
یک  از  و  کنید  خاموش  را  خود  بلوتوث  بنابراین 
هدفون با سیم استفاده کنید. همین کار خیال شما 
امنیت  زمینه  در  را  گام  اولین  که  کند  می  راحت  را 

دیجیتال برداشته اید.

را به گوشی  ابزاری شده اند که می توان آن  دانشمندان دانشگاه نورث کارولینا موفق به توسعه 
هوشمند وصل کرد و سپس از طریق یه لوله کوچک با تحلیل هوای اطراف گیاه، بیماری آن را 

تشخیص دهد.

تشخیص	بیماری	گیاهان	با	موبایل!	

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، گیاهان زراعی با تنفس از طریق منافذ موجود در برگ هایشان، 
به  متصل  جدید  دستگاه  یک  می کنند.  آزاد  هوا  در  را   )VOC(فرار آلی  ترکیبات  از  مجموعه ای 
بیماری  و  و تحلیل  را تجزیه  این مواد شیمیایی  گوشی های هوشمند می تواند طی چند دقیقه 

احتمالی گیاه را شناسایی کند.
اگرچه گیاهان همیشه VOC را طی فرآیند منظم تبادل گاز آزاد می کنند، اما انواع خاص و یا غلظت 
قابل  ابزار جدید  این  که  است  این جایی  است.  بیماری های خاص  نشان دهنده  مواد شیمیایی 

استفاده است.
این ابزار که توسط دانشمندان دانشگاه ایالتی نورث کارولینا طراحی و ساخته شده است می تواند 
به تلفن هوشمند کشاورز متصل شده و روی لنز دوربین قرار بگیرد و بیماری گیاهان را تشخیص 

دهد.
کشاورز برای این کار ابتدا باید یک برگ از گیاه مورد نظر را جدا کند و آن را درون یک لوله آزمایش 
قرار دهد که حداقل باید ۱۵ دقیقه درب آن بسته باشد. این ۱۵ دقیقه به برگ زمان کافی می دهد 
گازهای  نازک،  پالستیکی  لوله  یک  و  می شود  باز  آزمایش  لوله  کند. سپس  آزاد  را  خود   VOC تا 

شیمیایی انباشته شده اطراف برگ را به داخل محفظه ای دارای قدرت تحلیل گازها می فرستد.
داخل این محفظه یک نوار کاغذ آزمایش قرار دارد که حاوی نقاطی از معرف ها است که هنگام 
قرار گرفتن در معرض گازهای VOC خاص، تغییر رنگ می دهند. دوربین گوشی از این لکه ها تصویر 

می گیرد و روی صفحه نمایش ارائه می دهد.
در حال حاضر کاربران باید به صورت دستی این نقاط را تفسیر کنند و تشخیص دهند که کدام نوع 
از VOC و به چه میزان در محفظه حضور دارد. محققان به دنبال توسعه یک برنامه تلفن همراه 
هستند که در صورت تشخیص بیماری به طور خودکار به کاربر هشدار دهد و نوع بیماری را نیز 

بگوید.
تاکنون این دستگاه با موفقیت برای شناسایی گازهای ۱۰ گیاه مختلف در مقیاس چند میلیونیوم 
این  کردند،  آلوده  آفت  یک  به  را  فرنگی  گوجه  گیاه  که  هنگامی  واقع  در  است.  شده  استفاده 

دستگاه توانست تنها دو روز بعد آن را شناسایی کند.
الزم به ذکر است که برای انجام این گونه تحلیل ها و تشخیص بیماری یک گیاه در حال حاضر باید 
نمونه های گیاهان به آزمایشگاه فرستاده شود و ممکن است اعالم نتیجه روزها یا حتی هفته ها 

طول بکشد.
پروفسور "ژان ریستاینو" سرپرست این مطالعه می گوید: فناوری ما به کشاورزان کمک می کند تا 
بیماری گیاهان را سریع تر شناسایی کنند، بنابراین می توانند از شیوع بیماری و آسیب به محصوالت 

زراعی خود جلوگیری کنند.

این	مقاله	به	تازگی	در	مجله	Plants	Nature	منتشر	شده	است.

دی .ان .ای  جمع آوری  میکروسوزنی  پچ  یک  دانشمندان  از  برخی  نیز  جاری  سال  اوایل  در  البته 
ساختند که می تواند با چسبیدن روی برگ گیاهان به سرعت بیماری ها را شناسایی کند.

و  میان رده   گوشی  دنبال  به  همیشه  کاربران  از  بسیاری 
خوش قیمتی هستند که با آن بتوانند فناوری های روز را 
تجربه کنند. Huawei Y۷ ۲۰۱۹ از همین نوع محصوالت 
است که فناوری تشخیص چهره را نیز با خود به همراه 

دارد.
نام شان  از  که  طور  همان  هوآوی  گوشی های   Y سری 
مشخص است مخصوص جوانان و برای سالیق مختلف 
ویژگی های  به  بیندازیم  نگاهی  می شوند.  ساخته 
از خوش قیمت ترین  یکی  که   ۲۰۱۹  Huawei Y۷ جذاب

گوشی های بازار محسوب می شود.
ماه سال گذشته یکی  اسفند  اواسط  در  شرکت هوآوی 
معرفی  را  میان رده  سری  در  خود  محصوالت  بهترین  از 
از  تلفیقی  می توان  را   ۲۰۱۹  Huawei Y۷ گوشی  کرد. 
کاربردی در دل یک محصول میان رده   و  امکانات مفید 
بهترین  می تواند  گوشی  این  دانست.  خوش قیمت 
انتخاب برای افرادی باشد که قصد دارند تمام ویژگی های 
یک گوشی هوشمند مانند دوربین پیشرفته، رابط کاربری 
سریع و باتری قدرتمند را با هم در اختیار داشته باشند.

این گوشی به یک قابلیت بسیار جذاب برای شناسایی 
چهره کاربر مجهز شده که Face Unlock ۲.۰ نام دارد. در 
کامل  اسکن  بار  یک  کاربر  است  کافی  تنها  قابلیت  این 
صورت خود را انجام دهد. دستگاه این توانایی را دارد 
که حتی در زوایای غیر مستقیم نیز چهره را تشخیص و 

عملیات احراز هویت را انجام بدهد.
باالی  بسیار  سرعت   ۲۰۱۹  Huawei Y۷ دیگر  قابلیت 
و  زمان  کوتاه ترین  در  می تواند  دستگاه  این  است.  آن 
به محض برداشتن گوشی از سطح میز و قرار دادن آن 
روبه روی چهره، احراز هویت را انجام بدهد. نمونه مشابه 
این قابلیت در کمتر دستگاه میان رده ای وجود دارد که 
تشخیص  را  کاربر  چهره  باال،  دقت  و  سرعت  با  بتواند 

دهد.
آن  باالی  امنیت  قابلیت  این  جالب  و  مفید  نکات  از 
است؛ هوآوی در طراحی این ساختار امکانی را به وجود 
آورده که نمی توان با عکس برای بازگشایی گوشی سوء 
استفاده کرد. در واقع ساختار تشخیص چهره این گوشی 
با آنالیز چهره واقعی تالش می کند تا تنها به چهره واقعی 
یک انسان زنده به عنوان الگوی معتبر، مجوز عبور دهد و 
امکان دور زدن پروتکل های امنیتی از راه های دیگر وجود 

ندارد.
 IPS ۲۰۱۹ از یک نمایشگر ۶.۲۶ اینچی بزرگ با فناوری
LCD  همراه با ناچ قطره ای استفاده می کند، که کیفیت 
دقیق  رنگ های  دارد.  خود  قیمتی  بازه  در  خوبی  بسیار 
و تصاویر شفاف همراه با زاویه دید مناسب از مواردی 
از  باالیی  کالس  در  را  گوشی  این  نمایشگر  که  هستند 

کیفیت قرار می دهند.
روبرو  ساده  و  کالسیک  ساختاری  با  طراحی  بحث  در 
باعث  در پشت دستگاه  انحنای موجود  هستیم، حالت 
گوشی  با  کار  هنگام  کاربر  راحتی  احساس  و  ارگونومی 
قرمز  قطبی،  شفق  آبی  نظیر  متنوع  رنگ های  می شود. 
مرجانی و مشکی نیمه شب نیز می توانند پاسخگوی همه 

سالیق در سن های متفاوت باشند.
با  گوشی  داشتن  نوجوانان  و  جوانان  از  بسیاری  برای 
دل  در  گوشی  این  است.  اولویت   عالی  سلفی  دوربین 
حفره قطره ای خود یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسل جای 
داده و با وجود نرم افزاری که می تواند ویرایش و افزودن 
انجام  بی درنگ  و  زنده  به صورت  را  افکت های تصویری 

دهد، محبوب دل جوانان خواهد بود.
است  چیزی  اولین  دوگانه  دوربین   دستگاه  پشت  در 
هوش  به  مجهز  دوربین،  این  می کند.  توجه  جلب  که 
از دو سنسور ۱3 مگاپیکسلی عریض  و  مصنوعی است 
باعث  که  شده  تشکیل  میدان  عمق  مگاپیکسلی   ۲ و 
امکان  سوژه،  هوشمند  شناسایی  با  زمان  هم  می شود 
وجود  عکس  به  متناسب  افکت های  خودکار  افزودن 
داشته باشد. این دوربین به لطف دیافراگم با گشودگی 
به  با کیفیتی مناسب  و  باال، می تواند تصاویری شفاف 
ثبت برساند و همانند دوربین سلفی، افکت هایی را که 
حاصل الگوریتم های هوش مصنوعی است، بی درنگ به 

تصویر اضافه کند.
باتری  بدون  باشد،  قدرتمند  چقدر  هر  گوشی هوشمند 
 Huawei داشت.  نخواهد  کاربر  برای  فایده ای  پرظرفیت 
در  گوشی ها  بهترین  از  یکی  می توان  را   ۲۰۱۹  Y۷
 ۴۰۰۰ عالی  بسیار  باتری  یک  از  که  دانست  زمینه  این 
میلی آمپر ساعتی استفاده می کند.. این باتری می تواند 
از  دوام  با  عملکردی  دستگاه،  کم مصرف  منابع  کنار  در 
عادی،  استفاده  در  روز  دو  تا  و حتی  بدهد  نشان  خود 
از  بسیاری  خواسته   که  ویژگی  کند؛  همراهی  را  کاربر 

کاربران است.
در بخش سخت افزار نیز هوآوی برای این گوشی چیپست 
میان رده Snapdragon ۴۵۰  با 3 گیگابایت حافظه رم و 
3۲ گیگابایت حافظه داخلی را در نظر گرفته  که عملکرد 
  EMUI سریعی را در محیط سیستم عامل با رابط کاربری

ارائه می دهد.
Huawei Y۷ ۲۰۱۹ محصولی کامل در بازار میان رده است 
که هوآوی در طراحی و ساخت آن دقت زیادی به خرج 
داده تا محصول نهایی که به دست کاربر می رسد قیمت 
و کیفیت مناسبی داشته و در نتیجه، ارزش خرید آن در 

باالترین حد باشد

آمارهای ثبت احوال نشان می دهد تعداد ازدواج ها 
کاهش  درصد   3۷ از  بیش  گذشته  دهه  یک  در 
زنان  ۱۰درصد   ،۱3۹۵ سال  آمارهای  طبق  و  داشته 
گروه  در  همچنین  مجردند.  کشور  3۹ساله  تا   3۵
سنی زنان ۴۰ تا ۴۴ ساله ۶.۸ درصد و در گروه سنی 
۵۰ تا ۵۴ ساله ها نیز 3.۱ درصد زنان مجرد هستند.

عروس	خانم	وکیلم؟	عروس	رفته	وام	بگیره!

یک  در  ازدواج  سن  میانگین  که  آنند  گویای  آمارها 
کرده  پیدا  افزایش  سال   ۲ حدود  نیز  گذشته  دهه 
برای  ازدواج  به طوری که در سال ۹۶ میانگین سن 
دختران به ۲۴.۲ و برای پسران به ۲۹.۱ سال رسیده 

است. 

جوانان	مشتاق،	پشت	موانع	ازدواج

به  تمایل  گفت  می توان  اجتماعی  شرایط  بررسی  با 
بین  در  ازدواج  توان  بلکه  نیافته  کاهش  ازدواج 
غلط،  رسوم  و  آداب  است.  شده  کم  ایرانی  جوانان 
مشکالت اقتصادی و عدم اجرای سازوکارها و قوانین 
بین  در  ازدواج  توان  است  شده  موجب  حمایتی 
عنوان  به  یابد.  چشمگیری  کاهش  ایرانی  جوانان 
پسران  و  دختران  بر  موجود  اجتماعی  فشار  مثال 
مثبت  ارزش  و  دانشگاهی  تحصیالت  لزوم  بر  مبنی 
مدرک های باالتر )حتی اگر ارتباطی با عالقه و هدف 
فرهنگی  مشکالت  جمله  از  باشد(  نداشته  شخص 
است که مانع از ازدواج بهنگام جوانان می شود. این 
به  ورود  برای  جوانان  از  بسیاری  که  است  حالی  در 

به  نیازی  اصالً  استعدادهایشان  و شکوفایی  بازارکار 
تحصیالت دانشگاهی ندارند.

تا  گردیده  موجب  جامعه  در  موجود  فرهنگی  جّو 
امکان  دیرتر  دانشگاه ها  در  وقت  اتالف  با  جوانان 
ازدواج را پیدا کنند. از جمله موانع فرهنگی دیگر در 
مسیر ازدواج جوانان، فرهنگ تجمل و جهیزیه ها و 
مهریه های سنگین است که خانواده ها را در این امر 
ناتوان کرده است. مانع دیگری که بر سر راه ازدواج 
که  است  دارد مشکل سربازی  جوانان وجود  بهنگام 
جوانان تحصیل کرده را برای دو سال از محیط کسب 
پذیرش  از  خانواده ها  همچنین  می کند؛  دور  کار  و 
ازدواج خودداری می کنند.  جوان سربازی نرفته برای 
آحاد  که  مالی  و  اقتصادی  مشکالت  میان  این  در 
تا  است  شده  موجب  کرده  خود  درگیر  را  جامعه 
ازدواج  برای  را  الزم  حمایت های  نتوانند  خانواده ها 

بهنگام فرزندانشان به عمل آورند.

اجرای	سیاست	های	حمایتی،	تسهیل	کننده	ازدواج

تجربه کشورهای مختلف دنیا در کنترل بحران ازدواج 
مختلف  مشکالت  که  شرایطی  در  می دهد  نشان 
سد راه ازدواج آسان و بهنگام جوانان شده اند؛ چتر 

حمایتی دولت در کنار زدودن موانع فرهنگی و قانونی 
ازدواج می تواند در روند تسهیل این امر نقش مهم 
و موثری را ایفا کند. از طرفی تخریب این سیاست ها 
و انکار اثرگذاری آنان و از طرف دیگر معطل گذاشتن 
حمایت  برای  تصویب  دست  در  و  مصوب  قوانین 
به  و  کرده  متوقف  را  روند  این  آسان  ازدواج  از 
خانواده های ایرانی آسیب می رساند. به عنوان مثال 
درباره وام ازدواج، اگر موانعی مانند ضامن کارمند و 
سفته و بهره های زیاد وام برطرف شوند بالشک راه 

ازدواج آسان را برای جوانان مشتاق هموار می کند.
مانند  مانده  معطل  قوانین  صحیح  اجرای  همچنین 
ازدواج جوانان« که در سال ۱3۸۴  »قانون تسهیل 
حمایت  »قانون  است،  رسیده   مجلس  تصویب  به 
از خانواده« که مصوب سال ۱3۹۱ است و تصویب 
»طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده« که بیش از ۶ 
سال از اعالم وصول آن در مجلس می گذرد، مطمئنًا 

توان ازدواج را در جوانان افزایش می دهد.
و  ازدواج  حوزه  دست اندرکاران  برخی  نیز  طرفی  از 
همچون  بهانه هایی  با  را  بهنگام  ازدواج  خانواده، 
که خود موجب  نفی می کنند  نبود مسئولیت پذیری 
افراد  بهنگام  ازدواج  برای  تالش ها  رفتن  حاشیه  به 

بالغ می شود.
وزارت  امور جوانان  معاون  تندگویان،  محمد مهدی 
در نشست خبری ستاد ملی هفته  و جوانان  ورزش 
جوانان  ازدواج  مسئله  پیرامون  سخنانی  و  ازدواج 
گفت: »وقتی یک پسری که بعد از گرفتن دیپلم به 
دانشگاه می رود و بعد باید به خدمت سربازی برود و 
بعد در سن ۲۶ سالگی تازه وارد بازار کار شود، چطور 

می تواند زندگی مشترک تشکیل دهد؟«.
بر اساس گزارش خبرآنالین وی افزود: »افزایش وام 
نمی کند.  کمکی  ازدواج  شکل گیری  به  دیگر  ازدواج 
حاضر  حال  در  که  ازدواج  وام  متقاضیان  از  بسیاری 
به بانک مراجعه می کنند درخواست رقم وام کمتری 
دارند چرا که قادر به پرداخت اقساط و باز پرداخت 
وام نیستند«. این در حالی است که تخریب و انتقاد 
بیجا از وام ازدواج که در حال حاضر تنها راه حمایت از 

جوانان است، روند تسهیل ازدواج را کند می نماید.
و  ورزش  وزارت  وظایف  صحیح  اجرای  صورت  در 
جوانان و برداشتن موانع قانونی و فرهنگی ازدواج، و 
همچنین اجرای طرح های حمایتی و تسهیل در روند 
قرمز  وضعیت  از  خروج  موجب  ازدواج  وام  اعطای 

ازدواج خواهد شد.
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روستای	کشه	کجاست؟

روستای زیبای کشه در دهستان طرق رود، 3۵ کیلومتری شهرستان 
نطنز ، و ۱۰۰ کیلومتری استان اصفهان واقع شده. حدود ۷۰۰ نفر 
خونگرم  و  نواز  مهمان  بسیار  کشه  روستای  دارد.مردمان  جمعیت 

هستند.
روستای کشه ۱۹ محله به نامهای خاک سفید، سرچشمه، هنویه، 
کربالیی  باغال،  باغناره،  گاراژ،  درب  مارچون،  حسینیه،  درب  الجه، 
آباد، اسبر، درب حمام، پاکمر، روی  علی، پریار، گهر ،ورتخته، اهلل 

قلعه و ماهیه دارد.
کشه به دو بخش پایین)باغستان( و باال تقسیم می شود و اکثر 
مردم روستا در محله پایین زندگی میکنند ، و به زبان شیرین محلی 
صحبت میکنند. رودخانه زیبایی از میان روستا میگذرد که زیبایی 

این روستا را چند، برابر کرده است.
گردو، بادوم، گیالس، سیب، زردآلو، هلو، گالبی، آلو، آلبالو، انگور و - 
از میوه های درختاِن این روستا و همچنین گندم، جو، نخود، لوبیا، 

ماش و عدس هم از محصوالت ، کشاورزی مردِم این روستاست.

روستای	کشه	به	دلیل	داشتن	مساجد	زیاد،	به	روستای	مساجد	
معروف	شده

)ع(،  مجتبی  حسن  امام  مسجد  داشتن  دلیل  به  کشه  روستای 
مسجد ولی عصر )ع(، مسجد حضرت زهرا )س( و یک حسینه ی 
قدیمی که واقعا زیبا و باصفا هستند، به روستای مساجد معروف 
شده که از جاذبه های گردشگری نطنز ، و از زیباترین دیدنی های 

نطنز محسوب میشود
هنگام سفر به روستای کشه به دهکده گردشگری و تفریحی رایان 
بروید که مجتمعی، بزرگ و مدرن توریستی با دریاچه ای مصنوعی 

برای گردشگران فراهم شده تا سفر خوشی داشته باشند.
دهکده گردشگری و تفریحی رایان، در ارتفاع  ۲۵۰۰ متری از سطح 
بی  اندازهای  چشم  که  گرفته  قرار  کرکس  کوههای  دامنه  در  دریا 
بدیل روستای تاریخی کشه و طرق رود  مناظر طبیعی جذاب این 
است  کرده  تبدیل  استان  های  مکان  زیباترین  از  یکی  به  را  نقطه 

.این منطقه بعنوان یکی ازمناطق نمونه گردشگری استان اصفهان 
درتاریخ ۲۲ شهریورماه ۸۶ به تصویب هیات دولت رسیده است .

قله کوهستان کرکس با ارتفاع  3۸۹۵  متری ازسطح دریا از قلل 
مرتفع کشور بوده که  کوهنوردان هر هفته از این دهکده به سمت 
قله میروند و تقریبًا در نیمی ازسال پوشیده از برف بوده ومنابع 
های  دامنه   . است  منطقه  متعدد  های  چشمه  آب  تامین  اصلی 
کرکس به دلیل وجود منابع آب کافی و نیز اعتدال شرایط اقلیمی 
و رویش انواع گیاهان مرتعی و زینتی و تجاری درردیف مراتع نسبتًا 

خوب منطقه و کشوراست.
)انواع  ای  بوته  گیاهان  شامل  بیشتر  منطقه  گیاهی  پوشش 
و درختچه هایی   )  ... داروئی   گیاهان   ، ، گون  درمنه   ، گندمیان 

است که بصورت پراکنده دیده میشود .
موقعیت جغرافیائی وشرایط زیستی منطقه کرکس گونه ای است 

که دارای انواع جانوران وحشی میباشد.
پس از اینکه روستای طرقرود به شهر تبدیل شد، کشه نیز بعنوان 

زیرمجموعه و یکی از محالت شهر طرقرود محسوب می گردد

       

اصفهان  استان  طبیعی  جاذبه های  از  دیگر  یکی  نطنز  طامه،  آبشار 
بین  در  که  بوده  ایران  تاریخی  شهرهای  از  نطنز  شهرستان  است. 
مسیر کاشان به اصفهان و در دامنه ی کوه های کرکس واقع شده 
است. در نزدیکی شهرستان نطنز، روستا کهن و قدیمی طامه قرار 
می شود.  محسوب  هم  کرکس  قله ی  به  صعود  مسیر  که  گرفته 
روستای طامه، جاذبه های طبیعی زیادی دارد که مشهورترین آنها 

آبشار طامه است.
 ۷ حدود  در  و  کرکس  کوه  های  دامنه  در  طامه  تاریخی  روستای 
کیلومتری جاده ی فرعی آسفالت و در شرق کوه کرکس واقع شده 
داده  جای  در خود  را  زیادی  طبیعی  جاذبه های  روستا  این  است. 
زیبایش  بسیار  آبشار  کرده،  را مشهور  روستا  این  آنچه  اما  است. 

است.
در غرب روستای طامه، دو دره ی زیبا به چشم می خورد که در واقع 
از این دره ها ی  باغ های روستاییان در آنجا قرار گرفته است. یکی 
زیبا »پاپول« نام دارد. در انتهای دره پاپول، آبشار طامه با ارتفاع 

تقریبی ۲۲ متر به چشم می خورد. آب آبشار طارمه از منطقه دالوان 
سرچشمه می گیرد.

در مسیر  زیبایی  آبشارهای  منطقه،  در  فراوان  آب  وجود  دلیل  به 
دو  را  منطقه  این  زیباییهای  که  می خورد  چشم  به  کرکس  قله ی 

چندان کرده است.
چشمه دالوون، چشمه الگله، چشمه خواجه فاضل، امامزاده سید 
پوشش  با  سنتی  خانه های  تیموری،  دوره  بقعه ی  با  طامه  فاضل 
چوب و خار و پشت بام هایی با پوشش کاه گل، از دیگر دیدنی های 

این روستا است.
وجود  دلیل  به  است،  معروف  پاکدار  به  که  نیز  دیگر  دره ی  در 
زیبایی در مسیر قله ی کرکس بوجود آمده  آبشارهای  آب فراوان، 
است. در مسیرهای جنوبی قله ی کرکس )از مبدا روستای کشه( و 
همچنین مسیر شمالی )از مبدا روستای اوره و امامزاده سلطان( نیز 

آبشارهای فصلی بسیار زیبایی به چشم می خورند.

روستای	طامه

روستای طامه در جنوب شهر نطنز واقع است و بدلیل واقع شدن 
در دامنه کوه سر به فلک کشیده کرکس از نقاط بسیار خوش آب 
و هوا، بی نظیر و ییالقات درجه اول نطنز است. مهمترین سوغات 
و شامل  غنی  منطقه  گیاهی  پوشش  است.  گالبی  طامه  روستای 
گیاهانی چون آنغوزه، رناس ،هندوانه ابوجهل ،آویشن ،گزنه ،گون 
بارندگی رشد در خور توجهی  به خاطر کمبود  - بوده که  ،شنگ و 

ندارند.

دسترسی	به	آبشار	طامه

کرد.  حرکت  نطنز  سمت  به  باید  طامه  روستای  به  دسترسی  برای 
نطنز در وسط راه کاشان به اصفهان و در دامنه کوهستان کرکس 

قرار دارد.
روستای طامه نیز در دل دامنه های کوه کرکس در حدود ۷ کیلومتر 
در شرق کوه کرکس   ) نطنز سرابان  ابتدای   ( آسفالت  فرعی  جاده 

واقع شده است

روستای کشه از روستاهای ناشناخته ایران

آبشار طامه ، جاذبه طبیعی نطنز


