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ويژه نامه ارمغان مهندسى ضمیمه است

نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی

قیمت : 500 ناموتشماره 235 و 236

نیمه اول و نیمه دوم بهمن 1395

آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها

به کجا چنین شتابان ؟

بچه های ماکروفری امروز...اگر تنها سفر می کنیدمیزان حداقل حقوق برای سال آیندهما همه مقصریم
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عنوان  به  پاسخگویی  و  پذیری  ،مسئولیت  بشری  جوامع  همه  در 
هرکدام  اسالم،  مقدس  شریعت  است.در  شده  پذیرفته  اصل  یک 
ازما سه نوع پاسخگویی و مسئولیت داریم،مسئولیت در قبال خود  
و وجدان خود، مسئولیت در قبال دیگران وگروه های اجتماعى و 

جامعه ، ومسئولیت در قبال خداوند.
در قبال اختیار و حق ،تکلیف وجود دارد.هرچه اختیارات وسیع تر 

باشد،وظایف و تکالیف ما در پاسخگویی بیشتر خواهد بود.
عن  مسؤل  کلکم  و  راع  کلکم   «  : که  است  امده  نبوی  حدیث  در 

رعیته »
و در ایات نورانی قران داریم که :و ال تزرو وازره  وزراخری    )سوره 

فاطر ایه 8 (
یعنی هیچ کس که حامل وزر و گناه باشد،غیر از وزر و گناه خود، وزر 

کس دیگری را که ان نیز حامل ان است نمی کشد.
و یا: » فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ،و من يعمل مثقال ذره شرا 

یره »  )سوره زلزله ایه 8 (
یعنی هر کس به تعداد ذره ای کار نیک کرده باشد،همان را میبیند 

و هرکس هم وزن ذره ای کار بد کرده باشد اثار ان را خواهد دید.
امیرالمومنین حضرت علی )ع( اولین پیشوای شیعیان،نمونه کامل 
یک مدیر اسالمی است.او چه زیبا عشق و حسن و زیبایی،نظم و 
انضباط ،جاذبه و دافعه،حکمت و مدیریت ،زهد و عرفان،شجاعت و 
تقوی و عدالت را در منشور حکومتی خودگنجاند، نگاهی به بیانات 
را  نکته  این  مدیریت  مبحث  به  راجع  علی)ع(  حضرت  فرامین  و 
مشخص میکند که چنانچه رهبران،مدیران و نامداران یک جامعه 
به درستی تربیت نشوند و در مسند امور قرار نگیرند و راه و روش 
صحیح حکومت داری و مدیریت را فرا نگیرند،مردم ان جامعه هرگز 
روی صالح و اصالح را نخواهند دید.حضرت علی )ع( مدیریت را 
محورو قطب می دانند تمام مسائل را در جامعه اسالمی بر محور 
مدیر و مدیریت خالصه می کنند و می فرمایند : تدبیر و مدیریت 

خود سرمایه اندک را افزون میکند.اما مدیریت و تدبیر سو و ضعیف 
مدیریت  عام  سازد.وظایف  می  زائل  و  نابود  نیز  را  اندك  سرمایه 

اسالمی از دیدگاه امام علی )ع( عبارتند از:
1-ایمان و تقوا   2-اعتصام و اعتماد به خدا و نصرت الهی  3-رعایت 
عدالت و انصاف  4-پرهیز از غرور و خودپسندی  5-پرهیز از استبداد 
و دیکتاتوری   6-دوری از دنیا پرستی و طمع   7-صبرو شکیبایی  
8-گشاده رویی  9-تواضع و حلم  10-امانت داری   11-ساده زیستی  
12-خدمت عاشقانه و توجه به محرومین   13-پیشگامی در کارها و 
تسریع در امور مردم   14- حافظ بیت المال بودن   15-وفای به عهد 
و عیب  تملق  رواج  از  و ساده سخن گفتن  17-جلوگیری  16-متین 

جویی و سخن چینی  18-تثبیت رویه دیگران
وظایف خاص مدیریت اسالمی از دیدگاه امام علی)ع(

1-تصمیم گیری-تصمیم گیری سه رکن دارد، رکن اول تصمیم گیری 
» اگاهی از شرایط موجود و جمع اوری اطالعات ».رکن دوم تصمیم 
گيرى » استفاده از تجارب گذشته است«. رکن سوم تصمیم گیری 
»مشورت کردن است ». امام به مالک می فرمایند :ای مالک ،در 
اموری که واقعیت ان ها بر تو روشن نیست دانایان و اگاهان را 
جمع کن و با  انان به بحث و اقناع بپرداز انگاه نظری که مورد اتفاق 

دانایان مسلمین است را به مرحله اجرا دراور.
2-گزینش و استخدام  الف(فریب ظاهرسازی افراد را نخورید   ب(
افراد با سابقه روشن و درخشان را انتخاب کنید   ج(افراد خوش 
سابقه در نزد مردم را برگزین   د(امانت داران را انتخاب کن  ح( 
صالحیت اخالقی افراد رامد نظر قرار بده و(افراد با درک روحی باال 
با  ح(افراد  برگزین   را  کارها  در حدود  کننده  ز(مراعات  برگزین   را 
شهامت را انتخاب کن  ط(افراد با ظرفیت را برگزین   ی(افراد دقیق 

و هوشیار را انتخاب کن  ک(حق گویان را برگزین
3- عزل و نصب    4-ترفیع و ارتقا   5-پرداختها  و دستمزد   6-کنترل 

و نظارت  7- ارتباطات
به  نگاه  و  مدیریت  نوع  که  بگوییم  میخواهیم  مقدمه  این  با 
مسئولیت در جامعه و امانت دانستن ان می تواند در بهبود امور 

نقش اساسی داشته باشد.
مقررات  و  کیفری  و  مباحث حقوقی  در  ما  کشور  نظام حقوقی  در 
افراد  کیفری  و  مدنی  های  مسئولیت  به  حدودی  آور،تا  ضمان 
است  الزم  و  نیست  کافی  رسد  می  نظر  به  ولی  است  اشاره شده 
جامع  قانون  یک  اسالمی  شورای  مجلس  همیشه  برای  و  بار  یک 
ومانع در خصوص لزوم پاسخ گویی مسئولین در قبال كليه اقدامات 
کنونی  شرایط  در  شود.  وضع  نمایند  می  اتخاذ  که  تصمیماتی  و 
مرتکب  مدیریت خود  زمان  و  انجام وظیفه  در حین  اگر مسئولی 

ورود  به  منجر  وی  تصمیمات  و  اشتباهی شود  یا  تقصیر  یا  قصور 
برخورد  المال شود.اگربخواهیم  بیت  یا  افراد  به  خسارات هنگفت 
کنیم بالفاصله متهم به تضعیف نظام می شویم. وقتی هم که این 
مسئول برکنار شده است و خواستار رسیدگی به تخلفات سابق وی 
وی  دیگر  که  میکنید؟حاال  کشی  ضعیف  چرا  گویند  میشویم.می 
کاره ای نیست؟ اگر ترتیبی اتخاذ شود که هر مسئولی پاسخگوی 
تصمیمات خود حتی پس ازسال ها باشد به این راحتی دچار ازمون 
و خطا نمی شویم و بدون جلب نظر کارشناسان این همه اقدامات 

خطا صورت نمی گیرد.
و  نفاق  و  کفر  بوی  و  نیستند  اسالمی  ما  نظر  از  که  درکشورهایی 
فساد می دهند.نخست وزیر و وزرا یا روسای دستگاه های دولتی و 
عمومی در قبال کوچک ترین قصور یا تقصیری از قبیل ندادن مالیات 
یا هزینه اقامت در هتل با پول بیت المال و یا تصادف در قطار و یا 
بروز حوادثی از قبیل سیل و زلزله یا خودکشی می کنند یااستعفا می 
از مردم عذرخواهی میکنند.اما در کشور  دهند یا حداقل بالفاصله 
اسالمی ما که می خواهیم در جهان اسالم نمونه باشیم.وضع به چه 
انقالب  از  وقایع پس  به  کوتاه  مروری  بدهید  است؟اجازه  صورتی 

اسالمی داشته باشیم.
که  بود  نگذشته  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی  از  ماه  1-چند 
رفتند  باال  امریکا  سفارت  دیوارهای  از  امام  خط  پیرو  دانشجویان 
منفی   یا  مثبت  اثار  ،در  نمودند  جاسوسی  النه  تسخیر  به  اقدام  و 
این اقدام مقاالت زیادی نوشته شده است و حتی عده ای شروع 
اثار  از  نوعی  به  را  ساله   8 تحمیلی  جنگ  و  ایران  علیه  ها  تحریم 
پایان  دانند.برای  می  انقالبیون  اقدام  از  امریکا  انتقام  قصد  و  آن 
دادن به موضوع گروگان گیری پس از 444 روز بیانیه الجزایر تنظیم 
به عنوان  آمریکا  ایران موجود در  بیانیه ذخایر  این  شد.به موجب 
یک سپرده محسوب شد، تا هر کسی ادعای غرامتی از دولت ایران 
دارد بتواند از ان صندوق به نفع خود برداشت نماید. حتی خیلی 
ها که اموال شان در ایران مصادره شده بود با اخذ تابعیت مضاعف 
در امریکا علیه ایران طرح دعوی نموده و توانستند چند برابر ارزش 

اموالشان در ایران از این صندوق غرامت اخذ نماید.
کسی  چه  واقعا  ماجرا  این  در  که  است  این  اساسی  سوال 
پاسخگوست؟ایا تاکنون تحلیل واقع بینانه روی نحوه تنظیم بیانیه 
الجزایر که به صورت یک طرفه منعقد شده صورت گرفته است؟ایا 
نباید تنظیم کنندگان این بیانیه که سرمایه عظیم ایران در امریکا را 

در اختیار دشمن قرار دادند در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.
مقابل  دنیا  اینکه همه  رغم  علی  تحمیلی  2-در طول 8 سال جنگ 
دستور  به  بوم  و  مرز  این  غیور  جوانان  و  بودند  بسیج شده  ایران 
تمامیت  و  اسالم  و  نظام  از  و  امدند  میدان  به  جانانه  راحل  امام 
فرماندهان  برخی  که  را  مواردی  داشتیم  اما  کردند  دفاع  ما  ارضی 
به  دست  نظامی  شده  کارشناسی  برنامه  و  طرح  داشتن  بدون 
اجرای عملیات حساب نشده يا حتى لو رفته زدندکه باعث شهادت 
صدها جوان برومند شد ایا تاکنون هیچ فرماندهی بخاطر عملیات 
حساب نشده و اشتباه نظامی محاکمه شده است؟واقعا چه کسی 

پاسخگوی خون شهدا است؟
3-در اوایل انقالب تحت عنوان دفاع از مستضعفان ، هزاران هکتار 

مکانیزه  های  روش  به  برداری  بهره  حال  در  و  فعال  زراعی  اراضی 
اراضی  این  زمین  واگذاری  نفره  های7  هیئت  ناگهان  كه  بودند 
یکپارچه را قطعه قطعه کرد و به کشاورزان خرده پا و حتی جوانان 
نه  و  داشتند  را  ها  هزینه  تامین  قدرت  نه  نمود.انها  واگذار  بیکار 
اشنایی به امور کشاورزی و در چنین شرایطی هم کشاورزی مقرون 
به صرفه نبود،هم ان کشاورزی های یکپارچه و مکانیزه از بین رفت 
این  پاسخگوی  کسی  چه  نرسیدند.واقعا  مقصد  به  جوانان  هم  و 
تصمیمات غلط ، که باعث تضعیف کشاورزی در ایران شد میباشد 

؟ایا تاکنون کسی مواخذه شده است؟
4-بنیاد مستضعفان با شعار حمایت از محرومین شکل گرفت.خانه 
ثمن  به  انها  شد.اغلب  مصادره  ها  کاخ  و  تهران  شهر  شمال  های 
بخس به نور چشمی ها واگذار شد. ایا تاکنون هیئتی انتخاب شده 
تا نحوه واگذاری کلیه امالک و منازل و باغات و کارخانجات مصادره 
شده بررسی شود و ایا تاکنون مدیری بابت این فروش ها محاکمه 

شده است؟
5- در اوایل انقالب معدود مدیران موفق صنعتی بودند که هر کدام 
افرادی  اکثرا  کردندو  می  اداره  احسنت  نحو  به  را  شرکت  چندین 
وجوهات شرعی  و  بودند  متدین  و  ،متعهد  زحمت کش  و  صادق 
می پرداختند.افرادی نظیر خیامی ها ،برخوردارها ،بروجردی ها و 
انها مصادره  کارخانجات  انقالب، همه  با یک مصوبه شورای  غیره 
و  ورشکسته  افتاد  تجربه  بی  جوانان  دست  به  انها  شد.مدیریت 
دچار زیان شدند.برخوردار یک تنه چهل کارخانه را اداره میکرد.بعدا 
کنند  را مدیریت  این کارخانجات  نتوانستند  امدند ولی  نفر  صدها 
و طبیعی بودزیرا نه تجربه الزم را داشتند و نه زحمت این سرمایه 
را کشیده بودند و نه دلسوزی کافی داشتند. ایا تاکنون بابت این 

اقدامات و تصمیمات نا بجا کسی محاکمه شده است؟
های  دانشگاه  ممتاز  التحصیالن  فارغ  از  زیادی  تعداد  6-تاکنون 
برترکشور و نخبگان علمی به خارج از کشور رفته و به نوعی  فرار 
مغزها و سرمایه های علمی کشور صورت گرفته است.ایا علل این 
اتفاق مهم تا کنون مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است؟ایا امار 
دقیقی در این مورد استخراج شده است؟ایا مسئولی تاکنون از این 

بابت مواخذه شده است؟چه کسی پاسخگوی این شرایط است؟
7-زهراکاظمی یک خبرنگار ایرانی االصل که تابعیت کانادا را گرفته 
بود در سفر به ایران هنگام تهیه عکس وخبر بازداشت می شود و 
توسط  زمان  نماید همان  اوین فوت می  زندان  در  روز  دو  از  پس 
کمیسیون اصل نود مجلس گزارشی در این مورد تهیه شد مشخص 
اینکه  جای  به  اند،  شده  خبرنگار  این  فوت  باعث  افرادی  گردید 
کنیم  ثابت  دنیا  به  تا  کنند  مواخذه  را  خاطی  افراد  این  مسئولین 
که برای جان انسان ها ارزش قائلیم صورت مسئله را پاک کردند و 
منکر ماجرا شدند.همین اقدام باعث شد کشور کانادا در ظاهر به 
عنوان دفاع از تبعه خودمواضع خصمانه علیه ایران اتخاد نماید و از 
سال 79 به بعد موفق شد پیش نویس 60 قطع نامه علیه ایران را به 
سازمان ملل تقدیم نماید و از این جهت خسارات هنگفت سیاسی 
و اقتصادی به ایران تحمیل شد.چه کسی مسئول فوت این خبرنگار 

بود و ایا تاکنون هیچ مدیری از این بابت پاسخگو بوده است؟

ادامه صفحه 2

چه  کسی پاسخگوست؟

ما همه مقصریم

به قلم مدیر مسئول
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رحمانی فضلی گفت: اگر همین امروز هم اعالم شود که انتخابات را 
به صورت الکترونیکی برگزار کنید، ما نمی توانیم در تمام کشور این 

کار را انجام دهیم.
 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه چهارشنبه 20 
موضوع  گفت:  خبرنگاران،  جمع  در  حضور  با  دولت  هیئت  بهمن 
افزایش 40 نفری تعداد نمایندگان مجلس در دست بررسی است و 

درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.
انتخابات شوراها،  برای  از داوطلبان  به زمان ثبت نام  اشاره  با  وی 
از موعد  زودتر  برگزاری  برای  اسالمی  با مجلس شورای  داد:  ادامه 
انتخابات شوراها به توافق رسیدیم و اوایل اسفندماه این کار انجام 

می شود چون دو تاریخ به ما پیشنهاد شده بود.
وزیر کشور با بیان اینکه آمادگی برگزاری انتخابات در 30 یا 40 هزار 
شعبه اخذ رأی در انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی را داریم، 

اظهار داشت: در این  باره با مجلس صحبت هایی شده است.
رحمانی فضلی با اعالم اینکه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
اگر  گفت:   بدهد،  نظر  نگهبان  باید شورای  الکترونیکی  به صورت 
الکترونیکی  را به صورت  انتخابات  امروز هم اعالم شود که  همین 
برگزار کنید، ما نمی توانیم در تمام کشور این کار را انجام دهیم، اما 
برگزار  را ماشینی  انتخابات  آمادگی داریم در شهرهای کم جمعیت 

کنیم.
چه  انتخابات  جامع  الیحه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کشور  وزیر 
زمانی به مجلس ارسال خواهد شد؟ گفت: 129 ماده از الیحه قانون 
جامع انتخابات در کمیسیون امنیتی و سیاسی دولت تصویب شده 
و هر وقت به دولت برسد آن را به صورت فوق العاده در دستور کار 

قرار می دهیم.

اوایل اسفند؛ آغاز ثبت نام از 
داوطلبان انتخابات شوراها
نمی توانیم در کل کشور 

انتخابات الکترونیک برگزار کنیم

شماره 235 و 236
 نیمه اول و نیمه دوم بهمن 1395

وزیر کشور خبر داد

هنوز روشن نیست که آیا ترامپ این پیشنهاد را امضا خواهد 
کرد یا نه. از سوی دیگر کاخ سفید نیز در این باره اظهارنظری 
نکرد و ایران نیز هرگونه مشارکت خود در اقدامات تروریستی 

را رد کرد.
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشنهادی را بررسی 
می کند که بر اساس آن نام سپاه پاسداران جمهوری اسالمی 

وارد فهرست گروه های تروریستی این کشور می شود.
به گزارش نامه نیوز، رویترز به نقل از یک منبع آگاه می نویسد 
کند که می  بررسی می  را  آمریکا پیشنهادی  که دولت جدید 
تواند به افزودن نام سپاه قدرتمند پاسداران جمهوری اسالمی 

ایران به عنوان یک گروه تروریستی منجر شود.
این منبع آگاه می افزاید: چندین آژانس دولتی آمریکا درحال 
بررسی و مشورت درباره این موضوع هستند، پیشنهادی که در 
صورت اجرایی شدن به لیست اقداماتی افزوده خواهد شد که 
آمریکا تاکنون علیه شخصیت ها و شرکت های مرتبط با سپاه 

پاسداران اعمال کرده است.
نهاد  قدرتمندترین  ایران،  اسالمی  جمهوری  پاسداران  سپاه 
سپاه  که  کند  می  ادعا  ادامه  در  رویترز   ، است  ایران  امنیتی 
کنترل بخش های گسترده ای از اقتصاد ایران را در اختیار دارد 

و نفوذ بسیاری در سیستم سیاسی ایران دارد.
هنوز روشن نیست که آیا ترامپ این پیشنهاد را امضا خواهد 
کرد یا نه. از سوی دیگر کاخ سفید نیز در این باره اظهارنظری 
نکرد و ایران نیز هرگونه مشارکت خود در اقدامات تروریستی 

را رد کرد.
تروریستی خواندن قدرتمندترین نهاد نظامی و سیاسی ایران 
می تواند تاثیرات بی ثبات کننده ای از جمله تشدید درگیری 

ها در منطقه به همراه داشته باشد.

کاخ سفید به دنبال 
افزودن نام سپاه 

پاسداران به فهرست 
گروه های تروریستی

 رویترز: این اقدام بی 
ثباتی به همراه دارد

8-درانتخابات سال 88 کشور دچار خسارات جبران ناپذیری شد،.شیرینی شرکت 
40 میلیونی  در انتخابات تلخ شد.بعد از فرمایش مقام معظم رهبری که فصل 
الخطاب مسائل کشور هستند باز هم اردوکشی های خیابانی ادامه یافت.یک 
طرف ماجرا تحت عنوان فتنه گران شناسایی و محاکمه و مجازات و محبوس و 
محصورشدند.ولی ایا تاکنون ،به طرف دیگر ماجرا هم پرداخته شده است؟ایا 
در  بی طرف  داور  عنوان  به  باید  که  نگهبان  محترم شورای  اعضا  از  تعداد  ان 
صحنه می ماندند ولی علنا حداقل سه نفر از انها از ماه ها قبل،طرفداری خود 
را از یک کاندیدا اعالم و حتی دو نفر از اعضا شورادر میتینگ های انتخاباتی 
وی شرکت نمودند و یا سخنان تحریک امیز کاندیدای پیروز شده که مردم را 
اقدامات و تصمیمات غلط  نباید مسئولیت  نامید هیچ کدام  خس و خاشاک 
و چه کسانی  بوده  پاسخگو  مورد  این  در  تاکنون  بپذیرند؟ چه کسانی  خودرا 

مواخذه شده اند؟
9-اقای خاوری به عنوان یک مدیر بانکی بازنشسته می شود حدود 170 نماینده 
مجلس کتبا از وی اعالم حمایت می کنند ریاست جمهور وقت با اصرار ايشان 
رابه کار برمیگرداند و سکان مهم ترین بانک دولتی را به وی می سپارد پس از 
بر مال شدن پرونده 3 هزار میلیاردی وی به کانادا فرار می کند.ایا کسانی که از 
وی حمایت کردند یا کسانی که باعث بازگشت وی به کار شدند یا کسانی که 
ایا مدیر عامل وقت  را فراهم کردند نباید پاسخگو باشند و  مقدمات فرار وی 
بانک صادرات که بیشترین نقش را در این جرائم بانکی داشته تاکنون مواخذه 

و محاکمه شده است؟
10-در خصوص بابک زنجانی و زنوزی و پهلوان و ده ها موارد دیگر آیا تاکنون به 
هر دو طرف ماجرا پرداخته شده است؟یک نفرتوانسته ازاین رانت ها استفاده 
کند و مهم تر ازاین یک نفر، مسئولینی بوده اند که این فرصت ها و رانت ها را 
در اختیار یک نفر قرار داده اند.چند وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی دستورات 
صریحی در جهت اعطای تسهیالت ویژه بانکی یا امتیازات انحصاری برای این 
فرد صادر کرده اند و مقرر داشته اند فالن کاال به صورت انحصاری در اختیار 
فالن فرد برای صادرات یا واردات قرار گیرد. ایا این مسئولین نباید پاسخگوی 

تصمیمات غلط خود باشند؟
11-ایا میلیاردها سرمایه بانکها که به عنوان معوقات بانکی مطرح است یک شبه 
به وجود امده است.ایا بدون اخذ وثایق مناسب نبوده است؟ایا این ماجرا یک 
طرف دارد یا دو طرف؟چرا فقط نظرها متوجه بدهکاران بانکی است؟ چرا این 
مسئولین بانکی که بدون رعایت ضوابط اخذ وثایق این همه تسهیالت را در 

اختیار یک فرد گذاشته اند تاکنون مواخذه یا محاکمه نشده اند؟
خاطر  به  کشور  از  خارج  و  داخل  در  اقتصادی  های  فرصت  از  12-بسیاری 
اتحاد جماهیر  فروپاشی  از  رفته است.بعد  از دست  تصمیمات غلط مسئولین 
شوروی تمام کشورهای تازه استقالل یافته بازار بکری برای محصوالت ایرانی 

بوده اند؟ایا تاکنون بابت این فرصت سوزی ها کسی پاسخگو بوده است؟
13-واردات بی رویه از چین کمر تولید و صنعت داخلی را شکسته است اتخاذ 
سیاست های غلط ریشه کشاورزی را خشکانده ، وضعیت چای کاری و برنج 
کاری درشمال ،پنبه کاری و پرورش کرم ابریشم جنگل ها و مراتع کشور هیچ 
و  مزارع  نابودی  باعث  که  اینگونه تصمیمات  ندارند. مجری  کدام حال خوبی 

بیکاری  بزرگ و  باغات و جنگل ها و مراتع و مهاجرت کشاورزان به شهرهای 
تولیدکنندگان شده ایا تاکنون پاسخگو بوده اند؟اینکه جنگلها و مراتع به راحتی 
تفکیک و تبدیل به ویال ها و برج ها می شوند چه کسی مسئول است؟اینکه 
باغات سرسبز شمال شهر تهران تبدیل به برج ها می شوند چه کسی پاسخگو 

است؟اینکه صنایع داخلی به بن بست رسیده اند چه کسی مسئول است؟
14-با احداث سدهای زیاد و بعضا بدون جلب نظر کارشناسی و بدون مطالعه 
و گسترش زمین های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه و دادن مجوز حفر چاه 
این  بابت  مدیر  یک  تاکنون  ایا  ایم  ارومیه شده  دریاچه  ،باعث خشک شدن 

تصمیمات غلط مواخذه یا محاکمه شده است؟
15-در مورد سد گتوند،ده ها کارشناس هشدار دادند و احداث ان را به مصلحت 
متوجه  اکنون  هم  سد  احداث  هزینه،و  میلیاردها  صرف  از  ندانستند.پس 
خسارات هاى وارد شده اند.ایا کسی هم در این خصوص پاسخگو بوده است؟
16-سالیانه میلیاردها کاالی قاچاق وارد کشور می شودتولیدکنندگان داخلى در 
خطر ورشکستگی و نابودی هستنداکثر این قاچاق ها به گونه ای صورت می 
گیرند که سازماندهی شده هستند و نمی توانند بدون اطالع با برخی مقامات 

صورت گیرد.ایا تاکنون مقام یا ارگانی در این خصوص پاسخگو بوده است؟
17-در قراردادهای بین المللی در زمینه های صنایع نفتی،هواپیمایی خودروسازی 
و غیره بعضا منافع ملی لحاظ نشده است،.به نحوی که فالن شرکت فرانسوی 
یاالمانی یا ژاپنی می تواند یک طرفه قرارداد را لغو کنند و خساراتی نپردازد.در 
ساخت نیروگاه بوشهر یا ساخت ازاد راه تهران شمال و ده ها نمونه دیگر این 
گونه کارشکنی ها را دیده ایم.ایا تاکنون کسی بابت انعقاد این گونه قراردادها 

محاکمه شده است؟
18-در قرارداد گازی کرسنت عده ای مدعی شدند این قرارداد خیانت به کشور 
توصیف  کشور  منافع  تامین  برای  فرصت  بهترین  انرا  دیگر  ای  عده  و  است 
نمودند.باالخره با توقف قرارداد،شرکت مذکور مطالبه میلیاردها خسارت نموده 
است.باالخره یک طرف ماجرا باید مواخذه شود.یا کسانی که قرارداد را منعقد 
اند باید پاسخگو باشند یا کسانی که موجب توقف قرارداد و پرداخت  نموده 

خسارت شده اند باید مواخذه شوند.
خریداری  وقت  دولت  توسط  امریکا  در  قرضه  اوراق  دالر  میلیارد  19-دو 
ایران  منافع ملی  با  و مغایر  را خطرناک  کار  این  بانک مرکزی  شد.کارشناسان 
توصیف نمودند.ولی باالخره این سرمایه گذاری برخالف هشدارهای کارشناسان 
این  امریکایی  دادگاه  موجب حکم  به  اکنون  و  است  گرفته  امریکا صورت  در 
اموال مصادره شده است.واقعا در این ماجرا چه کسی پاسخگوست؟ایا نباید 

هیچ مسئولی مواخذه یا محاکمه شود.
20-یک دولت می آید و برخالف مصوبه مجلس به تمام احاد جامعه به صورت 
مساوی یارانه می پردازد.به نحوی که دیگران را در مقابل کارانجام شده قرار می 
دهد و علی رغم خالی بودن خزانه نمی توانند از این تصمیم غلط عدول نماید و 
ناچار  به ادامه در این سیاست می شوند ایا کسانی که این اقدام غیر کارشناسی 

را انجام داده اند نباید مواخذه یا محاکمه شوند؟
21-بسیاری از میراث فرهنگی و اشیا عتیقه به راحتی از کشور خارج می شود.
اثار تاریخی تخریب می شوداموال کاخ ها سر از موزه خارج ازکشور در می اورد. 

ایا تاکنون کسی از این بابت مواخذه شده است؟
22-معدن خواران به جان طبیعت زیباو مناطق حفاظت شده کوهستانی افتاده 
و باعث نابودی محیط زیست و تخریب قنوات و حیات وحش و گیاهان داروئی 
تاکنون مسئولینی که چنین  اند.ایا  باغات و مزارع و جاده ها شده  نابودی  و 

مجوز هایی داده اند پاسخگو و محاکمه شده اند؟
23-چندین دستگاه متولی امور فرهنگی جامعه بوده و میلیاردها بودجه مصرف 
مواخذه  و  نظارت  ارگان ها تحت  و  نهادها  ارشادسایر  وزارت  به جز  کنند  می 
نیستند؟ایا تاکنون بودجه هایی که در این ارگان ها صرف شده مورد بازخواست 
قرار گرفته است.ایا اگر فرهنگ جامعه بیمار است و به وضعیت مطلوب نرسیده 
ائمه  علمیه،  های  حوزه  های  است.نهاد  بوده  پاسخگو  مقامات  این  از  کسی 
جمعه ،بنیادهای فرهنگی مختلف ایا پاسخی در خصوص علت باال رفتن اعتیاد 
و پایین امدن سن اعتیاد وفحشا و باال رفتن امار طالق و خودکشی و یا سایر 
بوده  تا کنون پاسخگو  این موارد چه مقاماتی  اند.در  اجتماعی داشته  مفاسد 

اند؟
نفر  یا چند  ازادی،یک  ورزشی  استادیوم  در  داخلی  فوتبال  24-در یک مسابقه 
اقدام به پرتاب ترقه و اجسام دودزا می کنند.درست در زمانی که نماینده امنیتی 
فیفا برای بررسی وضعیت امنیت در استادیوم ازادی حضور داشته است.این امر 
بهانه ای می شود برای عربستان که ازانجام مسابقات فوتبال جام ملت های 
با همکاری  کندموفق می شوند  امنیت خودداری  بهانه عدم  به  ایران  در  اسیا 
فیفا ایران را مجبور کنند مسابقات خود با کشور عربستان را در کشوری ثالث 
برگزار کند و هر بار با تحمیل هزینه های زیاد.حال باید پرسید چه کسی مسئول 
است؟ایا کسی بابت این فاجعه پاسخگو بوده یا نهادی مواخذه و محاکمه شده 
است؟ایا دستگاههای امنیتی نتوانسته اند این تعداد تماشاگر نما را شناسایی 
یا  فوتبال  فدراسیون  یا  مسابقه  برگزارکنندگان  یا  ورزشگاه  مسئولین  کنند؟ایا 
نیروی انتظامی نباید در این گونه موارد پاسخگو باشند؟چه کسی باعث شده 
حیثیت ایران بی جهت زیر سوال برود و دچار فشارهای سیاسی ،اجتماعی و 

اقتصادی شویم؟
وقتی  لیگ  سازمان  توصیه  رغم  اهواز،علی  در  فوتبال  مسابقه  یک  25-در 
پرسپولیس و استقالل اهواز مسابقه داشتند مسئولین کشوری اصرار داشتند 
مسابقه در ورزشگاه الغدیر برگزار شود ولی مسئولین محلی و باشگاه استقالل 
در  مسابقه  داشتند.بالخره  اصرار  تختی  ورزشگاه  در  مسابقه  انجام  به  اهواز 
تختی برگزار شد.بر اثر سنگ پرانی تعدادی تماشاگرنما  سروکله حدود 50 نفر 
دلیل  شد  پخش  عربی  رسانه  در  ان  شد.فیلم  خونین  و  شکسته  حاضرین  از 
دیگری بر عدم امنیت در ایران ،هیچ کس مسئولیت این حادثه را نپذیرفت.
ایا نباید سازمان لیگ یا باشگاه استقالل اهواز یا شورای تامین و فرماندار اهواز 

پاسخگو باشند؟
و  ایرانی  زائران و حجاج  قربان  و کشته شدن  از فجایع خونبار عید  26-پس 
کشورهای دیگر در منا و بی تفاوتی مقامات عربستان به این فاجعه و عدم قبول 
مسئولیت واعدام شيخ نمير ،عده ای در تهران و مشهد به سفارت و کنسول 
گری عربستان حمله کردند.درست در زمانی که دنیا قصد داشت عربستان را به 
علت بی کفایتی در برگزاری مراسم حج محکوم نماید ناگهان ورق برگشت و 

ایران مظلوم که ده ها کشته داده بود مقصر شناخته شده و در محافل عمومی 
عربستان  سفارتخانه  به  حمله  عامل  یا  آمر  کسانیکه  شد.ایا  شناخته  محکوم 
بودند در این مورد پاسخگو بوده اند؟ایا خسارت های وارده از ناحیه این اقدام 

قابل جبران است؟
طراحی  خصوص  در  بویژه  شده،  اجرا  تهران  در  عمرانی  زیاد  های  27-پروژه 
میادین و خیابان ها و به مدت کوتاهی دوباره اصالح  و بازسازی شده است.
کاری می شود کسی  دوباره  برای  که  رفتن هزینه هایی  در خصوص هدر  ایا 
پاسخگو می باشد؟شهردارى تهران بجاى انجام پروژه هاى عمرانى زيربنايى و 
تجهيز آتش نشانى ،هزينه هاى زيادى با رويكرد سياسى در كمك به هيأت هاى 
مذهبى، مراسم اربعين در كربال ،نصب گلدسته مساجد،و نصب بنرهاى متعدد 
با شعارهاى ضد امريكايى و برجام و غيره نموده است،آيا تا كنون بابت اينگونه 

اقدامات كسى پاسخگو بوده است ؟
با  28-در خیابان های شمال شهر تهران در کوچه ها و خیابان های باریک و 
عرض 6 متر با تغییر کاربری فضای سبز و باغات قدیمی و درختان کهن را نابود 
دادن  و  امد  و  رفت  نزدیک  اینده  در  که  اند  داده  برج  ساخت  مجوز  و  کرده 
خدمات به این گونه فضاها دشوار خواهد بود.ابا تاکنون شهرداری بابت اینگونه 

تصمیمات غلط پاسخگو بوده است؟ 
29- در ماجراى قطار مسافرى سمنان مشهد و تبريز مشهد كه باعث جان باختن 
از زائران امام رضا) ع( گرديد، چه كسى پاسخگو بود، عليرغم هزينه  تعدادى 
هاى هنگفتى كه براى اتوماسيون سيستم هاى كنترل قطار شده بود ،بازهم ادعا 
شد خطاى انسانى باعث اين فاجعه شده است،جالب است وقتى مدير عامل 
متعهد راه آهن بخاطر دلجويى از مردم عذرخواهى نمود و استعفاء داد ،از سوى 
امام جمعه موقت تهران اين اقدام انقالبى و شجاعانه وى تخطئه شد و بوى 

تذكر داده شد چرا به سبك غربى ها اقدام كرده است
30- و باالخره در ماجراى آتش سوزى ساختمان پالسكو كه با آتش سوزى در 
فروپاشى  به  از سه ساعت  و پس  طبقه هشتم شروع شد  واحدهاى  از  يكى 
كل ساختمان و شهادت تعدادى از آتش نشانان قهرمان و مردم گرديد ،واقعا 
چه كسى بايد پاسخگو باشد؟ آيا مديريت بحران امتحان خوبى داد؟ آيا اگر 
زلزله  اگر  همزمان چند حادثه مشابه در تهران رخ دهد و يا خداى ناخواسته 
اى شود اين مديريت بحران توان حل مشكالت را خواهد داشت و يا واقعا با 
بحران مديريت مواجه هستيم، آيا قابل قبول است كه هنوز آمار مدفون شدگان 
زير آوار مشخص نباشند؟ آيا مالك ساختمان ) بنياد مستضعفان ( و شهردارى 
كار و سازمان آتش نشانى وساير مراجع هر كدام در  و شوراى شهر و وزارت 
اين ماجرا به وظايف قانونى خود عمل كرده بودند و اگر غير از اين است چرا 

كسى پاسخگو نيست
افتاده  اتفاق  عزيزمان  كشور  در  كه  مواردى  از  بود  هايى  نمونه  فقط  ها  اين 
خواهد  ادامه  سريال  اين  جهت  همين  به  و  است  نبوده  پاسخگو  كسى  ولى 
داشت، مگر اينكه مجلس شوراى اسالمى ، يك بار و براى هميشه يك قانون 
جامع و مانعى با تأسى از فرامين حكومتى حضرت على )ع( براى پاسخگويى 
مسؤلين در قبال اقدامات و تصميمات تصويب نمايد،تابلكه كمتر شاهد اينگونه 

حوادث باشيم.
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از  یکی  شاید  سیسمونی  خرید  روزها  این 
دغدغه های ذهنی پدر مادرهای جوان باشد.
عجیب  کمی  امروز  جامعه  کالبد  در  شاید 
اسباب بازی  تا  چند  باورکنید  باشدولی 
بچه  کمد  کردن  پر  برای  نمادین  و  محدود 
مطالعات  آخرین  اساس  بر  می کند.  کفایت 
آن  بی  بازی،  لوازم  انبوه  وجود  روانشناسان، 
زحمتی  آنها  آوردن  به دست  برای  کودک  که 
کشیده باشد، حس خودخواهی و زیاده طلبی 
به  نسبت  را  او  و  می کند  تقویت  را  کودک 
بی تفاوت  لوازمش  قدرشناسی  و  نگهداری 

می نماید..
زمان  می کنم  فکر  خودم  با  وقتها   گاهی   
کمد  نه  نبود.  خبرها  این  از  اصاًل  ما  کودکی 
هزار  با  خواب  تخت  نه  داشتیم،  اختصاصی 
قر و اطوار و نه صدها نوع اسباب بازی برقی 
و سخنگو و چرغدار! از لقمه ی حاضر و آماده 
گلو  در  پوست کنده ی  هلوی  از  و  نبود  خبری 
به  برای  بودند  داده  یاد  من  به  نبود.  اثری 
باید زحمت کشید. اسباب بازی  دست آوردن 

مفتکی نمی خریدند. معدل ۲۰ می خواست و 
می بایست مؤدب بود. برای بچه  ی گردنکش 
به  برسد  چه  بود،  حیف  هم  نان  بی ادب  و 
این که نیامده این همه تجمالت و تشریفات 
برایش به پا کنند و او خودش را گم کند که 
شهر  هم  علی آباد  و  است  خبری  واقعًا  نکند 
است و احتمااًل من از دماغ فیل افتاده ام که 

همه این قدر قربان صدقه من می روند.
بچه ی  که  باشد  این  ما  دغدغه های  از  یکی 
تربیت  جامعه  و  خانواده  سربار  و  لوس 
و  مفت  را  دوچرخه  ما  بچگی  زمان  نکنیم. 
مسلم نمی خریدند. از شش ماه قبل در برزخ 
خریدن یا نخریدن بودیم و با این رؤیا درس 
می رسیدیم  دوچرخه  به  وقتی  و  می خواندیم 
طلبکار  مادر  و  پدر  از  می دانستیم.  را  قدرش 
نبودیم که چرا مثاًل یکی بهتر نخریدید. تشکر 
این  تازه  مواظبت!  دوچرخه  از  و  می کردیم 
در  بلکه  نبود،  بازی  وسیله ی  صرفًا  دوچرخه 
و خرید  بار  نقل  و  مواقع وسیله ی حمل  اکثر 
دیگر  بود.  خانواده  کمک کار  و  نان  و  میوه 
بچه های  کوچه ها  و  خیابان ها  در  کمتر  من 
دسته ی  به  که  می بینم  را  دوچرخه سواری 
بار  و  خوار  سبد  یا  میوه  نایلون  دوچرخه، 

آویزان کرده باشند.
ساخته ایم  رسومی  خودمان  دستان  با  ما  اما 
اختالل  را دچار  تکاملی کودک  فرایندهای  که 
اصطالح  که   است  جهت  این  از  می کند. 
یعنی  میبریم.  کار  به  را  ماکروفری  بچه های 
بچه هایی که ظاهرشان بزرگ شده است ولی 
خامند!  خام  شده اند،  داغ  فقط  نپخته اند، 
هستند  خوردن  قرمه سبزی  اهل  که  آنهایی 

که  سبزی ای  قرمه  که  می کنند  تأیید  احتمااًل 
از صبح با حرارت مالیم در قابلمه پخته شده 
باشد، اصاًل و ابدًا با قرمه سبزی ماکروفری که 
قابل  می شود،  طبخ  ساعت  نیم  ظرف  ظاهرًا 

مقایسه نیست.
خیلی از پدر و مادرهای فعلی می گویند: »ما 
که  می کشیم  زحمت  و  می کنیم  کار  داریم 
مادر  عزیز!  پدر  باشند«.  رفاه  در  فرزندانمان 
می کنی!  خیانت  فرزندت  به  داری  گرامی! 
سربار  فردا  شود  بزرگ  زرورق  الی  که  بچه ای 
جامعه است و گلیم خودش را نمی تواند از آب 
بیرون بکشد و آخر سر، کارش به زرورق ختم 

می شود!
علوم  در  که  آملی  زاده  حسن  حسن  عالمه 
نجوم  و  از هیئت  است،  تمام  استاد  مختلف 
و  جفر  علم  تا  گرفته  و حدیث  کالم  و  فقه  و 
اعداد و ریاضیات و هندسه و طّب، در کتاب 

الهی نامه ی خود می گوید:
»الهی! شکرت که به ناز و نعمت پرورده نشدم 

واال کجا حسن می شدم!«
فرزند ما باید بیاموزد که برای کارهای خوبی 
که می کند )نظیر کمک کردن در چیدن سفره، 
وسایل  کردن  جمع  مادر،  و  پدر  به  کمک 
بدی  کارهایی  و  خانه(  کردن  جارو  و  اتاقش 
دریافت  اسباب بازی  و  جایزه  نمی کند،  که 
خواهد کرد. این کودک فردا نیز در جامعه یاد 
خواهد گرفت که باید با تالش و زحمت و از 
برسد. خواسته هایش  به  درست  مسیرهای 

باشند  فرزندانمان چون شاه شطرنج  بگذاریم 
بیرون  جرات  کسی  باخت  از  بعد  حتی  که 
انداختنشان از صفحه زندگی را نداشته باشد.

جمع بندی:
فرزندان  از  بسیاری  که  اصلی  دالیل  از  یکی 
شخصیت های بزرگ، اعم از سیاسی و علمی، 
خیلی لوس، پرادعا و بی خاصیت بار می آیند، 

همین مطالبی است که در باال ذکر گردید.

جمع  در  رانندگی-  و  راهنمایی  پلیس  وقت  -رئیس  مؤمنی  سردار  روز  یک  خاطرم هست 
خبرنگاران 70 درصد علت تصادفات را  شتاب و عجله بیان نمود.اما سردار گامی جلوتر نیامد 

تا عنوان کند دلیل این عجله و شتاب چه چیزهایی میتواند باشد؟
اما به راستی عامل این شتاب و عجله در بین ما ایرانیان چیست؟

اجازه دهید این مسأله را فراتر از بحث رانندگی و در سطح یک امر شخصی مثل استفاده 
از مترو بررسی کنیم.

شاید شما هم افرادی را دیده باشید که در حین خروج از مترو به جای استفاده از پله برقی، 

پله ها را دو تا دو تا می جهند بلکه زودتر و به عنوان نفرات اول از مترو خارج شوند. اگر این 
اتفاق فقط صبح ها می افتاد پیش خودم می گفتم البد عجله دارد به محل کارش برسد، ولی 
ساعت ۹ شب چه دلیلی دارد یک نفر که خسته از سر کار بر می گردد، به جای این که روی 

پله برقی چند ثانیه بایستد ترجیح می دهد ۷۰پله را بدود؟!!
برای این پرسش چند پاسخ یافته ام که نمی دانم تا چه حد صحیح باشد:

کمبود منابع: یکی از عوامل مهمی که می تواند باعث عجله و شتاب شود، ترس از فقدان 
منابع است. در مثال فوق، ترس از دست دادن آخرین اتوبوس یا تاکسی می تواند عامل 
شتاب شود. یعنی فرد پیش خودش محاسبه می کند اگر این اتوبوس را از دست دهم یا 
مجبورم ۱۵ دقیقه صبر کنم تا اتوبوس بعدی بیاید و یا اینکه دیگر اتوبوسی نخواهد آمد و 
برای رسیدن به مقصد باید هزینه ی بیشتری را بابت تاکسی بپردازم. در این جمع بندی فرد 

ترجیح می دهد این پله ها را بدود و خستگی آن را به جان بخرد.
رایانه ای  بازی های  از  که  کسانی  برای  این حس مخصوصًا  پیروزی:  و  برتری جویی  حس 
استفاده کرده اند، گاهی باعث می شود انسان برای نفر اول شدن و زودتر عبور کردن، از روی 
خیلی از مسائل اخالقی عبور کند. مثاًل برای زودتر خارج شدن از مترو به دیگران تنه بزند 
و یا جلوی دیگران بپیچد تا آن حس تفّوق و برتری جویی خودش را ارضا کند و قدرت 

خودش را به رخ دیگران بکشد.
فشار کاری زیاد و استراحت کم: شاید شما هم این شرایط را تجربه کرده باشید. وضعیتی 
که مجبور هستید به طور متراکم وطوالنی مدت کار کنید، فاصله ی زیادی را بین منزل و 
محل کار طی کنید و از اوقات فراغت و استراحت بسیار محدودی بهره مند شوید. در این 
شرایط با تعجیل در رسیدن به مقصد سعی خواهید کرد اوقات استراحتتان را  بیشتر کنید.

انجام دقیقه ی نودی کارها: خیلی از اوقات تعجیل ما به خاطر این است که برنامه ریزی ما 
برای رسیدن به محل کار یا قرار مالقات درست نیست و می خواهیم حتی المقدور دیر حرکت 
کنیم و زود برسیم و این گونه برنامه ریزی کردن با بروز کوچکترین تأخیر پیش بینی نشده 

موجب شتابزدگی و تعجیل ما برای جبران زمان های از دست رفته است.
فعاًل همین چهار عامل به ذهنم رسیده است و شاید در آینده آن را تکمیل کنم. با اندکی 
تأمل روی موارد فوق در می یابیم عوامل یک وسه ریشه ی اقتصادی دارند و عوامل شماره ی 

دو و چهار ریشه ی فرهنگی دارند
راه حل:

اگر در یک جامعه به مردم این اطمینان داده شود که لوازم معیشت از هر حیث به اندازه ی 
کافی وجود دارد و زود رسیدن و دیر رسیدن تأثیری در احقاق یا تضییع حق ایشان ندارد، 
در  نکنید،  تعجب  )لطفًا  نمی کند.  عجله  تاکسی  یا  اتوبوس  به  رسیدن  برای  کسی  دیگر 

کشورهای توسعه یافته مثل نروژ و نیوزلند این کار را کرده اند(
اگر زیبایی رفتار متین و مّوقر برای شهروندان ترسیم شود و زشتی شتابزدگی و تعجیل برای 
ایشان تبیین و تقبیج گردد، شتابزدگی به عنوان یک رفتار ناهنجار و نه به عنوان زرنگی 

شناخته خواهد شد.
اگر وضعیت اقتصادی خانوارها به گونه ای باشد که ایشان مجبور نباشند برای امرار معاش، 
زمان طوالنی کار کنند و یا از آن بدتر، دو شغل داشته باشند؛ اگر وضعیت رفاه خانوارها به 
گونه ای باشد که از حداقل اوقات فراغت و استراحت برخوردار باشند، دیگر نه تنها برای چند 
دقیقه زودتر رسیدن تعجیل نمی کنند بلکه سعی می کنند لحظات بودنشان در اتوبوس، مترو 

و خودروی شخصی معنی دار باشد و از آن لذت ببرند.
اگر افراد برای رسیدن به مقصد، زودتر از زمان پیش بینی شده حرکت کنند و ضمنًا برای 
زمانی که زودتر به محل کار یا قرارشان می رسند برنامه ریزی داشته باشند. یعنی مثاًل کتاب 
یا روزنامه ای همراه خود داشته باشند که به جای حرص خوردن از فرصت به دست آمده 
ناصحیح  برنامه ریزی  از  ناشی  که  شتابزدگی هایی  از  بسیاری  بکنند،  را  استفاده  بهترین 

می باشد کاهش خواهد یافت.

بچه های ماکروفری امروز...

به کجا چنین شتابان ؟

شماره 235 و 236
 نیمه اول و نیمه دوم بهمن 1395

عجله و شتاب ، عامل ۷۰ درصد تصادفات رانندگی در ایران

ایستند,دنبال  نمی  و  میگذرند  مقابلم  از  یک  به  یک  ها  تاکسی 
مسافر دربستی هستند که اسکناس های درشت تری بدهد,و من 
نه,ریز  ساعت  شب  است,تا  درشت  هایم  اسکناس  ها  صبح  فقط 
هایم  که چشم  است  آلوده  جوری  میشوند,هوا  گاهی سکه  و  ریز 
از  غیر  چیزاهایی  یک  میفهمی  انگار  میکشی  که  نفس  و  میسوزد 
اکسیژن وارد ریه هایت میشود,از شدت ایستادن ماهیچه پشت 
پایم به سوزش می افتد و دستم دیگر کیف را تحمل نمیکند,در این 
حال,فرشته نجات در قامت پیکان قراضه ای سر میرسد,و پت پت 
پیکانش  با  فرسودگی  در  خود  که  ایستد,راننده  می  روبرویم  کنان 
رقابت میکند,زود تر میپرسد فردوس ؟ به سرعت درب عقب را باز 
پیکان  مانتویی نشسته,عقب  پیرزنی  راننده  کنار  در  که  میکنم چرا 
با صندلی هایش همزمان انگار تا کف خیابان فرو میروم,همه چیز 
در  پیرزن  و  پیرمرد  من  از  قبل  صداست,انگار  و  لرزش  در  ماشین 
از سر میگیرند,صحبتی  با آمدنم دوباره  اند که  حال صحبتی بوده 
ها  ها,کاباره  ها,رستوران  قدیم,مکان  تهران  های  خیابان  درباره 

و  و خاطره میگویند  غلیظ است,میخندند  تهرانی  دو  و...لهجه هر 
بعضی وقت ها من را هم مخاطب قرار میدهند و گویی لذت هایی 
که از جوانی برده اند را بر سر من میکوبند و چقدر این برای من 
بر  را  آشناست,چرا که خود,معدود چیزهای خوشایند دهه شصت 
سر دهه هفتادی ها میکوبم,مفاهیمی مثل برنامه کودک و سریال 
بازی های مسخره مان,ابتدا فکر میکنم  اسباب  و  تلویزیونی  های 
پیرزن و پیرمرد زن و شوهرند,دو دقیقه بعد پیرزن با تعریف کردن 
خاطراتی از عاشقانش و نامه ها و قرار های عاشقانه اش در این 
اطراف خیابان سعدی و الله زار,فکر مرا رد میکند,و پیرمرد هم با ذکر 
خاطرات میگساری و دوست دختر هایش کم نمی آورد,پیرزن هم 
فقط مثل من یک مسافرست,در ترافیک میمانیم و حاال پیرزن از 
شوهر و عروس و نوه ها میگوید و پیرمرد نیز از مال خودش,کم کم 
ازشان خوشم می آید,انگار دو نفر با لهجه مرتضی احمدی از قلب 
تاریخ تهران در کنارت باشند و گنجینه لغاتشان را بی چشمداشت 
تر  بخش  رادیو,لذت  های  برنامه  از  بهتر  بار  بگشایند,هزار  برایت 
اگر  فکر میکنم چه خوب است که من هم  با خود  و بی سانسور, 
پیر شوم شبیه این راننده باشم,در قراضه گی خودم با روحیه شاد 
سوار بر یک ماشین قراضه در شهر سیاحت کنم,نه از آلودگی چیزی 
بگویم نه فساد و گرانی برایم مساله ای قابل بحث باشد,و چه رابطه 
پیرزن,میگویند و میخندند  بدون  و  پیرمرد  این  دارند   ی سالمی 
دختری  وقت  هر  که  مثل من  باشند,نه  داشته  به هم  نظری  آنکه 
خندید,هزار فكر و خيال به سرم مى زند ،این مدینه ی فاضله ایست 
است,با  کرده  پیکان جا خوش  رفته ی  رو  و  رنگ  در چارچوب  که 
از  روحیه ای شاد به مقصد نزدیک میشویم,پیرزن تشکر میکند و 
من هم معذرت خواهی میکند که سرم را درد آورده و سپس کرایه 
را میپرسد,پیرمرد پس از تعارف زیاد میگوید دو هزار ناموت,پیرزن 
میشود,پیرمرد  ناموت  هزار  است  ام  روزه  هر  مسیر  این  میگوید 

من  میگوید  نمیخندد  دیگر  بود,پیرزن  پارسال  مال  این  میگوید 
هزار تومن بیشتر نمیدم,پیرمرد میگوید شما هیچ نده اصال,پیرزن 
میگوید منت نذار آقا هر چی حقته بگیر,پیرمرد میگوید حقم همینه 
در  بیشتر  آبادت  جد  از  من  میگوید  نیستی,پیرزن  جریان  در  شما 
از  نداری  خبر  زنیکه  برو  میگوید  و  میشود  عصبانی  جریانم,پیرمرد 
کرایه ها سوار نشو,پیرزن یک اسکناس دو تومانی در می اورد به 
سمت پیرمرد پرت میکند و در حال پیاده شدن میگوید：ان شا اهلل 

به حق علی خرج دوا دکتر کنی,و در را محکم میکوبد,

گاز  پر  را  ماشین  و  نیست  که  بابات  میزند ：در طویله  داد  پیرمرد 
به حرکت در می آورد,مدتی سکوت حکمفرما میشود,حدس میزنم 
پیرمرد لحظاتی دیگر در مورد خرج قطعات و تعمیرات ماشین چیزی 
بگوید و غر غر کند,همین هم میشود,از من هم در نهایت هزار ناموت 
بیشتر میگیرد,و من از نسلی هستم که اعتراض نمیکند,از اتوپیای 
دروغین جدا میشوم.تا منزل پیاده میروم و با خود فکر میکنم هوا 

آلوده تر شده....
مجيد خطيرى - تهران - پنجشنبه ١٤/١١/٩٥

فارنهایت هزار 
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ُکْم راٍع َو ُکلُُّکم َمسُئوٌل  در آموزه های دینی ما تاکید شده است، ُکلُّ
ِتِه ، ولی متاسفانه در نظام مدیریتی ما ، فرهنگ پاسخگویی  َعْن َرِعیَّ
و مسئولیت پذیری جایگاهی ندارد، هیچ مدیری تا کنون پاسخگوی 
مدیری  است،هیچ  نبوده  خود  نابجای  اقدامات  و  غلط  تصمیمات 
خود  ناصحیح  اقدامات  خاطر  به  استعفا  یا  عذرخواهی  به  حاظر 
نشده است، جالب است بدانید وقتی مدیر عامل متعهد و توانمند 
راه آهن پس از سانحه قطار سمنان مشهد، با کمال شجاعت استعفا 
داد ، امام جمعه موقت تهران به نوعی عمل ایشان را تخطئه و حتی 

محکوم نمود.
اهلل  آیت  حضرت  ارتحال  شوک  در  در  مردم  که  زمانی  در  درست 
و  سئواالت  داشت  تازه  و  بردند  می  سر  به  رفسنجانی  هاشمی 
ابهاماتی در چگونگی فوت ایشان در اذهان عمومی شکل میگرفت ، 

حادثه ای جدید تمام مسائل را تحت الشعاع خود قرار داد.
ساعت 8 صبح پنجشنه 95/10/30 آتش سوزی در طبقات هشتم 
رخ  تهران  جمهوری  خیابان  در  واقع  پالسکو  ساله   54 ساختمان 
داد ، آتشنشانی با کمترین امکانات در خیابان مرکزی و پرترافیک 
در  میکردند  تصور  که  زمانی  در  حادثه حاضر شد،  در محل  تهران 
مهار آتش موفق شده اند  با  وقوع انفجاری در طبقات پایین تر 
کل ساختمان در ساعت 10 صبح فرو ریخت و تعدادی از مامورین 
فداکار آتشنشانی و کسبه را در دل خود مدفون نمود، حادثه ای که 
بود ولی عوامل  کنترل  قابل  راحتی  به  در صورت مدیریت صحیح 
در  که  انقالب  از  قبل  مرتفع  ساختمان  تنها   ، شد  باعث  متعددی 
سال1341 توسط حبیب اهلل ِالقانیان ساخته شده بود و مالک آن در 
ابتدای پیروزی انقالب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام گردید 
و ملک به نفع بنیاد مستضعفان مصادره گردید، در عرض کمتر از 

سه ساعت به کلی فرو ریخت.
غلط  سیستم  فروپاشی  نوعی  به   ، پالسکو  ساختمان  فروپاشی 
خود  به  برای   ، است  خطر  زنگ  یک  حادثه  این  است،  مدیریتی 

آمدن مسئولین.
آتهش  این  نشد،  کنترل  حادثه  این  امروز   ، است  خطر  در  تهران 
جان  افتاد،  خطر  به  مردم  جان   ، سوخت  مردم  اموال  نشد،  مهار 
آتشنشانان به خطر افتاد ، نزدیک به 600 واحد صنفی نابود شد، 
چهار هزار نفر بیکار شدند، حدود 1600 میلیارد  ناموت ارزش مغازه 
ها بود که دود شد و به هوا رفت، میلیار ها پوشاک و پارچه و لوازم 
در آتش بی تدبیری سوخت، حال اگر زلزله ای در تهران رخ بدهد 
چه باید کرد؟باید به فکر چاره ای بود، ما در فرهنگ کالن شهری ، 
هنوز در اول راهیم، معضالت بماند که فقط به فکر دشمن باشیم که 
نفوذ نکند و اسالم به خطر بیفتد، جان و مال مردم چه ارزشی دارد؟

بر  بود  خطری  زنگ  آخرین  شاید  پالسکو  ساختمان  امروز  شرایط 
عبرت های هرگز نگرفته ما ، که شکنندگی مدیریت بحران پایتخت 
را برایمان صد چندان هویدا ساخت، بدترین نوع مواجهه در این 
حادثه این است که مسئولین توپ را به زمین یکدیگر بیندازند و 
بد تر از آن این است که مرده خوری سیاسی شود و هر طرف سعی 
و کوبیدن طرف مقابل  نفع خود  به  این حادثه  از  برداری  بهره  در 

داشته باشند.
اگر بخواهیم بی طرفانه این فاجعه را تحلیل نماییم همگی به نوعی 

مقصریم:

١-  مردم: 
یکی از مقصرین اصلی این حادثه میتواند مردم باشد، چرا که در 
 ، گیر  و تصمیم  نهاد های تصمیم ساز  در  نمایندگان خود  انتخاب 
اعم از ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسالمی  و بویژه در شورای 
شهر دقت الزم را به عمل نمی آوریم، واقعا در بین اعضای شورای 
 ، معماری  شهری،  مدیریت  حوزه  متخصص  نفر  چند  تهران   شهر 

شهرسازی ، و امور فنی میتوان یافت؟ 

درمان  را  دردی  چه  شورا  این  در  هنرمندان  و  ورزشکاران  حضور 
میکند؟ امثال جدیدی، دبیر، ساعی ، رضا زاده ، مختاباد، چه نقشی 
اداره شهر پر مسئله تهران میتوانند داشته باشند؟آقای ساعی  در  
آنقدر وقت آزاد داشته است که حتی موفق به بازیگری در سریال 

های تلویزیونی شده است!!!
از طرفی همین مردم حاضر به ایمن سازی محل کسب و کار خود 
نموده  امتناع  خود  کار  و  و کسب  کردن خود  بیمه   از  اند،  نشده 
اند، جای تعجب است که از حدود واحد 600صنفی تنها 100  واحد 

صنفی اقدام به بیمه کردن واحد خود نموده اند.
از همه بدتر تغییر رویکرد و فرهنگ این مردم است، واقعا چه بالئی 

بر سر فرهنگ هفت هزار ساله ما آمده است؟
زمانی که یک جوان در میدان کاج تهران چاقو خورد ، در حالی که 
خون زیادی از بدن وی جاری بود، مردم به جای کمک کردن شروع 
را احساس میکردیم،  باید خطر   ، به فیلم و عکس گرفتن نمودند 
باید به خود تسلیت بگوییم، برای داشتن برخی مردم که در بدترین 
و نامناسب ترین زمانها ، در صحنه حضور دارند، مردمی که عکس 
عمق  دادند،  ترجیح  دیدگان  نجات صدمه  در  تسریع  به  را  گرفتن 
فاجعه وقتی آشکار میشود که هیچ کس به ماشین های امدادی 
برای عبور راه نمیداد، یا حتی به نوعی مانع عبور آنها می شد، حضور 
و ازدحام بی مورد مردم در محل حادثه ، باعث اخالل و کند شدن 
گردید،در  آتشنشانی  ماشین های  موقع  به  و حضور  رسانی  امداد 
این حادثه  مردم به جای درک نقش خطیر خود ، صرفا به موضوع 
به عنوان یک سوژه سرگرم کننده نگاه کردند و مشغول گرفتن فیلم 

و عکس سلفی بودند.

2-  شهرداری تهران
از  پرش  برای  سکویی  به  شد  تبدیل  تهران  شهرداری  که  زمانی  از 
بهشت به پاستور ، متاسفانه از انجام وظایف اصلی خود بازماند، 
حاضر  وشهرداری  شد  باب  تهران  در  فروشی  قانون  که  زمانی  از 
باغات  از  اعم  تهران  از  قبال دریافت وجوه در هر نقطه ای  شد در 
بدهد،  سازی  برج  مجوز  شهر  متری  های شش  کوچه  یا  کهنسال 
فاتحه شهرسازی به روش صحیح خوانده شد، وقتی شهرداری به 
جای پرداختن به امور زیربنایی یک شهری مثل تهران مشغول امور 
گلدسته ها،  ، ساختن  به هیئت های مذهبی  سیاسی شد، کمک 
انجام  و  برجام  و  آمریکا  کردن  در محکوم  بنر های سیاسی  نصب 
هزینه های زیاد در مراسم اربعین در کشور عراق ، و واگذاری امالک 
نجومی و برخی امتیازات و رانتها به نور چشمی ها را در اولویت قرار 
داد، باید وقوع چنین حادثه ای را پیش بینی میکردیم، شاید اگر 
قسمتی از این هزینه های بی مورد ، صرف خرید تجهیزات مناسب 
برای آتشنشانی میگردید، شاهد چنین فجایعی نبودیم، شهرداری 
تهران که توان رساندن نردبان و آب به طبقه باالی یک ساختمان 
مثل پالسکو را  ندارد چگونه مجوز ساخت برج های 20 طبقه آنها 

در کوچه های باریک صادر میکند؟؟؟
شهردار در دفاع از  خود اعالم نموده که بیش از 14 مورد تذکر به 
اخطار  آخرین  ظاهرا  است،  داده  پالسکو  مدیره  هیئت  و  مالکین 
مربوط به سال 92 بوده است، سوال اساسی این است شهرداری چرا 
به دادن اخطار و تذکر بسنده نموده است؟ از نظر منطقی و حقوقی 
اقدامات  حق  القاعده  علی  دارد،  اخطار  دادن  حق  دستگاهی  هر 
این روال منطقی نخواهد بود،  نیز خواهد داشت، وگرنه  را  بعدی 
اگر شما 100 اخطار هم بدهید ولی ضمانت اجرائی نداشته باشید، 
 55 ماده   14 بنده  طبق  شهرداری  بود،  خواهد  بیهوده  و  عبث  امر 
قانون شهرداری حق جلوگیری از بروز خطر را داشته است، اساسا در 
این قانون بحثی در مورد اخطار و تذکر و شکایت توسط شهرداری 
مطرح نشده است بلکه به شهرداری مجوز داده شده که اقدام به 
رفع خطر نماید، چگونه شهرداری توانست طبقه فوقانی ساختمان 

عالالدین را پلمپ  نماید؟، به راحتی با همین قوانین میتوانست 
مانع از فعالیت ساختمان پالسکو شود، شهرداری طبق قانون برای 
کرده  رعایت  را  ایمنی  مقررات  که   ، میکند  واحدهایی مجوز صادر 
در  مهم  دو  این  چون  باشند،  شده  بیمه  واحد  کارگران  و  باشند 
ساختمان پالسکو رعایت نشده بود شهرداری میتوانست مانع ادامه 

فعالیت واحد های مستقر در ساختمان پالسکو شود.

3-  شورای شهر تهران
این شورا وقتی گرایش به امور سیاسی پیدا کرد، از اهداف اصلی 
 ، هنرمند  و  ورزشکار  تعدادی  با عضویت  این شورا  ماند،  باز  خود 
و رشته های غیر مرتبط فاقد تخصص الزم برای اداره شهری مثل 
تهران میباشد، این شورا به عنوان پارلمان شهری میتوانست ، ریل 
گذاری مناسب برای حرکت شهردار بنماید، و دستور العمل های الزم 
نماید، شورای  تدوین  اصلیش  وظایف  به  هدایت شهری  ، جهت 
شهر هیچ نظارتی بر عملکرد شهرداری تهران اعمال نمی نماید، به 
جای آنکه شورای شهر تهران باشند شورای شهرداری تهران شده اند، 
این شورا قادر بود اعتبارات الزم برای تجهیز آتشنشانی تخصیص 

دهد و در صورت ضرورت ، اقدام به استیضاح شهرداربنماید.

٤-  بنیاد مستضعفان
عرصه  مالکیت   ، پالسکو  ساختمان  مصادره  از  پس  نهاد  این 
مالک  موافقت  داشتن  بدون  است،  داشته  عهده  به  را  ساختمان 
هیچ نقل و انتقال و فعل و انفعالی در ساختمان ممکن نبوده است، 
با چه استداللی بنیاد اجازه داده است که طبقات فوقانی ساختمان 
پالسکو که قبال رستوران بوده است، تغییر کاربری بدهد و تبدیل 
به کارگاههای تولیدی شود، به نظر می رسد تنها هدف بنیاد جذب 
درآمد بیشتر بوده است، دادن اخطار به مستاجرین این ساختمان 
، هیچ محمل قانونی نداشته است، مالک ساختمان که بنیاد بوده 
اطفا  ایمنی و نصب سیستم  ، مسئولیت فراهم ساختن تجهیزات 
در  واقع  ساختمانهای  کل  که  حالی  در  چرا  است،  داشته  را  حریق 
خیابان جمهوری اسالمی مجهز به سیستم گاز رسانی بوده است، 
این ساختمان با داشتن 600 واحد صنفی اقدام به گازرسانی نکرده 
استفاده  نیکی  پپک  کپسول  و  گازی  های  بخاری  از  کسبه  و  بود 
میکردند و این مجموعه مجبور به ذخیره کردن هزاران لیتر گازوئیل 

در ساختمان بوده است؟

٥-  هیئت مدیره ساختمان
بوده است ولی سرقفلی کلیه  بنیاد  هرچند مالک اصلی ساختمان 
واحد ها به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بوده است ،این 
مالکان سرقفلی با اختیار خود هیئت مدیره را برای اداره ساختمان 
یا  قصور  پاسخگوی  باید  مدیره  هیئت  این  بودند،  کرده  تعیین 
تقصیر خود در قبال بی اعتنایی به اخطار های صادره و عدم اهتمام 
در نصب سیستم های اطفا حریق و پله های اضطراری و بیمه کردن 

واحد ها و کارگران باشند.

6-  وزارت کار
طبق قانون، وزارت کار متولی مجموعه های تولیدی است ، حدود 
600 واحد صنفی در ساختمان پالسکو مستقر بوده اند، حدود سی 
درصد این واحد ها صرفا فروشنده بودند و حدود هفتاد درصدد 
کافی  قانونی  اختیارات  کار  وزارت  اند،  بوده  تولیدی  واحدها  این 
کارگاه  یک  ایمنی  مسائل  رعایت  عدم  صورت  در  تا  است  داشته 
تولیدی و یا حتی بیمه نبودن کارگران ، نسبت به تعطیلی و پلمپ 

این گونه واحد ها اقدام نماید.

7-  مجلس شورای اسالمی
شهرسازی  یا   ، کار  قانون  یا  شهرداری  به  مربوط  مقررات  از  برخی 
مربوط به سالهای قبل است، در برخی قوانین ساختمان های مربوط 
اند در حالیکه مقررات در خصوص  به 50 سال قبل مستثنی شده 
ساختمان های قدیمی باید سختگیرانه تر باشد، شهرداری میگوید 
به   52 سال  به  مربوط  های  که ساختمان  داده  اجازه  ما  به  قانون 
مامورین  یا  و  نماییم،  پلمپ  را  آنها  و  کنیم  قانون  اعمال  را  بعد 
آتشنشانی فقط اختیار دارند که به مالکین اخطار دهند که سیستم 
اطفا حریق آنها ناقص است  ولی قدرت اجرائی ندارند در حالی که 
باید مثل ضابط قضایی اختیار پلمپ ساختمان را داشته باشند، به 
به  احتیاج  نیاز های جامعه  به  با توجه  این گونه قوانین  هر حال 
روز رسانی دارد که از وظایف اصلی نمایندگان مجلس است، ضمن 
و  پذیری  مسئولیت  برای  جامعی  قانون  است  الزم  مجلس  اینکه 

پاسخگوئی مدیران خاطی وضع نماید.

8-  آتشنشانی
ضمن اینکه اقدام شجاعانه و ایثارگرانه مامورین قهرمان آتشنشانی 
سازمان  اینکه  صرف   اوال  ولی   ، نیست  انکار  قابل  وجه  هیچ  به 
آتشنشانی گمان کند دادن اخطار به ساختمان ها کافیست ، پایان 
مسئولیت نخواهد بود، ساختمان پالسکو از اسکلت فلزی آنهم با 
امکانات 50 سال قبل ساخته شده بود، ساختمان های فوالدی در 
برابر آتش مقاومت زیادی ندارند و حد اکثر بین دو تا سه ساعت ، 
قدرت تحمل حرارت دارند، بنابر این مامورین آتشنشانی با شناختی 
که از این ساختمان داشته اند، باید زود تر از سایرین خطر ریزش 
را احساس میکردند و اساسا نیازی به حضور مامورین آتشنشانی 
به داخل ساختمان و حتی طبقات زیرین و موتورخانه نبوده است، 
فراموش نکنیم که در زمان هشت سال دفاع مقدس نیز، در برخی 
از  عملیات به خاطر دستورات غلط برخی فرماندهان تعداد زیادی 
اینکه  با  پنج  کربالی  عملیات  از  یکی  در  شدند،  شهید  ما  جوانان 
عملیات لو رفته بود، و فرماندهان از لو رفتن عملیات مطلع بودند، 
باز هم دستور پیشروی صادر کردند ،1500 نفر از بهترین جوانان ما 

شهید شدند.

٩-  سازمان تامین اجتماعی
ضریب نفوذ بیمه در کشور حدود سه درصد میباشد، این ضریب 
نفوذ در کشوری مثل کانادا حدود 90 درصد میباشد، مگر بازرسان 
تامین اجتماعی از 600 واحد مستقر در ساختمان پالسکو غافل بوده 
اند ؟ چرا نظارتی بر بیمه کردن کارگران نداشته اند؟ فعال پاسخگوی 

حدود 4000 کارگر بیکار چه نهادی میباشد؟

١0-  دولت
حادثه حادثه است، این اتفاق نشان داد ، که اتاق عملیات و ستاد 
اتفاقات و حادثه های  از  تر  ، عمال همیشه عقب  بحران  مدیریت 
میباشد،  چیزی  چه  بحران  نیست  مهم  داد  نشان  است،  ثانویه 
مسئولین همیشه غافلگیر میشوند، این اتفاق در تهرانی رخ داد که 
پایتخت کشور است، تهرانی که تمرکز امکانات در آن وجود دارد، اما 
در عین حال عدم وجود امکانات کافی ، عدم به روز بودن تجهیزات 
حادثه  گیری  شکل  اضالع  از  شک  بدون  بحران،  مدیریت  عدم  و 

پالسکو بوده است.
این حادثه برای چنیدن بار به ما ثابت کرد که ما در کشور بحران 
مدیرت داریم نه مدیریت بحران، ما در مدیریت بحران  الفبای کار 
را بلد نیستیم، یکی از ابعاد این مدیریت چگونگی کنترل جمعیت 
این  شرایطی  در  است،  زمان  سریعترین  در  آنها   کردن  پراکنده  و 
چنین وخیم درگام اول باید ورودی ها بر روی مردم بسته شود و با 
مهندسی معکوس افراد را نه از نزدیک ترین فاصله با محل حادثه 
بلکه از دورترین نقطه متفرق نمایند، وقتی مسئولیت ستاد بحران 
به دست فردی باشد که در زلزله بم گفته بود » در بازدیدی که ما از 
منزلی در بم داشتیم سه دیوار این خانه در اثر زلزله فروریخته بود 
و تنها یک دیوار که عکس احمدی نژاد روی  نصب شده بود سالم 
یک  بحران  مدیریت  میتوان  چگونه  تفکر  طرز  این  با  بود«  مانده 
کشور را عهده دار شد؟ اگر مدیریت بحران و سلسله مراتب حرفه 
ای وجود داشت ، حضور این همه مقام ارشد در صحنه حریق چه 
نیازی داشت؟اینگونه حضور ها و مداخله های غیر کارشناسی کار 
را غلط و کند پیش می برد، آنها باید از اتاق کارشناسان امکانات را 

تجهیز کنند اگر نیازی به خود نمایی نباشد.
شیوه کنترل ریزش ساختمان های بلند مرتبه آنهم با اسکلت فلزی 
نیاز به امکانات و مهارتی دارد که نهاد های مسئول حتی به آن فکر 

هم نکرده اند.
وزارت  و  وزارت کشور  برای مسئولین  باشد  باید درسی  اتفاق  این 
راه  و شهرسازی که تکلیف سازه های قدیمی و فرسوده را مشخص 
نمایند ، سازمان نظام مهندسی باید در خصوص اینگونه ساختمان 
ها موضوع بهسازی لرزه ای و دوباره مقاوم سازی و ایمن سازی آنها 
را در دستور کار خود قرار دهد، ساختمان های مشابه باید تخلیه و 
توسط دادستانی و شورای امنیت از حالت بهره برداری خارج شوند

١١-  نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی 
اینگونه نهادها با مانورهای قدرتی قبلی در حوادث سیاسی نشان 
داده اند که توان کنترل و بستن خیابان ها و ورود مردم به مناطق 
از  خبری  95/10/30 هیچ  شنبه  پنج  در صبح  ولی  دارند،  را  خاص 
حضور نیروهای مخصوص نبود، چه بسا با اتخاذ تدابیر الزم توسط 
این دو مرجع به راحتی مانع ازدحام مردم میتوانستند بشوند، کافی 
بود بالفاصله چهارراههای منتهی به محل حادثه مسدود میگردید، و 
به تدریج مردم حاضر در صحنه از محل دور میشدند، ولی این مهم 
امدادی و ماشین های  نیروهای  برای  بهانه ای شد  انجام نشد و 

اتشنشانی با تاخیر در محل حاضر شوند.

١2-  مقامات قضائی
در هر موضوعی که قوانین وضع شده باشد، وقتی این قوانین نقض 
دارد،  را  خاطیان  با  برخورد  صالحیت  که  مرجعی  موثرترین  شود، 
مرجع قضائی است، در این حادثه و حوادث مشابه نقش سازمان 
بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانی تهران در برخورد 
شاهد  کنون  تا  ولی  بود  خواهد  موثر  و  کارساز  بسیار  خاطیان  با 

برخورد قاطع نبوده ایم.

١3- صدا و سیما
ولى  نمود  رسانى  اطالع  به  شروع  سيما  و  صدا  شنبه  پنج  روز  از 
با  مثبت  و  سازنده  ارتباط  برقرارى  در  مناسبى  نقش  نتوانست 
و ديكته شده  ، خبر رسانى يك سويه  نمايد  بازى  مخاطبين خود 
كه از همان ابتداء سعى در تبرئه نمودن برخى مسؤلين داشت و 
همينطور تكذيبيه هاى پى در پى بيشتر اذهان عمومى را مشوش 
مى نمود، هنوز هيچ خبر قابل اطمينانى در خصوص تعداد مفقودين 
و جان باختگان و مأمورين آتش نشانى و كسبه و مردم عادى كه در 
ساختمان حضور داشته و زير آوار مانده اند ارائه نشده است، اين 
آمار ممكن است در خصوص افراد عادى ممكن نباشد ولى قطعا در 
خصوص سازمان آتش نشانى كه داراى ليست مشخص از مأمورين 
شركت كننده در عمليات را داشته اند قابل ارائه بوده است، ضمن 
اينكه خبر پيامك سه مأمور حاضر در موتور خانه ساختمان بار ها 
توسط صدا و سيما تكذيب شد و باالخره پيكر همين افراد در همان 
موتور خانه پيدا شد ، از طرفى يكى از شبكه ها بجاى فرهنگ سازى 
كه  آنها مى خواست  از  منطقه  در  عدم حضور  به  مردم  تشويق  و 
عكس و فيلم از صحنه آتش سوزى را براى اين شبكه ارسال نمايند، 
در مجموع صدا و سيما با نحوه اطالع رسانى خود از اعتماد عمومى 

مردم به نحوه عملكرد مسؤلين كاست
امید است این فاجعه درسی باشد برای همه ما و به جای فرافکنی 
به سهم خود  ، هرکدام  دیگران  گردن  به  به  انداختن مسئولیت  و 
پذیرای مسئولیت خود باشیم، و تا دیر نشه به فکر جبران مافات 

باشیم.

ما همه مقصریم
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فروریختن  و  پالسکو  آتشسوزی ساختمان  ماجرای  در 
آن و شهادت آتشنشانان قهرمان همگی مقصریم.

به قلم مدیر مسئول
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با  اسالمی  شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون  رئیس 
اشاره به اینکه حداقل حقوق امسال ۸۶۰ هزار ناموت 
آینده  سال  برای  حقوق  حداقل  میزان  گفت:  است 
است.  شده  تعیین  ناموت  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  یک 
استانی  شعبه  افتتاحیه  آئین  در  زاهدی  محمدمهدی 
کرمان  در  والیت«  »امداد  قرض الحسنه  صندوق 
آثار  می تواند  صندوق  این  راه اندازی  اظهار داشت: 
به  امداد  زیرپوشش کمیته  برای مددجویان  را  خیری 

همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه به احکام دولت در برنامه ششم 
داده  مجلس  به  دولت  که  احکامی  در  گفت:  توسعه 
کمیسیون  در  ما  که  بود  آنچه  از  متفاوت  بسیار  بود 
توجه  نیازمندان  به  مجلس  و  کردیم  تصویب  تلفیق 

جدی داشته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
حوزه  در  اجتماعی  بعد  از  مجلس  اینکه  بیان  با 
افزود:  است  جدی  آسیب پذیر  اقشار  توانمند سازی 
و  اجتماعی  مباحث  به  بودجه  احکام   98 تا   92 مواد 

اقشار نیازمند پرداخته است.
وی خاطر نشان کرد: در ماده 94 بودجه دولت موظف 
است عالوه بر پرداخت یارانه هر سال حداقل مستمری 
خانواده های تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد را 
بر مبنای 20 درصد از حداقل دستمزد شورای عالی کار 

پرداخت کند.
با  اسالمی  شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون  رئیس 
اشاره به اینکه حداقل حقوق امسال 860 هزار ناموت 
است گفت: میزان حداقل حقوق برای سال آینده یک 
میلیون و 200 هزار ناموت تعیین شده است. زاهدی 
پرداخت  سالمندان،  از  حمایت  افزایش  کرد:  تصریح 
حمایتی  سازمان های  زیرپوشش  دانشجویان  شهریه 

از دیگر مواردی است که در بودجه دیده شده است.
ایام اهلل دهه فجر گفت: جمهوری  گرامیداشت  با  وی 
اسالمی ایران بر پایه حکومت دینی و مردمی تشکیل 
ایران،  اسالمی  تعابیر حکومت  در همه  و  است  شده 

مردم مورد تاکید هستند.

ارمغان ، کارگروه مهندسی - سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در جدیدترین 
ابالغیه خود به مهندسان ناظر دستور داد ساخت وسازهای پایتخت را از هر نوع 

بساز و بفروشی بی ضابطه پاکسازی کنند. 
سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران دیروز با صدور ابالغیه ای به مهندسان ناظر 
ماموریت داد با »جلوگیری از شروع به کار« و »توقف ساخت و سازهایی که در آنها از 
سازنده ذی صالح استفاده نمی شود«، طرح ممنوعیت بسازوبفروشی را برای اولین 
بار در پایتخت عملیاتی کنند. ابالغیه روز گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان 
تهران درخصوص »تصفیه ساخت وسازهای پایتخت از سازندگان غیرمتخصص«، 
به  مهندسی  خدمات  قطع  برای  ناظر  مهندسان  به  عمده  ماموریت   4 حاوی 
پروژه هایی است که در آنها از مجری ذی صالح مستقر در کارگاه ساختمانی استفاده 

نشده است.
»عدم صدور برگه شروع عملیات ساختمانی تا زمان حضور و معرفی سازنده صاحب 
راه وشهرسازی«  از وزارت  کار مهندسی  به  اشتغال  پروانه  از  برخوردار  صالحیت و 
حکم  »اجرای  راستای  در  ناظر  مهندسان  به  مهندسی  نظام  سازمان  تاکید  اولین 
از پروسه ساخت وسازهای پایتخت« است. در عین حال،  اخراج بسازوبفروش ها 
مهندسان ناظر ماموریت دارند پیگیری های الزم را برای »توقف پروژه هایی که بدون 
به کارگیری مجری ذی صالح در دست ساخت قرار دارد« انجام دهند و در عین حال 
نسبت به معرفی این پروژه ها و کارفرمایان آنان به اداره کار از بابت »به کارگیری 

کارگران فاقد صالحیت« اقدام کنند.
ماموریت سوم مهندسان ناظر به موجب این ابالغیه »کنترل دقیق فرآیند حضور 
موجب  به  است.  ساختمانی«  کارگاه  در  ذی صالح  مجری  منظم  و  وقت  تمام 
قانون، مجری ذی صالح نوعی شغل تمام وقت و نیازمند حضور مستمر سازنده با 
صالحیت در کارگاه ساختمانی و نظارت بر کلیه عملیات ساخت در تمام طول مدت 
ساخت وساز است. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در 
ابالغیه دیروز خود »نظارت بر حضور مامور کنترل ایمنی در ساخت وسازهای مربوط 
به پروژه های خاص« از سوی مهندس ناظر را مورد تاکید قرار داده است. در این 
ابالغیه همچنین به مهندسان ناظر اطمینان داده شده است سازمان نظام مهندسی 
برای  ناظر  مهندسان  درباره  متخلف  بسازو بفروش های  سوی  از  شکایتی  هیچ  به 

اجرای ماموریت های محول شده به ناظران، رسیدگی نخواهد کرد.
اجرای  به  نسبت  خاطر  اطمینان  با  می توانند  ناظر  مهندسان  ترتیب،  این  به 
رسمیت  »به  با  بسازوبفروشی  ممنوعیت  چند  هر  کنند.  اقدام  ماموریت ها  این 
شناخته شدن جایگاه قانونی مجریان و سازندگان با صالحیت« از 21 سال قبل در 
جریان تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان)مصوب سال 74( در مهمترین ماده 
این قانون ：ماده 4- مورد تاکید قرار گرفته اما تاکنون عمده ساخت و سازها از سوی 

بسازو بفروش های فاقد صالحیت در حال انجام است.
بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت در حوزه 
ساخت مسکن مستلزم برخورداری از صالحیت حرفه ای است که این  صالحیت  در 
مورد مهندسان  از طریق  پروانه  اشتغال  به  کار مهندسی  و در مورد کاردان های  فنی  
و معماران  تجربی  از طریق  پروانه  اشتغال  به  کار کاردانی  یا تجربی  و در مورد کارگران 
 ماهر از طریق  پروانه  مهارت  فنی  احراز می شود. منع قانونی فعالیت بسازو بفروش ها 

عالوه بر تکلیف ماده 4 قانون نظام مهندسی دو بار دیگر در جریان »ابالغ تصویب 
نامه هیات وزیران در سال 83« و همچنین »ابالغیه 17 ماه پیش معاون وزیر راه 
قرار  تاکید  مورد  ساخت و ساز«،  چرخه  از  بسازو بفروش ها  حذف  برای  وشهرسازی 

گرفت اما هیچ گاه عملیاتی نشد.
ساختمان  مسکن  و  امور  معاون  حامدمظاهریان،  گذشته،  سال  ماه  شهریور  نیمه 
سازمان  رئیس  و  کشور  وزیر  معاون  به  نامه  دو  ارسال  با  و شهرسازی  راه  وزارت 
شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر مفاد ماده 4 قانون 
نظام مهندسی مصوب مجلس سال 74، خواستار الزام شهرداری ها و سایر مراجع 
صدور پروانه ساختمانی به درج نام و مشخصات مجری ذی صالح در پروانه ساخت 
شد. وی با استناد به ماده 10 تصویب نامه هیات وزیران در تیرماه سال 83، در این 
نامه تاکید کرده بود مجری ساختمان در زمینه اجرا باید دارای پروانه اشتغال به کار 
از وزارت راه و شهرسازی باشد و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد 
می کند اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم 

به قرارداد بر عهده دارد.
این در حالی است که براساس این تصویب نامه،  شهرداری ها و سایر مراجع صدور 
پروانه ساختمان وظیفه دارند نام و مشخصات مجری واجد شرایط و صالحیت را 
که از سوی مالک معرفی شده است همراه با نسخه ای که با وی به عنوان قرارداد 
مهندسی ساختمان  نظام  و سازمان  اختیار شهرداری  در  و  منعقد شده  کار  انجام 
مراجع  و  تکلیف شهرداری ها  کند.  قید  مربوط  پروانه  در  است،  گرفته  قرار  استان 
صدور پروانه ساختمانی عالوه بر تصویب نامه سال 83 هیات وزیران در ماده 30 
بود.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  نیز   74 سال  مهندسی ساختمان مصوب  نظام  قانون 
براساس ماده 30 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری ها و مراجع 
صدور پروانه ساختمان، برای صدور هر گونه مجوز شروع عملیات ساختمانی تنها 
نقشه هایی را خواهند پذیرفت که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه 

اشتغال به کار و در حدود صالحیت مربوط امضا شده باشد.
علت تاخیر در حذف بسازو بفروش ها

این در حالی است که طی تمام بیست ویک سال گذشته به دلیل وابستگی بخش 
عمده ای از درآمد شهرداری ها به عوارض صدور پروانه ساختمانی، همواره حداقل 
ممنوعیت برای ورود گروه های مختلف و غیر متخصص به عرصه ساخت مسکن از 
سوی مراجع صدور پروانه ساختمانی اعمال شده و عمال تکلیف قانونی موجود برای 
ایجاد مانع در مسیر بسازو بفروشی به اجرا در نیامده است. به این ترتیب، طی 
تمام سال های گذشته تاکنون همه متقاضیان ساخت مسکن اعم از »با صالحیت« 
کم  آن  نتیجه  که  شده اند  ساختمانی  پروانه  دریافت  به  موفق  »بی صالحیت«  و 
فروشی، بی کیفیت سازی و ساخت وسازهای بی ضابطه در همه شهرها به خصوص 

پایتخت بوده است.
با این وجود، با ابالغیه جدید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر و اعضای 
اعمال  با  دارند  انتظار  ساختمانی  بهره برداران  پس  این  از  سازمان،  این  عضو 
به کارگیری مجریان واجد صالحیت منجر  تاخیر،  از دو دهه  قانونی پس  ضوابط 
کیفیت  بهبود  و  از چرخه ساخت وساز  غیر متخصص  بسازو بفروش های  به حذف 
ابالغیه جدید سازمان  قالب  در  راه وشهرسازی  وزارت  ساختمان های جدید شود. 
نظام مهندسی به مهندسان ناظر، به عنوان متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین 
را  افراد بی تخصص )بسازو بفروش ها(  از سوی  اینکه ممنوعیت ساخت وساز  برای 
بعد از دو دهه تاخیر در اجرای قانون، برای اولین بار عملیاتی کند از ابزارهای تحت 
اختیار خود یعنی »مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان« استفاده کرده است.

به  مهندسی  خدمات  هرنوع  ارائه  پس  این  از  قانونی،  ابزار  این  از  استفاده  با 
از این طریق به صورت  پروژه های ساختمانی بساز و بفروشی ممنوع خواهد شد تا 
قانون  اجرای  به  نیز مکلف  پروانه ساختمانی  ومراجع صدور  خودکار، شهرداری ها 
و پرهیز از صدور مجوز ساخت وساز برای سازندگان فاقد صالحیت شوند. به این 
ترتیب، در صورت اجرای کامل این ابالغیه، »سیاست پاکسازی بازار ساخت وساز از 
ساختمان های بی کیفیت و بساز و بفروشی«، به رغم مقاومت شهرداری ها و مراجع 

صدور پروانه ساختمانی اجرا خواهد شد.

سه اتفاق مثبت برای بهره برداران
تصفیه بازار ساخت وساز از پروژه های بساز و بفروشی، دست کم منجر به بروز سه 
شناسنامه  صدور  روند  شدن  »اجرایی  شد.  خواهد  مسکن  بازار  در  مثبت  اتفاق 
فنی و ملکی ساختمان«، »صدور بیمه نامه های تضمین کیفیت واحدهای ساخته 
گواهینامه  از  برخوردار  ماهر  ساختمانی  کارگران  از  »استفاده  همچنین  و  شده« 
از  بسازو بفروش ها  مثبت خروج  پیامد  ای«، سه  و حرفه  فنی  سازمان  از  اشتغال 
چرخه ساخت وسازهای پایتخت و مستقر شدن مجریان ذی صالح در کارگاه های 
ساختمانی نهفته در بطن اجرای ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

است.
وآپارتمان های  ساختمان ها  از  بهره برداری  به  منجر  نهایت  در  عوامل  این  تمام 
باکیفیت، برخوردار از گارانتی تضمین کیفیت و پذیرش مسوولیت هر گونه نقص 
بهره برداران ساختمانی  از سوی سازندگان خواهد شد.  بهره برداری  دوران  در  فنی 
انتظار دارند با این ابالغیه بعد از گذشت 20 سال، واحدهای مسکونی که گران ترین 
آنان  زندگی  دوران  طول  در  افراد  وسایر  خانوارها  سوی  از  شده  خریداری  کاالی 
و  کیفیت  تضمین  گارانتی  نامه،  بیمه  گونه  هر  فاقد  تاکنون  و  می شود  محسوب 
شناسنامه فنی و ملکی بوده است به مسیر حرفه ای هدایت شود و هزینه های ناشی 

از غیرحرفه ای سازی مستقیما به بهره برداران ساختمان ها تحمیل نشود.
سه ابهام در مسیر اجرای قانون

با این حال برخی مهندسان ناظر در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« اعالم کردند:این 
ابالغیه از چند جهت محل تردید و ابهام است. اولین ابهام موجود در این ابالغیه 
مربوط  فعلی«  زمانی  مقطع  در  شهرداری ها  مالی  تنگنای  و  ساختمانی  »رکود  به 
می شود؛ هم اکنون با کاهش حجم ساخت و سازهای جدید به واسطه تداوم رکود 
ساختمانی، شهرداری ها ومراجع صدور پروانه ساختمانی تالش می  کنند بتوانند از 
از  برای ساخت وسازهای جدید صادر کنند و  هر روش ممکن مجوزهای بیشتری 
از  است  الزم  ترتیب  این  به  یابند.  دست  بیشتری  درآمد  و  منافع  به  طریق  این 
ابزارهای موثرتر قانونی به منظور الزام شهرداری ها به تمکین به این تکلیف قانونی 

استفاده شود.
ابهام دوم، به »عدم تمایل مالکان و متقاضیان ساخت و ساز برای به کارگیری مجریان 
ذی صالح به واسطه تعیین حق الزحمه 10 درصدی نسبت به کل هزینه ساخت برای 
مجریان«، مربوط می شود. هم اکنون کاهش حاشیه سود ساخت وساز به واسطه 
نبود چشم انداز افزایش محسوس قیمت و همچنین نبود تقاضای هجومی در بازار 
معامالت مسکن، موجب شده در نظر گرفتن حق الزحمه مجریان ذی صالح معادل 
10 درصد از کل هزینه ساخت، از طرف عمده مالکان نوعی هزینه تراشی و برخالف 
منافع اقتصادی آنان محسوب شود؛ از این رو خطر روی آوردن آنان به روش های 
زیرزمینی و دور زدن قانون به روش های مختلف برای کاهش هزینه ها و افزایش 
حاشیه سود ساخت وساز همواره وجود خواهد داشت. هم اکنون مطابق با فرمول 
الزحمه مجریان ذی صالح ساختمانی، در مبحث  برای پرداخت حق  تعیین شده 
برای  میلیون ناموت  میانگین هزینه یک  با محاسبه  ملی ساختمان،  مقررات  دوم 
ساخت هر مترمربع آپارتمان، مالکان باید در ازای ساخت یک ساختمان مسکونی 
معمولی)8 تا 10 واحدی( به طور متوسط رقمی در حدود 100 میلیون ناموت به مجری 

پرداخت کنند.
این در حالی است که عمده این مالکان طی سال های گذشته، خودشان به صورت 
ذی  مجری  به  هزینه  پرداخت  بنابراین  و  کرده اند  ساخت وساز  به  اقدام  مستقیم 
صالح را نوعی هزینه تراشی اضافی و مغایر با اهداف آنان برای کاهش هزینه ها و 
افزایش حاشیه سود ساخت تلقی می کنند. ابهام سوم به »خأل ضمانت اجرایی در 
متن این ابالغیه از ناحیه الزام مهندسان ناظر به انجام ماموریت های محوله برای 
معتقدند  می شود.کارشناسان  بسازو بفروش ها«مربوط  از  بازار ساخت وساز  تصفیه 
بهتر بود برای ایجاد ضمانت اجرایی قوی از ناحیه مهندسان ناظر نیز در این ابالغیه 
موارد تنبیهی نسبت به ناظران ساختمانی متخلف اعمال می شد. به این معنی که 
برای اجرای بهتر قانون، مشخص می شد در صورت کوتاهی در انجام این ماموریت 

ها، سازمان نظام مهندسی با مهندسان ناظر، به چه نحوی برخورد خواهد کرد.

میزان حداقل حقوق برای 
سال آینده یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان تعیین 

شد

یک خبر خوش، حکم 
»پایان کار« بسازو بفروش ها

بسازو بفروش های  به  مهندسی  خدمات  قطع  دستور 
غیرمتخصص صادر شد.
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همه از مزیت های بیشمار سفر کردن باخبریم و می دانیم می تواند 
چه تاثیر مثبتی روی ذهن و جسم مان بگذارد، فرقی هم ندارد که 
انفرادی  سفرمان گروهی باشد یا تکی. چند سالی است سفرهای 
طبق  بطوریکه  گرفته  قرار  ها  توریست  توجه  مورد  قبل  از  بیشتر 
که حدود ۲۴  انجام شده، مشخص شده  آمریکا  در  که  تحقیقاتی 
درصد توریست های آمریکایی در سال قبل سفر تکی داشه اند و به 
خاطر بیشتر شدن این نوع سفر در جهان و مخصوصا در ایران، در 
این نوشتار می خواهیم نکات بسیار مفیدی را برای همراهان الی 
از افرادی که سفرهای انفرادی را دوست دارند  گشت و آن دسته 

بیان کنیم. در ادامه با ما باشید:
مطالب مرتبط:

مواردی که باید قبل از سفر به مالزی بدانید
چطور سفر کردن به کاهش وزن کمک می کند

تنها سفر کردن
۱- حتما بعد از رزرو هتل، نشانی ای از آن داشته باشید

اند و برای  را رزرو کرده  افتاده که مسافرانی که هتلی  اتفاق  بارها 
گردش به خارج هتل رفته اند، موقع برگشتن راه هتل را گم کرده 
اند. این موضوع برای افرادی که تنها سفر می کنند مهم تر است 
چون کسی همراهشان نیست. پس حتما قبل از اینکه از هتل خارج 
شوید، یک نشانی درست از آن بنویسید و همراهتان داشته باشید 
تا اگر الزم بود موقع برگشتن بتوانید راحت مسیر هتلتان را پیدا 

کنید.
۲- چمدان خود را پر از لباس و بارو بنه نکنید

فراموش نکنید در سفر تنها هستید و کسی قرار نیست حواسش 

باشد که شما یک لباس را دوبار پوشیده اید! پس بهتر است وسایل 
اضافی چمدانتان را بیرون بریزید و فقط لوازم ضروری را بردارید. 
یادتان باشد تقال کردن برای حمل چمدان سنگین در بعضی شرایط 
که ممکن است عجله داشته باشید یا مجبور باشید آن را با خودتان 

مرتب این طرف و آن طرف ببرید اصال خوشایند نیست.
توصیه هایی برای تنها سفر کردن

۳- طال و جواهر با خودتان حمل نکنید
به  را  زیادی  توجه  ناخواه  خواه  کنید،  می  گردشگری  تنها  وقتی 
خودتان جلب می کنید. بنابراین بهتر است از حمل لوازمی که می 
دانید ممکن است برای بقیه جلب توجه کند پرهیز کنید و یادتان 
بگذارید  تاثیر  تخت  را  خاصی  شخص  نیست  قرار  سفر  در  باشد 
مخصوصا وقتی تنها هستید! به جای آن می توانید از لوازم ساده و 
شیک استفاده کنید اینطوری هم خودتان را راضی کرده اید و هم 

توجه کسی را به خودتان جلب نکرده اید.
۴- حتما همراهتان قرص ویتامین داشته باشید

مطمئنا دوست ندارید وقتی تنها سفر می کنید، بیمار شوید چون در 
این شرایط فقط خودتان هستید و خودتان! بنابراین ایده ی خوبی 
است که وقتی سفر می کنید، مقداری قرص ویتامین برای تقویت 
سیستم امینی بدنتان در سفر همراه داشته باشید. یکی از بهترین 

قرص ها برای این موضوع، قرص زینک است.
یکی دیگر از کارهایی که برای حداقل کردن احتمال ابتال به بیماری 
می توانید انجام دهید، ضدعفونی کردن سطح است. می توانید 
می  که  جاهایی  در  همراهتان  و  بخرید  کننده  ضدعفونی  مواد 

نشینید یا تماس زیادی با آنها دارید، استفاده کنید.
۵- سعی کنید یک مهارت حداقلی زبان داشته باشید

در  تان، حتی  روزانه  نیازهای  رفع  و  انداختن  راه  برای  کنید  سعی 
حد چند کلمه ضروری و دست و پا شکسته هم که شده، زبان یاد 

بگیرید.
تنها سفر کردن و نکات آن

را  دلخوشید  آن  به  تان  خانه  در  که  وسایلی  از  یکی  حتما   -۶
همراهتان داشته باشید

را  روزمره  تمام چیزهای  تا  کنید  تنها سفر می  دارید  است  درست 
مواقعی  اما  بگیرید  یاد  جدیدی  های  تجربه  و  بگذارید  سر  پشت 
در سفر انفرادی پیش می آید که ممکن است به شدت احساس 
تنهایی کنید یا حتی حوصله تان سر برود. در این شرایط می توانید 
از روی مثال لپ تاپتان فیلم مورد عالقه تان را ببینید. مطمئن باشید 
همراه داشتن وسایلی که به آنها خو گرفته اید کمک زیادی به رفع 

دلتنگی تان در غربت می کند.

از 17 بهمن ماه 95 به مدت 25 روز با 25 مورد از مواردی که بارها در 
از سمت شما عزیزان  اعتراض آمیز  بیان  لست سکند بعنوان درد دل و 
مطرح شده در خدمت شما دوستان و عزیزان هستیم. البته ما مطمئنیم 
درصد بسیار کمی از ایرانیان عزیز این مشکالت را ایجاد میکنند، اما با 
کمک شما قصد داریم که این معضالت را در حد توان و پتانسیل موجود 
کاهش دهیم و فرهنگ باالی ایرانیان را به رخ جهانیان بکشانیم. لطفا با 

اشتراک گذاری این تصاویر به ما کمک کنید. 
تمامی طرحها و کاریکاتورهای فوق به صورت انحصاری و توسط لست 
سکند تهیه شده است و بازنشر آنها تنها با لوگوی لست سکند و بدون 

درج واترمارکی دیگری در طرح مجاز است.

اگر تنها سفر می کنید؟ این توصیه های ارزشمند یادتان باشد

که  مسافرانی  برای  کاربردی  و  مفید  بسیار  نکات 
انفرادی سفر می کنند
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