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خوزستان

بومیسازی بلبرینگ الکتروموتورهای
ایستگاه پمپاژ بنهباشت

برای نخستین بار در کشور ،توسط متخصصان
شرکت بهرهبرداری از سد ،نیروگاه و شبکههای
آبیاری مارون ،تعویض و تغییر ساختار بلبرینگ
الکتروموتورهای ایستگاه پمپاژ بنهباشت بهبهان
طراحی و اجرا شد .مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
از سد ،نیروگاه و شبکههای آبیاری مارون گفت:
تغییرات ساختار بلبرینگهای الکتروموتورهای
ایستگاه پمپاژ بنهباشت با هدف استفاده بهینه
و صرفهجوی��ی اقتصادی برای نخس��تینبار در
ایران طراحی ،ساخته و با موفقیت آزمایش شد.
رحمان خندانی با اشاره به اقتصاد مقاومتی و لزوم
نهادینه کردن استفاده علم و تجربه در حمایت
از صنعت رو به رش��د میهن اس�لامی گفت :بر
آن شدیم عالوه بر کاهش چشمگیر هزینههای
ج��اری اورهاله��ای دوس��االنه ب��رای عملکرد
بهتر ایس��تگاه آبرسانی شهرس��تان بنهباشت،
گام��ی جدید با به��رهوری بیش��تر برداریم .وی
خاطرنشان کرد :در اکثر مواقع خرابی بلبرینگ
این الکتروموتورها در سر کوپلینگ اتفاق میافتاد
که باتوجه به باالبودن قیمت این نوع بلبرینگها
و شرایط کنونی اقتصادی بر آن شدیم جایگزین
مناسبی برای این مهم پیدا کنیم.
سمنان

پارک کودک شاهرود
مکانی رها شده در بهترین نقطه شهر

در حالی که شهرداری شاهرود مسؤول توسعه
فضای سبز و بازی کودکان و نگهداری از آنهاست
اما ش��اهد از بین رفتن وس��ایل بازی کودکان و
فضای سبز در پارک کودک هستیم .آیا شهرداری
قصد از بین بردن فضای شادی کودکان را دارد؟!
پارکی که محل تفریح بوده و اکثر مردم شاهرود و
مسافران اوقات فراغت خود را در آن میگذراندند.
حال که ش��هروندان باذوق و ش��وق گذشته وارد
این پارک میش��وند با مشاهده چمنهای از بین
رفت��ه و باغچههای رهاش��ده و نیمهخاکی و ...به
جای شادی ،افسردگی و دلشکستگی سراغشان
میآی��د .در ورودی پ��ارک الم��ان « ب��ره ناقال»
گوش��ش شکسته ،فضای س��بز فراموش شده و
پ��ازل فرشه��ا غیراس��تاندارد و ب��ه ص��ورت
غیرکارشناسی رهاش��ده است .شهروندان انتظار
دارند شهرداری شاهرود همچون گذشته به فضای
سبز و سیمای ظاهری این پارک رسیدگی کند.

واحدهای صنعتی در  5شهرک صنعتی استان غیرفعال یا نیمه فعال هستند

بیکاری ،بزرگترین معضل خراسانشمالی

نبود اشتغال مس��تمر ،تعطیلی اغلب کارگاهها
و کارخانههای اس��تان و دستمزدهای پایین سبب
شده تا بیکاری به بزرگترین معضل خراسانشمالی
تبدیل ش��ود .به گزارش تسنیم از بجنورد ،بسیاری
از کارشناس��ان ،بیکاری و نداش��تن درآمد پایدار و
درنتیجه مش��کالت اقتصادی را ریش��ه بسیاری از
معضالت و آسیبهای اجتماعی میدانند؛ معضلی
ک��ه در چند س��ال اخی��ر نهتنها کاه��ش نیافته،
بلکه با بیتدبی��ری و س��وءمدیریتها روزبهروز در
حال افزایش اس��ت .یکی از راهه��ای بهبود فضای
اش��تغال ،حمایت و تقویت بخش خصوصی اعم از
کارخانهها و کارگاههای کوچک اس��ت که میتواند
با کمترین هزینه بیش��ترین بازده��ی را در بخش
اشتغالزایی داشته باشد اما وقتی سراغ صاحبان این
کارگاهها میرویم مشکالتی نظیر گرانی مواد اولیه،
س��نگاندازیهای بانکی ،گرانی آبونمان ،نبود بازار
هدف و کمتوجهی مدیران سبب شده با  10درصد
ظرفیت خود کار کنند .اشتغال روستایی نیز یکی از
پراهمیتترین حوزههای اشتغال است که میتوان با
پرداخت وامهای کمبهره ،انجام برنامههای آموزشی
س��ازگاری با کمآبی ،تس��هیل در بروکراسی اداری،
شناساندن موارد ایجاد ثروت در بخش کشاورزی و
تضمین خرید محصوالت و فرآوردهها ،آن را تقویت
کرد و مانع حضور اغلب جوانان روس��تایی در شهر
ش��د که این خود به بخشی از آسیبهای اجتماعی
ی شدن که
دامن میزند .ورود به قشر کسبه و بازار 
به ظاهر شغلی راحت و نانآور است ،یکی از راههایی
اس��ت که جوانان میخواهند با انجام آن س��عی در
تغییر شرایط زندگی و ایجاد منبع درآمد کنند که
حمایت خانوادهها را نیز در پی دارند .ایجاد مغازههای
میوهفروشی ،بوتیک لباس ،غذای آماده ،فستفود و...
از انواع کسب و کارهایی است که با گذری کوچک
در ش��هر هر روز ش��اهد برپایی یکی از آنها هستیم
اما متاس��فانه باال پایین شدن قیمتها ،کرایه باالی
مغازهها و بازار خراب ،این حوزه کاری را هم با مشکل
روبهرو کرده اس��ت .تعامل صنعت و دانشگاه یکی از
شاهراههای ایجاد اشتغال برای قشر فارغالتحصیل
دانشگاهی است؛ حوزهای که نهتنها در استان ،بلکه
در کشور غریب واقع شده است.
خراسانشمالی بر اساس آمار سال گذشته دارای
 8هزار و  362فارغالتحصیل بیکار است که با تمام

نما
وضعیت اشتغال در خراسانشمالی مطلوب نیست
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسانش�مالی اظهار داش�ت :فصلی بودن اش�تغال در اس�تان
باعث میش�ود در فصول سرد س�ال تعداد بیکاران افزایش یافته و این افراد برای گذران زندگی خود به
کمیته امداد مراجعه کنند .این عوامل دس�ت به دس�ت هم داده تا بیش از  58ه�زار و 522نفر از مردم
خراسانشمالی تحت حمایتهای دائم کمیته امداد قرار گیرند .عباس اهرابی با اشاره به وضعیت فقر و
محرومیت در این استان گفت :بررسی وضعیت اشتغال در  3بخش اقتصادی کشاورزی ،صنعت و خدمات
نشان میدهد اگر چه میزان اشتغال مردم استان در بخش کشاورزی از میانگین کشوری آن باالتر است
اما در دو بخش صنعت و خدمات ،میزان اشتغال در این استان به نسبت میانگین کشوری پایینتر است.
مدیرکل کمیته امداد خراسانش�مالی با بیان اینکه  32هزار نفر از اقش�ار آسیبپذیر استان از این نهاد
خدمات دریافت میکنند ،گفت :این اس�تان جزو  10استان کش�ور زیر خط فقر است .اهرابی با اشاره به
نبود تطابق رویه بخشهای اقتصادی کشور با وضعیت موجود در خراسانشمالی افزود :این استان با وجود
داشتن منابع و پتانسیلهای فراوان ،محروم مانده و جزو مناطق کمتر برخوردار طبقهبندی میشود.

کردن درس هنوز اشتغالی ندارند و جالب است که
بیشتر این فارغالتحصیالن در رشتههای فنی هستند
که بهزعم خیلی بیشترین بازار کار را دارند .بیکاری
در جوانان سرچشمه بسیاری از حرکات منفی است
و به همین دلیل در احادیث و روایات بسیار نهی شده
است .پیامبر اسالم(ص) وقتی به جوانی میرسیدند
اولین س��والی که از وی میپرس��یدند درباره شغل
او بو د که نش��ان از اهمیت ای��ن موضوع نزد پیامبر
اس��ت .تغییر زود ب��ه زود مدیریتها ،اس��تفاده از
مدیران بازنشس��ته و ع��دم بهکارگی��ری نیروهای
جوان در پستهای مدیریتی و بهکارگیری نیروهای
حساس که مرتبط

کمتوان و ناالیق در پس��تهای

ناآگاهی یا ناتوانی
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
اگرچه برج��ام در حوزه
تس��هیل فعل و انفعاالت مالی آورده خاصی برای
ایران نداشت و به اعتراف رئیس سابق بانک مرکزی،
آورده آن برای ایران در این زمینه تقریبا هیچ بود
ام��ا دولتمردان و سیاس��یون هم��راه آنها چیزی
برخالف ای��ن را به خورد افکار عمومی میدادند و
برای مقاصد داخلی ،چیزی که نبود را به مسالهای
با حضوری پرقدرت تبدی��ل میکردند و حاال هم
رفع ش��رایط آسانی را که از ابتدا هم موجود نبوده
به موش��کپراکنی و کارش��کنی عدهای در داخل
نسبت میدهند .این فرافکنی بزرگ هیچ تاثیری
بر آنچه در عالم واقع رخ میدهد نخواهد داش��ت
و تنها فایدهای که برای دولت دارد ،فراهم ساختن
زمینهای برای گریز از بار مسؤولیت عملکرد ضعیف
و غلط اقتصادی آن است.
یک تصور غلط و یک فراواقعیت در افکار عمومی
با تبلیغات انتخاباتی دولت تدبیر و امید در اذهان
عدهای از مردم شکل گرفته بود که مشکل اساسی
کشور ما بعضی رویکردهای سیاست خارجی نظام
جمهوری اسالمی اس��ت که در سطح بینالمللی
غیرقابلقب��ول و تن��شزا هس��تند .تعطی��ل این
رویکردها در نگاه آنها باعث ایجاد یک فضای تقریبا
عادی در اتمسفر سیاسی و اقتصادی ایران میشد؛
برنامهای که با برجام به حد اعالی خود رس��ید و
الاقل مهمترین چالش قدرتهای خارجی با ایران را
به واسطه انهدام تقریبا کامل برنامه هستهای ایران
از میان برداشت اما حاصل همان تقریبا هیچی بود
که رئیس سابق بانک مرکزی به آن اعتراف کرد .در

وطن امروز

کنار این فراواقعیت ،یک تصویر غلط دیگر نیز در
همه سالهای گذشته تبلیغ شده و آن توانمندی،
درایت ،تدبیر و کارآمدی بسیار زیاد نخبگان جمع
ش��ده بر گرد دولت تدبیر و امید است .این تصور
و تبلیغ ک��ه امروز بیاساس��ی و الف گزاف بودن
آن برای مرده و زنده این ملت معلوم ش��ده است،
هن��وز در اذهان دولتمردان و متحدان داخلی آنها
یک انگاره بیخطاست .علی مطهری ،نماینده مردم
تهران در مجلس شورای اسالمی هنوز متوجه نشده
آنچه در ایام انتخابات دورههای یازدهم و دوازدهم
ریاستجمهوری به خورد افکار عمومی داده شد،
یکسری ادعاهای پوچ و بیاساس بیش نبوده است.
جناب ایش��ان تمام این تبلیغ��ات را کماکان باور
دارند و نمیخواهند بپذیرند مشکل کنونی کشور،
ناکارآمدی و ضعف بنیادین امثال ایش��ان اس��ت؛
ضعفی که بهترین بینه آن مقاومت شدید ایشان
به فهمیدن واقعیت مسائل کشور است .کسی که
غول یکهزار و  600هزار میلیارد تومانی نقدینگی
را که  70درصد آن در  5س��ال اخیر و به واس��طه
سیاس��تهای انقباض مالی دولت تدبیر و امید و
سیاست سالمسازی نقدینگی تیم اقتصادی دولت
شکل گرفته است ،در جریان تنش ارزی اخیر که
کماکان در جریان اس��ت بیاث��ر میداند ،بیش از
آنکه ناآگاه باش��د ،ناتوان است؛ ناتوان از ایجاد یک
تصوی��ر کلی و صحیح از آنچه در کش��ور در حال
روی دادن اس��ت .این ناتوانی ذاتی که معلول رشد
گلخانهای به واس��طه قواعد بدوی تحرک سیاسی
است ،بزرگترین بالیی است که گریبان این ملت
را گرفته است .شوربختی اینجاست که نمایندگان

با حوزه اشتغالند چنین مشکالت غیرقابل جبرانی
را در حوزه اش��تغال به وجود آوردهاس��ت؛ مدیرانی
که شایستهس��االری دلیل بهکارگیری آنان نیست.
آس��یبهای اجتماعی امروزه در خراسانشمالی به
صورت خیلی گسترده زبانه گرفته به طوری که هر
روز شاهد برگزاری جلسات و نشستهایی برای رفع
آن در سطح مدیران در استان هستیم که اعتبارات
هنگفت��ی را نیز خ��رج درمان غل��ط آن میکنند.
کالسه��ای جلوگیری از خش��ونت ،آموزش روابط
اجتماعی و ...از این کالسها هستند که به زعم برخی
تنها مسکن درد هستند ،در صورتی که باید بیشتر
هزینهها وارد بخش تولید و اشتغال شود که نهتنها

ادامه از صفحه اول
دیدگاه
امروز اوال شکس��ت جبهه
غرب��ی -عربی -عبری در عراق و س��وریه پس از 6
سال جنگ فرسایشی و کمکهای مالی و لجستیکی
به وحوش داعش��ی و متعاقبا تغیی��ر موازنه قوا در
منطقه به نفع مقاومت ،ثانیا حفظ اقلیم کردستان
و کرکوک عراق از اس��تقالل با تدبیر حاج قاس��م و
جلوگیری از تولد اسرائیل جدید و طرحریزی جبهه
غربی برای ممانعت از قرارگیری کامل مناطق عراق
در جبهه مقاومت و ثالثا تشکیل بازوی قدرتمندی
ب��ه نام ح��زباهلل که به اذع��ان روزنام��ه یدیعوت
آحارانوت اس��رائیل به مستحکمتر شدن جای پای
جمهوری اس�لامی در مرزهای رژیم صهیونیستی
انجامیده ،میوههای ش��جره طیبه انقالب اسالمی و
سپاه قدسی است که مجله تایم ،فرمانده آن سردار

مازندران

آلودگی آب آشامیدنی
علت شیوع بیماری در مازندران

رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران
گفت :با توجه به بروز بیماری گاسترو آنتریت
در مردادماه س��ال جاری در روس��تاي بندپي
شهرس��تان نوش��هر و افزاي��ش مراجع��ات به
اورژانس بيمارس��تان ش��هيد بهشتي نوشهر،
دانشگاه علوم پزشکي مازندران فورا تيم مرکز
عمليات بحران را در منطقه مورد نظر مستقر
کرد .دکتر سیدعباس موس��وی علت ایجاد و
ش��یوع این بیماری را آلودگی آب آش��امیدنی
اعالم کرد و گفت :برای کنترل طغیان بيماري
بالفاصله اقدام��ات الزم براي مديريت و اصالح
ش��بکه آب آشاميدني منطقه بندپي نوشهر با
همکاري آب و فاضالب روستايي آغاز شد و آب
سالم و قابل استفاده در اختيار مردم قرار گرفت.
دکتر موس��وی با اظهار این مطلب که طی ۱۰
روز از زمان شیوع این بیماری در مجموع ۷۶۱
بیمار به بیمارستان و مراکز بهداشتی شهرستان
نوشهر مراجعه کردند ،گفت :از این تعداد  ۵۳نفر
بستري شدند و  ۳۸۶نفر با دريافت سرم تحت
مراقبت قرار گرفته و بقيه مراجعهکنندگان نيز
به صورت سرپايي درمان شدند.

اولین همایش سراسری روز جنگلبان
در آمل برگزار شد

مس��ؤول رواب��ط عموم��ی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری مازندران گفت :نخستی 
ن
همایش سراسری روز جنگلبان به میزبانی اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل و با
مشارکت اداره حفاظت محیطزیست شهرستان
آمل ،اتحادیه سراس��ری ش��رکتهای تعاونی
منابع طبیعی ،آبخیزداری و کش��اورزی کشور
و س��ازمانهای مردمنهاد شهرستان در محل
س��الن همایشهای دانشگاه شمال شهرستان
آمل برگزار شد .کامران طالبی تصریح کرد :در
همین راستا ،مسابقه نقاشی کودک با موضوع
جنگلبان نیز از یک ماه قبل بین عالقهمندان
(عموم مردم) و آموزشوپرورش اطالعرس��انی
ش��د و تع��داد قابل توجه��ی از دانشآموزان و
هنرمن��دان کودک در این مس��ابقه ش��رکت
کردند که در نهایت با داوری داوران کارشناس،
تعداد  ۱۰اثر تولید شده به عنوان آثار منتخب
برگزیده و معرفی شد که در این مراسم از آنان
با هدایایی تقدیر و تجلیل شد.

سایه سنگین سیاست بر مهمترین نهاد مدیریت شهری
تهران در مجلس شورای اسالمی هم دستهجمعی
در باد ای��ن ناتوانی ذهنی خوابیدهاند و هنوز هیچ
نقش و تقصیری برای دولت متبوعشان در کشور
قائل نیس��تند .آنها ک��ه حاصل تَک��رار میکنیم
هس��تند ،هنوز همه مس��ائل را با نگاهی حقیر به
سیاستبازیهای پارلمانی مینگرند و در شرایطی
که یک غضنفر توانمند از میان آنها در حال شخم
زدن کش��ور و پاش��یدن تخم ی��أس و ناامیدی و
نارضایتی اس��ت ،به دنبال پیدا کردن مارادوناهای
داخلی هستند .ناتوانی در فهم مساله ،در کنار فلج
مغزی که به ایجاد توهمات کودکانه و بسیار سست
و بیپایه و خندهدار درباره دالیل استمرار و تقویت
فشار آمریکا بر ایران پس از برجام منجر شده است،
این بزرگواران را به تولید شطحیات واداشته است.
متهم کردن سپاه و نیروهای مسلح کشور و مقصر
دانستن آنها در سرکوب داعش و استفاده از موشک
برای انه��دام مواضع آن فقط و فقط از فلج مغزان
متوهم برمیآید .به صد دلیل میشود احمقانه بودن
این تحلیل را ثاب��ت کرد که ما در این مختصر به
یکیـ دو مورد از آن اشاره کردیم .گلدانهای رشد
کرده در فضای گلخانهای سیاس��ت در ایران تاب
تحمل شرایط پیچیده را ندارند و مغزهای آنها تنها
ب��ه کار ایجاد چنین محتوای مبتذل و احمقانهای
خواهد آمد .این حماقت منتشر ،بزرگترین متحد
اس��تراتژیک آمریکا در درون ایران است که بسیار
به آن امیدوار و دلخوش اس��ت .ادع��ای ترامپ و
اطمینان او از حاضر ش��دن دوباره ایرانیان بر س��ر
میز مذاکره ناش��ی از اعتقاد راسخی است که او به
صداقت این حماقت منتشر دارد.

گزارشامروز ادامه از صفحه اول
ب��رای مث��ال ترمین��ال
شرق با  95درصد پیشرفت پروژه در دوره سابق
ش��هرداری به مدیریت جدید تحویل ش��د ولی
نزدیک به یک سال است هیچ خبری از تکمیل
 5درصد مابقی نیست .مجموعا روند کند پیگیری
پروژههای عمرانی تهران و متوقف ماندن اکثر این
پروژهها حاکی از آن است که در سالهای پیش
رو نمیتوان انتظار چندانی از افتتاح پروژه مهمی
در شهر تهران داشت.

■■تعطیلیپروژههاینیمهتمام

بزرگترین آسیب دعواهای سیاسی درون شورا
را اما مردمی میدیدند که منتظر خدمات شهری
شورای شهر و شهرداری بودند و در این میان راکد
ماندن پروژههای عمرانی ش��هری که برخی تا 90
درص��د هم پیش رفته بود ،نم��ادی از ناکارآمدی
یک ش��ورای سیاسی بر نهاد مدیریت شهری بود.
پ��ل روگذر ابتدای اتوبان ام��ام علی و دوربرگردان
غیرهمسطح تقاطع آفریقا و صدر که پروژههایی به
غایت سادهتر بودند در مقایسه با آنچه در  12سال
گذشتهاش انجام شده بود ،تنها نمونههایی از چند
ده پروژه خوابیده شهرداری است.
■■پولیسازی از اتوبان تا پیادهرو!

مس��اله نسبت نگاه مدیریتی ش��هر با مقوله
«عدالت اجتماعی» از مهمترین معیارهای قضاوت
پیرامون تمایزات سبکهای مدیریتی محسوب
میشود؛ در این باب تمایز میان اولویت بخشیدن
به مس��اله عدالت ش��هری در توزی��ع امکانات و
میزان دسترس��ی حداکثری به خدمات شهری

شجرهطیبه انقالب اسالمی و آفتهای آن
سلیمانی را «اس��تاد شطرنج خاورمیانه» مینامد و
اینک ریشههای آن تا قلب آفریقا و آسیا نفوذ کرده
و می��وه جدیدش را با حوثیهای یمنی میچیند و
اخیرا ضرب شس��ت آن را به محض شنیدن صدای
فرمانده ،در بستن بابالمندب دیدیم.
اگ��ر نش��ریه  Foreign Affairsب��ه نقل از
پمپئو ،اعتراف میکند ایران در حال صدور انقالب
خود و افزایش دس��تاوردهایش است ،اگر «هربرت
مکمستر» مش��اور امنیت ملی آمریکا به خاطر از
دس��ت دادن اقلیم کردس��تان عصبانی اس��ت ،اگر
ناتو باور دارد ش��یعه در منطقه در حال قدرتمندتر
ش��دن اس��ت ،اگر اتاقهای فکر آمریکایی در مرکز
سیاس��تگذاری فراحزبی Bipartisan Policy
 Centerق��درت ایران را مان��ع هژمونی آمریکا در
منطقه میدانن��د و اگر امروز همپیمانان جمهوری

مس��کن ،بلکه درمان این بخش است .دبیر انجمن
صنفی کارگری خراسانش��مالی اظهار داش��ت :در
شرایط فعلی عمده واحدهای صنعتی در  5شهرک
صنعتی استان غیرفعال یا نیمه فعال هستند .ضمن
اینک��ه واحدهای زیادی نیز در خارج از ش��هرکها
فعالیت داشتند و اکنون غیرفعال شدهاند .رجایی در
ادامه افزود :در حالی که محور اقتصاد استان بر پایه
کش��اورزی و دامپروری اس��ت و  5کارخانه مادر در
استان فعال است اما تعداد زیادی کارگر بیکار داریم
به طوری که خراسانشمالی رتبه اول بیکاری را دارد.
وی اضافه کرد :در خراسانش��مالی بهدلیل ترس از
اعمال مالیات از س��وی امور مالیاتی ،تبلیغات انجام
نمیش��ود و عمده واحدهای صنعتی پشت درهای
بسته فعالیت میکنند .با اینکه نیروی کار زیادی در
استان داریم اما اشتغالزایی برای آنها انجام نشده،در
حالی که در استان یزد با کمبود نیرو مواجه هستند
و از دیگر اس��تانها نیرو جذب میکنند .مصطفی
دلیری��ان ،نایبرئیس کمیس��یون ورزش و جوانان
توگو با تس��نیم
ش��ورای ش��هر بجنورد نیز در گف 
در بجنورد ،با بیان این مطلب که خراسانش��مالی
سرش��ار از نیروهای جوان و توانمند اس��ت ،اظهار
داشت :استفاده از نیروهای جوان ،توانمند و متعهد
در امور کالن میتواند در توس��عه استان مثمرثمر
واقع ش��ود .وی مشکل اش��تغال جوانان را یکی از
اساسیترین مش��کالت جوانان و منشاء بسیاری از
مش��کالت دیگر عنوان کرد و اف��زود :امروز جوانان
خراسانش��مالی با مش��کالت عدی��دهای همچون
اشتغال ،مسکن و ازدواج دست و پنجه نرم میکنند،
لذا مسؤوالن ارشد استانی برای حل مشکالت جوانان
باید با ش��تاب بیشتری فعالیت کنند تا ذرهای از بار
مشکالت جوانان کاسته شود .دلیریان با بیان اینکه
مهمترین علت افزایش سن ازدواج در سالهای اخیر
عدم توانایی اقتصادی جوانان برای تشکیل زندگی
مشترک است ،خاطرنشان کرد :جوانان برای شروع
زندگی باید توان اقتصادی قابل قبول و شغل داشته
باشند اما امروزه جوانان با سد بزرگی به نام بیکاری
مواجه هس��تند .وی ازدواج را در کاهش آسیبهای
اجتماعی موثر دانست و تصریح کرد :متاسفانه با باال
رفتن س��ن ازدواج در جوانان شاهد بروز و پیدایش
آسیبهای اجتماعی هس��تیم و در این بین ازدواج
آسان راه برونرفت از آسیبهای اجتماعی است.
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اسالمی و بازوان جبهه مقاومت آماده هرگونه جنگ
نیابتی در مرزهای خود هستند اما در بین سکانداران
امروز کشور در حوزههای برنامهریزی ،سیاستگذاری
و اجرایی هستند کسانی که پس از سالها در مراکز
راهبردی نظام ،انقالب را محدود به بهمن  57و ادامه
آن را برای کشور هزینهزا میدانند ،در حالی که هم
از منافع اندیشه و کنش انقالبی غافلند و هم به این
نکته از بیانات رهب��ر معظم انقالب بیتوجهند که
هزینه سازش از مقاومت و انقالبیگری بیشتر است؛
آنچنان که امروز پس از گذش��ت  5سال از گفتمان
«سازشکاری»« ،تنشزدایی» و پرهیز از انقالبیگری
شاهدیم.
به این بیندیش��یم که جمهوری اس�لامی چه
ویژگی ب��ارزی دارد که اینگونه خواب سیاس��یون
آمریکایی و صهیونیس��تی را آش��فته کرده و برای

مقابله با آن راهبردهای مختلفی اتخاذ میکنند .چرا
در طول  9سال حداقل  11استراتژی مختلف (اعم از
آژاکس ،2مکانیزم ماشه ،مدهآ ،دایم پارادایم و )...برای
مقابله با ایران طرحریزی میشود در حالی که آمریکا
از  1917تا  1990در برابر شوروی فقط  3استراتژی
تغییرمیدهد.
حاال که این شجره طیبه بر توفانهای  40سال
گذش��ته غلبه کرده و به فضل الهی هر روز تناورتر
شده و در حال ثمر دادن است که دوست و دشمن
ب��ه آن معترفند ،نکند تبر بیتدبیری ش��اخههای
نوش��کفته آن را بشکند ،نکند موریانههای فساد به
جان آن بیفتند ،نکند حاج قاس��م فریاد بزند فقط
یک شمشیر مانده تا چش��م فتنه را کور کنم ولی
بیبصیرتی عوام و خواص موجب شود «علی» بگوید
برگرد!

از مهمترین معیارهای تقس��یمبندی محس��وب
میش��ود .نگاه تجاری به ش��هر بر مبنای لوکس
ک��ردن فضای ش��هری و البته باال ب��ردن هزینه
اس��تفاده از آن همواره با این عینک بوده اس��ت
که میتوان با درآمدزایی از طریق فروش خدمات
عمومی ،سطح رضایت مصرفکنندگان را ولو که
جمعیت کمتری ش��وند باال برد .کاهش ترافیک
ش��هری از طریق محدود کردن دسترسی مردم
ب��ه اتوبانها بر مبنای پولیس��ازی اس��تفاده از
آن و تبدی��ل کردن آن به کاالیی نس��بتا لوکس
برای اقش��اری با سطح درآمدی فراتر از متوسط
جامعه ،هر چند میتواند زمینهساز کاهش ترافیک
شهری و افزایش درآمد شهری در قبال ارائه دادن
خدمات جدید ش��ود اما یقینا موجبات افزایش
تض��اد طبقاتی و ارتقا یافتن موقعیت یک اقلیت
را مهیا میکند .در این باب سخنان چند ماه قبل
پیروز حناچی معاون فنی و عمرانی ش��هرداری
تهران مبنی ب��ر احتمال واگ��ذاری بزرگراههای
ش��هری به بخش خصوصی جهت درآمدزایی را
میتوان یک��ی از مهمترین مصادیق حاکم بودن
چنین نگاهی دانست.
طرح جدید ش��ورای اسالمی شهر تهران برای
مس��اله ترافیک که نقدهای زیادی را برانگیخته و
تا حدودی مورد انتقاد رسانههای همسو با اعضای
ش��ورا نیز واقع ش��ده و مصادیق عملی ش��دهای
همچ��ون افزایش ن��رخ بلیت مت��رو ،پولی کردن
اس��تفاده از پل پیادهروی پردیس��ان در بوس��تان
نهجالبالغه و ...همه هش��دار دهن��ده افزایش پیدا
کردن ن��گاه تجاری به مدیریت ش��هری تهران و

تالش برای کاالسازی غالب خدمات عمومی است.

■■خیز سیاست در سایه انفعال اجرایی

اولویت داش��تن منافع و مصال��ح جناحی و
متوسل شدن به حواشی برای سرپوش گذاشتن
بر انفع��ال مدیریت��ی حاکم بر ش��هر و کاهش
چشمگیر سرعت پیشرفت ش��هری در مسائلی
همچون موضعگیری عضو ش��ورای ش��هر علیه
قانون حجاب در کش��ور حکایتگر آن اس��ت که
ش��ورای ش��هر پنجم با عینک سیاسی خود هر
چن��د با س��رعتی کمتر اما در ح��ال طی کردن
راهی اس��ت که ش��ورای اول 2 ،دهه پیش طی
کرده بود .متوقف ماندن غالب پروژههای عمرانی،
بیشفعالی در حوزههای فرعی همچون تغییر نام
اماکن و معابر عمومی ش��هر ،تالش برای توسعه
ش��هر بر مبنای گرانسازی زندگی و ...گویای آن
اس��ت که سایه سنگین سیاست بر سر مدیریت
ش��هری س��نگینی میکند .انفعال بیسابقه در
مساله تکمیل پروژههای باقیمانده از ادوار گذشته
و محدود ش��دن کارویژه اعضای شورا به مسائل
پرحاش��یه برای برجستهسازی حواشی سیاسی
کشور نمیتواند نویدبخش عملکردی در جهت
ارتقای شاخصهای شهری باشد.
مدیریت تهران بهعنوان پایتخت کشور همواره
الگوبخش برای سایر شهرها محسوب میشده و
غالب اوقات س��ایر شهرها برای به ترازو کشاندن
عیار مدیریتی خود دس��ت به قی��اس مدیریت
شهرشان با تهران میزدهاند و در این باب انفعال
مدیریتی ته��ران میتواند الگوی��ی فراگیر برای
سیاستزدگی باقی شهرها تلقی شود.

