مردم مراقب باشند؛ کالهبرداری به نام اینترنت ماهوارهای
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اکنون سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رسمی کشور است.او با موجی از مطالبات روبروست.در گفتگو با قدیری ابیانه این موضوع را بررسی کرده ایم
مقاممعظمرهبری:

مراسم تنفیذ حکم
ریاستجمهوری
ابراهیم رئیسی برگزار شد

شرایطکشور
اقتضا نمیکندکه
تشکیل دولت
به تأخیربیفتد

تنفیذ 1400

رئیسجمهور:
به مردم اطمینان میدهم
کههممسئلهخوبشناخته
شــده و هم راهکارهای
مسائل شناســایی شده
است؛ از نگاه کارشناسان،
خبرگان و صاحبنظران هم
بهرهمند شدیم انشاءاهلل
این مسائلی که امروز پیش
پای دولت قــرار دارد به
صورت فــوری و آنی و با
قوت دنبال میشود

اگر افــکار عمومی یک ملت
در اختیار بیگانــه قرار گیرد
آن ملت طـــبق میل بیگانه
پیش خواهد رفت

با کارهای روزمره و اقدامات
پیشبینینشــده نمیتوان
مشکالت را حل کرد
یادداشت1 -

از رئیسی« ،احمدینژاد» نسازیم!
ادامه از همین صفحه:

کاری به مصداقها و نمونهها نداریم اما «معجزه ی هزاره ی سوم»
فقط یکی از آنها بود .بســیاری در آن زمانه و الی آن تعریفها
و تمجیدها شاید صادقانهترین درونیات خود را بروز میدادند و
شاید به آن چه میگفتند اعتقاد راسخ داشتند اما هرگز حسابِ
طرف مقابل خود را در توان و تحمل ظرفیتهای شــخصیتی،
محاسبه نکردند که اگر طاقت نیاورد ،اگر نتوانست ،اگر از مسیر
خود خارج شد و...
از روزی که رئیسی در انتخابات  28خرداد به عنوان نامزد پیروز
معرفی شــد یکی از توصیه ها ،تذکرها و یادآوریها این بود که
دولت سیدابراهیم رئیسی ،دولت سو ِم احمدینژاد نشود .خیلیها
نوشتند که میشود و خیلیها معتقد بودند که رئیسی خود را در
چنین چاه ویلی نخواهد انداخت که این فقره من بع ِد رونمایی
از کابینه و شــاید در ادامه ی راه بر همگان مشــخص شود اما
فــی الحال نگرانیم از برخی ادبیــات و لحن و عبارت ها ،برخی
تعریــف و تمجیدها که دوباره مقدسســازی نکنیم ،بر عرش
ننشانیم که چاره ،بر فرش کشانیدن باشد ،این که وظیفه داریم
به رئیس جمهور کمک کنیم ارتباطی به «رئیســی بودگی» یا
«روحانی بودگی» رئیس جمهو ِر وقت ندارد یعنی عوام ننشینند
و محاســبه کنند کــه چطور برای روحانــی«ز منجنیق فلک
سنگ فتنه میبارید» اما برای رئیسی «جنات تجری من تحت
االنهار»...؟! شاید اگر بگوییم یا بهتر است که این گونه اظهار داریم
که در چارچوب قانون وظیفه داریم ،بر اساس قوانین باید و ...به
صواب و ثواب نزدیکتر باشد که بیاییم و بگوییم همه وظیفه داریم
به رئیسی کمک کنیم! بله وظیفه داریم اما در چارچوب قوانین نه
ذرهای بیش و نه ذرهای کم.
سخن دیگر این که وقتی بیاییم با گفتاری آمرانه به رئیسی بگوییم:
«اولویت رئیســی باید همکاری با روســیه و چین باشد» قطعا
اسمش مشورت دادن نیست ،دخالت است و دخالت در امور یک
رئیس جمهوری که هنوز ساعات نخست کاری خود را پشت سر
میگذاردچندانپسندیدهنیست!
در نهایت امیدواریم ِ
دولت رئیسی ،دولت رئیسی باشد ،نه ادامه ی
دولت روحانی و نه دولت سوم احمدینژاد اما ،کمک کنیم و در
کنار دعا برای موفقیت دولت ســیزدهم ،از سید ابراهیم رئیسی،
محمود احمدینژاد نسازیم؛ همانی که قرار بود معجزه ی هزاره ی
سوم شود اما روی خیلیها را سفید کرد!

اختالل شخصیت
خودشیفتگی
فاطمه فرحمند

روزنامه نگار

آیا تا به حال با یک فرد مبتال به اختالل شخصیت خودشیفته
روبه رو شده اید؟
اختالل شخصیت خودشیفته یکی از انواع اختالل شخصیت
کالستر  Bاست .این افراد خودشان را به طور اغراق شدهای
باالتر از افراد دیگر میبیننــد؛ گویی که هیچ نقصی در آنها
وجود ندارد .برخوردهای آنان معموال برای اطرافیان بســیار
سخت و غیر قابل تحمل است و به همین دلیل نیاز به درمان
اختالل خودشیفته ضرورت مییابد .افراد مبتال به اختالالت
شــخصیت معموال هیچ آگاهی نسبت به مشکالتشان ندارند
و به دالیل دیگر به روانشــناس مراجعــه میکنند .اختالل
شخصیت خودشیفته یکی از انواع اختالالت شخصیت است.
واژه خودشیفتگی یا نارسیســیم از نام مرد زیبا رویی به نام
نارسیوس گرفته شده که با دیدن تصویر خود در آب ،عاشق
و شــیفته خودش شد .این اسطوره یونانی بسیار مورد توجه
دیگران بود ولی با رفتارها و بیتفاوتیهایش ســبب ناراحتی
دیگران میشــد .در نهایت نارســیوس بعد از دیدن تصویر
خودش در آب دچار غم عشق به خودش شد و در کنار برکه
از اندوه جان ســپارد .شخصیت خودشیفته خودش را مرکز
دنیــا میداند و در ذهنش از هر جهت ویژه و خاص اســت.
در واقعیت نیز آنها اکثرا اشــخاصی مشهور و موفق هستند،
اما شــخصیت خودشیفته خود را خیلی فراتر از آن چه واقعا
هســت (زیباتر ،پولدارتر ،موفقتر و )...میپندارد .شخصیت
خودشیفته احساسات و مشکالت دیگران را نادیده میگیرد؛
گویی او تنها کسی است که لیاقت مورد توجه بودن را دارد.
بر اساس تحقیقات انجام شده هنوز علت اصلی ابتال به اختالل
شخصیت خودشیفته شناخته نشده است .اما مشخص شده
کــه عوامل بیولوژیکی ،اجتماعی و روانی در بروز این اختالل
نقش دارند.
ادامه در صفحه 3
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آغاز فصل مطالبات

یادداشت

از رئیسی،
«احمدینژاد»نسازیم!
رضا بردستانی
روزنامه نگار

تا دیروز هرچه مینوشتیم توصیه بود ،راهکار
بود حتی نصیحت و خط دهی بود اما از امروز
برخی از نوشتنها و گفتنها حکم دخالت دارد،
حکم احترام نگذاشــتن بــه اصل تفکیک قوا،
مراعات نکردن جای و جایــگاه و بین این دو
یعنی توصیه و دخالت ،فاصله بسیار است زیرا
تا دیروز ،ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
منتخب بود اما از امروز او رســما هشــتمین
رئیس جمهور و مسئول سیزدهمین دولت است.
ممکن اســت از رئیس جمهور شــدن ســید
ابراهیم رئیسی خوشحال باشیم یا شاید ،بسیار
خوشحال باشیم ،اص ً
ال ممکن است در پوست
خود نگنجیم یا حتی دچار ذوق زدگی شــویم
اما همه ی اینها و بیشتر از اینها نباید باعث
شود حد و مرزها را فراموش کنیم ،چارچوبها
را ننگریم و جایگاهها را پاس نداریم .در جهت
مخالف نیز ممکن اســت ،ناخرســند باشیم
شدن رئیســی یا اساساً او را
از رئیس جمهور
ِ
مســتحق چنین جایگاهی ندانیم ،بازهم باید
گفت اینهــا نمیتواند دلیلی بر برخی رعایت
نکردنها و عبور از حد و مرزها باشد.
شانزده ســال پیش در چنین روزی ،محمود
احمدینژاد نامی مسئول تشکیل نهمین دولت
در جمهوری اسالمی ایران شد .آن روزگار نیز
عدهای سر از پای نمیشناختند گویی برای ابد
پیروزی را در مشــت خود میدیدند ،تعریفها
و تمجیدهــا و عبارتهــا و اوصافی روی جلد
روزنامهها نشست که اگرچه قابل تأمل بود اما
چون کسی قدرت تماشای هشت سال بعد را
نداشت باعث نگرانی نیز نشد.
ادامه در همین صفحه

گزارش

شوراهای اسالمی شهر
یک درخت تناور ۲۲ساله است

دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی اظهار
داشت :شــوراهای اسالمی شهر نه یک نهال
نوپا بلکه یک درخت تناور ۲۲ساله است.
دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی گفت:
شــورای اســامی یکی از ارکان دموکراسی
شهری و ستون حکمروایی مطلوب است اما
این نهاد که در بیشتر شهرهای جهان به ویژه کالنشهرها منشاء
اثر مطلوب بوده ،در کشــور ما با مشکالت متعددی روبهروست.
به نظر میرســد یکی از اصلیترین نواقص ،مربوط به شــیوه و
سازوکار انتخاب شوراها باشد.
طباطبایــی با اشــاره به اینکه بیش از دو دهه از عمر شــوراها
میگذرد گفت :شوراها باید در بوته نقد و داوری قرار گیرد و این
نهاد پس از طی این زمان باید قابلیت خوداصالحی و توانایی حل
چالشها و نارساییهای خود را داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه ســازوکار انتخاب شورای شهر در کشور ما
سیاسی است اظهار داشت :شورای شهر در حالیکه باید فنی و
تخصصی باشد ،اعضای آن ،بیشتر افرادی سیاسی هستند که در
یک فرایند سیاسی و توسط احزاب یا گروههای سیاسی بهصورت
فهرست برای انتخاب معرفی میشوند.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه قانون
اساسی به صورت صریح و روشن شوراهای اسالمی شهر و روستا
را دارای کارکردی غیر سیاسی دانسته تصریح کرد :مردم بدون
آنکه تصویر شفافی از انتخاب خود داشته باشند و بدانند در آینده
چه چیزی را باید مطالبه کنند دست به انتخاب میزنند .در اینجا
مالک نه تخصص و احاطه بر مسائل شهری است بلکه همگرایی
سیاسی است.
طباطبایی افزود :به نظر میرسد درصد کمی از اعضای شورا به
دلیل توانایی ارتباط با سطوح باالتر مدیریت و حاکمیت ،سیاسی
باشند اما وزن شورا یقیناً باید تخصصی و انتخاب آنها براساس
اشرافیت بر مسائل شهری باشد.
وی تاکید کرد :با نگاهی به مدیریت شهر اعم از شورا و شهرداری
در کالنشــهرهای پیشرفته جهان مانند نیویورک ،لندن ،توکیو
یا شانگهای ،متوجه این نکته میشویم که اکثریت اعضای این
شــوراها دارای تخصصهای مرتبط با حوزه مدیریت شــهری
مانند؛ برنامهریزی شهری ،اقتصاد شهری ،شهرسازی ،معماری،
جامعهشناسی شــهری ،روانشناسی شهری ،توسعه ،جغرافیای
شــهری ،اقتصاد ،حقوق ،مدیریت ،محیط زیســت ،عمران و...
هستند.
وی افزود :الزم به ذکر اســت که تخصصهای نام برده که شهر
برای رشــد و تعالی به آنها نیاز دارد از اهمیت باالیی برخوردار
بوده و این اهمیت دادن به تخصص بر دیگر مولفهها حتی ملیت
نیز میچربد بهگونهای که در شورای شهر لندن افراد متخصصی
از کانادا یا آمریکای التین و منطقه کارائیب حضور دارند.
طباطبایی با اشــاره بــه اینکه میتــوان از ظرفیتهای علمی
انجمنهای علمی برای معرفی کاندیداها اســتفاده کرد ،ادامه
داد :متاسفانه این تشکلهای تخصصی که دارای توان باالیی نیز
هستند اصال به بازی گرفته نمیشوند.
انجمنهای علمی و تخصصی کشور ،مانند انجمن برنامهریزی
شــهری ،انجمن شهرســازی ،انجمن اقتصاد شــهری ،انجمن
معماری ،انجمن حملونقل شهری و دیگر گروهها و تشکلهای
علمی و تخصصی صالحیت الزم برای اظهارنظر تجزیه و تحلیل

7

یادداشت2
و حتی چینش فهرست اعضای شورای شهر را دارند اما در واقع
آنها از دور نظارهگر ماجرا هستند.
این استاد دانشــگاه با اشــاره به اینکه یکی دیگر از مشکالت
مدیریت شهری به ویژه تهران بودجه شهری و به طور کل شیوه
مدیریت شهر اســت ،اذعان داشت :بودجه فقط یک سند مالی
نیســت بلکه بازتاب همه آمال و آرزوهای شهر برای رسیدن به
توسعه پایدار است .در شهرهای کشور ما برای غلبه بر مشکالت
هر سال ســقف بودجه را افزایش میدهند در حالی که بودجه
باید هدفمند باشد.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شــهری ایران با تاکید بر اینکه
اساس بودجهریزی در شهرهای کشور ما سیاسی است و شورای
شهر بهجای آنکه بودجه را برای مردم تصویب کند در حقیقت آن
را برای شهرداری مصوب میکند ،تصریح کرد :مردم و شهروندان
اساســاً در هیچکدام از مراحل بودجه اعم از پیشنهاد ،تنظیم،
تصویب و اجرا نقشــی ندارند و در واقع دلیل اینکه شهروندان
تمایلی به ســرمایهگذاری در شــهر ندارند نیــز از همین جا
ناشی میشود آنها بودجه را مربوط به خودشان نمیدانند.
وی پیرامون درآمدهای ناپایدار شــهری اذعان داشــت :چالش
بزرگ دیگر مجموعه مدیریت شــهری کشور از جمله شوراها،
تدوین ســازوکاری جدید برای ارتقاء درآمدهای پایدار شهری
است .درآمد پایدار رکن اساسی توسعه پایدار است.
مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه بودجه تهران در سه سال از ۹۸
تا  ۱۴۰۰بیش از  ۱۵۰درصد افزایش داشــته است ،افزود :بدون
تردید مدیریت شهری نمیتواند این چنین بودجه انبساطی را با
اتکا به درآمدهای پایدار نوشته باشد بلکه در حقیقت شهر فروشی
پشــتوانه آنها در تدوین چنین بودجهای بوده است .شهرداری
تهران در حالی در بودجه  ۱۴۰۰انتظار دارد از محل فروش اموال
غیر منقول  ۲هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که در بودجه
 ۹۹از  ۱۶۰۰میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده از این بخش
تنها حدود یک چهارم آن را توانست محقق کند .یعنی حتی در
فروش اموال خود هم تبحر و تخصص کافی نداشت.
طباطبایی تاکید کرد :مطالعات نشان میدهد که سهم عوارض
ساختمانی از درآمد شهرداریها در سالیان اخیر در کالنشهرهای
کشــور مانند تهران ،کرج ،مشــهد ،اصفهان ،تبریز ،شیراز و قم
بیــش از  ۶۰درصــد و گاهی  ۷۰درصد بــوده در حالی که در
کالنشهرهای جهان این رقم زیر  ۲۰درصد است.
وی با تاکید بر اینکه شورای آینده باید عزمی جزم برای مقابله
با شهرفروشی داشته باشد و سرانجام مسیر انحرافی اداره شهر را
اصالح کند ،افزود :در بسیاری از شهرهای جهان بودجه به صورت
هدفمند هزینه میشود به عنوان مثال در پورتلند آمریکا هیچگاه
بودجه عمومی شهرداری که از محل عوارض و مالیاتهای اخذ
شده از شهروندان به دســت آمده صرف مسائلی مانند توسعه
مترو یا ساخت سایر زیرســاختها نمیشود .این شهر بیش از
 ۱۰۰میلیون دالر را صرف ساخت یک مرکز همایش کرده که
یک دالر آن از محل بودجه عمومی شهرداری نبوده است.
طباطبایی با اشاره به اینکه مدیریت شهری آتی و بویژه شوراها
باید به چنین حوزههای چالشی ورود کرده و عافیتطلبی را کنار
بگذارند ،عنوان کرد :شــوراها باید روابط بین دولت و شهرداری
را بازتعریف کنند .صرف پیگیری الیحه درآمدهای پایدار کافی
نیست .این الیحه چنانچه تصویب نهایی هم شود تنها بخشی از
مشکالت شهرداری را حل خواهد کرد و بنابر برخی تخمینها
حدود  ۳هزار میلیارد تومان به بودجه شــهرداری تهران اضافه
خواهد کرد.

عصیان در نوجوانان را
جدی بگیریم
شادان کریمی

جامعه شناس

در گذشــته با اینکه رده ســنی بــه عنوان
نوجوانی تعریف نشــده بود اما خوراکهای
آموزشی ،برنامههای تفریحی و حتی سبک
لباس پوشیدن تا حدی برای نوجوانان مهیا
بود اما در حال حاضر با اینکه ما رده ســنی
را تحت عنــوان نوجوانی تعریف کردهایم اما
هیچ زیر ســاخت تربیتی برای آن نداریم و
یا زیر ســاختهای تربیتی به قدری با اصل
ماجرا و دیدگاههای نوجوان امروز فرق دارد
که نوجوان ترجیح میدهد به ســمت مد و
دیدگاههای غربی گرایش پیدا کند چون زیر
ساختهای فرهنگی ما همراه با دیدگاههای
نسل جدید رشــد و تغییر پیدا نکرده است.
این موضوع هر دو جنسیت دختران و پسران
را در بر میگیرد ،در واقع نبود زیر ساختها
سبب شده اســت تا نوجوان امروز به نوعی
به عصیان و افسارگسیختگی رو بیاورد چون
ارزشــی برای آنها مشخص نشــده است.
مواردی که تــا دیروز در جامعــه ما ارزش
محســوب میشــد امروز به ایــن دلیل که
زیر ساخت تربیتی برای آن تعریف نشده است
رنگ باخته و به همین دلیل هم ما نوجوانان
را محکوم به ضــد ارزش بودن میکنیم در
حالی که ارزشهای غربی برای آنها پررنگ
شــده اســت و دلیل اصلی آن هم آموزشی
است که کشــورهای غربی برای گروه سنی
نوجوان انجام میدهند.
نوجــوان پویــا و کنجکاو اســت و وقتی در
فرهنگ ما با خالء رو به رو میشود به فرهنگی
رو میآورد که خالءهای فرهنگی ما را پر کند.
این موضوع را میتوانیم در اشــتیاق نوجوانان
برای برگزاری مراســمهایی مثل ولنتاین هم
ببینیم .زیر ساختها برای نوجوان امروز مهیا
نیســت و همین امر سبب میشود تا ما امروز
یک نوجوان سر کش و عاصی داشته باشیم.
یکی از بزرگترین مشکالت نوجوانان امروز ما
این است که چیزی تحت عنوان اوقات فراغت
ندارند یا بهتر بگویم بــازه زمانی برای فراغت
ندارند .اصال زیر ساخت تفریحی برای نوجوانان
تعریف نشده است و نوجوانان ما نه تنها اوقات
فراغت بلکه سایر ســاعتهای روزشان را در
فضای مجازی به سر میبرند!
چیزی کــه باید بدانیم این اســت که هرگاه
جاذبه فضای مجازی از فضای واقعی بیشــتر
باشــد ،تمایل به آن بیشــتر خواهد بود و بر
عکس ،البته ایجــاد جاذبه برای افراد مختلف
با روشهای متفاوت میسر است.
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