ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪی

۹

www.shahraraonline.com
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  22ﺍﺳﻔﻨﺪ 1396

ﺷﻤﺎﺭﻩ 2507
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از ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﺗﺎ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی

ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﺮاﺳﺎن
زﯾﺮزﻣﯿﻦ

ﭘﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮﯾﺪان )(۱۴
ﺣﮑﺎﯾﺖ ِ

ﻧﺎن در درﯾﻮزهﮔﺮی اﺳﺖ
ﮐﻤﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ -آورده اﻧــﺪ ﮐﻪ در ﺑﻼدی
دور از ﺑﻼد ﻣﺎ ،ﭘﯿﺮ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ زﯾﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﻞ از او ﺳﺮ ﻧﻤﯽ زد ﻣﮕﺮ آن ﭼﻪ
ﻗﺎﻧﻮن و اﺧﻼق و ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﮐﺮدی و
ﭘﯿﺮﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎم ﻧﻬﺎده
از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ او را ِ
ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻗﻀﺎ ﭘﯿﺮﻧﺎ را ﻣﺮﯾﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ
ﺳﻔﯿﻪ و ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﻠﺸﺎن ﺧﺎﻟﯽ
از ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺒﻮد .اﻟﻘﺼﻪ روزی
ﻣﺮﯾﺪان ﻧــﺰد ﭘﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺪﻧﺪی و ﭘﺲ
از دﺳﺖ ﺑﻮﺳﯽ و ﻋــﺮض ادب ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﺎ
ﭘﯿﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﻄﺮه ای از درﯾﺎی
ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ات ﺳﯿﺮآب ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﺸﻨﻪ و ﻣﻠﻮﻟﯿﻢ و از ﺻﺒﺢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪه اﯾﻢ
ﻋﻄﺸﻤﺎ ن ﺑــﺮﻃــﺮ ف ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ی و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑــﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﯾﻤﺎن ﻓﺸﺎ ر وارد ﮔﺸﺘﻨﺪی.
ﭘﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ رو ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺪان ﮐﺮدی و ﮔﻔﺖ:
اﻣــﺮوز ﻋﺠﯿﺐ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﺻﺒﺢ در ﭘﯿﺎده راه ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺪم زدن ﺑﻮدم
ﮐﻪ درﯾﻮزه ﮔﺮی ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﻃﻠﺐ درﻫﻤﯽ
ﮐﺮد .ﻫﺰار ﭼﻮق از ﭘﺮ ﺷﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪم
و در دﺳﺖ آن ﻣﻔﻠﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و رﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﺎه درﯾﻮزهﮔﺮ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﮓ زد» :ﻫﺰار
ﭼﻮق رو ﺟﻠﻮ ﺑﭽﻪ ﺑﻨﺪازی ﺑﺮ ﻧﻤﯽ داره ،ﺗﻮ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯽ« ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ،
ده ﻫــﺰار ﭼــﻮق از ﻫﻤﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮ ﮐﻒ دﺳﺖ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
»اﻧﮕﺎر ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻧــﺪار ﺗــﺮی« و رﻓــﺖ .ﺣﺎل
ﺷﻤﺎ ﻣﺮﯾﺪان ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﮔﺮﻓﺖ؟ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺮﯾﺪان ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ﺷﯿﺦ! ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل در
درﯾﻮزه ﮔﺮی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮدن ﺻﺮﻓﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد «.ﻣﺮﯾﺪان دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن
اﯾــﻦ ﺳﺨﻦ ﻧــﻌــﺮه ﻫــﺎ زدﻧـــﺪی و ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎ
درﯾﺪﻧﺪی و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺑﺎ ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن
روان ﺷﺪﻧﺪی .ﭘﯿﺮﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
اﻧﮕﺸﺖ ﺣﯿﺮت ﺑﺮ دﻫﺎن ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﮔﻔﺖ:
»ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻮری ﻣﯽ ﺷﺪ!« و آرام
در اﻓﻖ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ.

ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم ﺗﻦﭘﺮوری ﻧﺸﻮﯾﺪ!

۲۴

اﮐﯿﭗ ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮداری ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊآور زن  ،ﯾﮏﻧﻔﺮ
ﺟﻤﻊآور ﻣﺮد و ﯾﮏﻧﻔﺮﺿﺎﺑﻂ ﻗﻀﺎﯾﯽ)ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ(
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ۱۳ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ
ودر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺎﻣﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲ﺑﻪ
ﺻﻮرت وﯾﮋهﺗﺮ ﮐﺸﯿﮏ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺳﺎﻻﻧﻪﺑﻴﺶﺍﺯ7000ﻣﺘﻜﺪﻯﺍﺯﺳﻄﺢﺷﻬﺮﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯﻣﻰﺷﻮﺩ

۲۵
روزاﻧـــﻪ ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗــﺎ  ۲۵ﻧﻔﺮ ﻣﺘﮑﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺸﺖ
ﺟــﻤــﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۷۰۰۰

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺮﮐﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ )ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺒﺰ(  ۱۰۰ﺧﺎﻧﻢ و  ۲۰۰ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰۰ﭘﺬﯾﺮش دارد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی
دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ!
ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی دﺳﺖرویدﺳﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳــﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮐــﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ،ﺟــﻤــﻊ آوری و
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اداری ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﺎری دﯾﮕﺮﻧﻬﺎدﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد  ،اداره اﺗﺒﺎع ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
 ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪﮐﻪﻧﻪﺗﻨﻬﺎﺷﻨﯿﺪهﻫﺎﺑﻠﮑﻪ ﺷﻮاﻫﺪﻣﻮﺟﻮدﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ وزﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮداری در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ وﻧﻬﺎدﻫﺎﺳﺖ.

۱۰۰

ﺣﺬف ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ
راﺳﺘﯽ اﺻﻞ داﺳﺘﺎن را ﻣﯽداﻧﯿﺪ .ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊآوری ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن -ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد -ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﺮد ﺗﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاﺑﺮ رای
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم
اﻻﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻓﺮاد ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺘﮑﺪی ﺣﺮﻓﻪای ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﻗﻌﯽ ،درراهﻣﺎﻧﺪه ،وﻟﮕﺮد،
ﻣﻌﺘﺎد،ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ و...
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﮐﻤﭗ زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزهﺑﺎﻣﻮادﻣﺨﺪرﺟﻬﺖ ﺗﺮک
ﻣﻨﺘﻘﻞ  ،اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ،
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﺑــﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣــﺪاد اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮدر ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ  ،ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ در
اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺗﺮاژی ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی

ﺷﺒﻪ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ

ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺧﻮب ﺑﻠﺪﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﺖ را ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺪای ﻣﺸﻬﺪی
ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺶ را از زاﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دو ﻋﺼﺎ زﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل اﻓﺮاد ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮردی را
ﺳﺮاغ دارﯾﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﺪه ﭼﺮﺑﯽ ﭘﺸﺖ ﮔﺮدﻧﺶ از ﻣﺮدم
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻼ ﺳﺮﻃﺎن ﻻﻋﻼﺟﺶ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .از ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﻣﺮدان
درﻟﺒﺎسﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ آن ﮔﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﮔﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺣﺮف زدن
ﻧﺪارد و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ دﺳﺖﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺳﺎده و زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻓﺮاد را ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎن از ﺷﻤﺎ ﭘﺮ و ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت اﯾﻦ ﺷﯿﺮزن ،ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﮔﺪاﯾﯽ دراز ﮐﻨﺪ ،ﺟﻮراب ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎلﮐﺎﻏﺬی ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﮔﻞ ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ُﻣﻬﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮﭘﯿﺸﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺼﺪاق ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺪرنﺗﺮ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.اﺻﻼ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻦ آﻣﻮزش اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ آﯾﻨﺪه
ﺷﻐﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺳﺮ ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﯾﮏﺑﺴﺘﻪ دﺳﺘﻤﺎلﮐﺎﻏﺬی  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ از ﺳﺮ ﺗﺮﺣﻢ  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﺑﯽﺷﮏ اﮔﺮ وﺿﻊ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﭘﯿﺶ رود ﺧﻄﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﺎ ﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺟﺒﺮان
ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺪاﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﻣــﯽ ﺗــﻮاﻧــﺪ دو ﻣﻨﺸﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ
آن ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ
وﻟﯽ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن
ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﻮل ﻣﯽدﻫﯿﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﯾﻢ
اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﺷﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش آن وﺳﯿﻠﻪ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﮐﻮدک ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ راه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﯾﻪ اﺳﺖ و آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق »ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺜﺒﺖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد

ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻧﮓ

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن را در دﻧﯿﺎ
دارﻧﺪ و اﻓﺮادی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﺪی ﺑﻪدﻧﯿﺎ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮﺷﺎن در ﮔﻮﺷﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺪاﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﮔﺪاﯾﯽ
در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﻣﻌﻀﻞ ﮔﺪاﯾﯽ در ﻫﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ در دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد
در اﯾــﻦ ﺑــﺎره ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﺪﯾﺪم ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و
ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ آن را در ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻧﮓ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺎورم.

ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری از ﮔﺪاﯾﯽ

ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺒﺌﯽ )ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻫﻨﺪ( ،ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﭘﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
)ﺣﺪود  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن( در ﺳﺎل ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ دارد.
در دﻫﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﻨﺪ ﮔﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺶ از  ۱٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
روﭘﯿﻪ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ دارد و ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮔﺪاﯾﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و ﭼﻬﺮه زﺷﺘﯽ
از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﮐﺸﻮر

۲۰۰

۱۳۷

ﻃﺮح  :ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﭘﺎﮐﺪل /ﺷﻬﺮآرا

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ۱۹۵
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن
ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ.
اﯾــﻦ آﯾــﻪ درﺑــﺎره اﻓــﺮادی اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻧﻔﺎق
ﮐــﺮدن را ﺗــﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃــﺮف دﯾﮕﺮ
راه ﻧﺠﺎت اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﻣﯽ زﻧﻨﺪ اﻧﻔﺎق اﺳﺖ.
اﻣــﺎ اﻧﻔﺎق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾــﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﻮل ﺑﺪﻫﯿﻢ .آدم ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪ د ﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﯾﮏ
ﻋﺪه واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ آن آﻗﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﮕﯿﺮی ،ﺑﯿﺎ در ﻋﻮﺿﺶ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﮐــﻦ ،ﯾــﮏ ﮐﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ ﮐــﻦ ،ﯾــﮏ ﮐﺎر
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ
ﺑﺮود ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﮑﺪی ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺖ ﭘﻮل
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ
ﻏﺬا ،ﺑﺎ او ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺬا ﺑﺨﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر
ﻣﺎ ﺗﺮوﯾﺠﮕﺮ روﺣﯿﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺮض  ۱۸ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎداش
دارد و ﺻﺪﻗﻪ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ .ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد
ﻣﻔﺖ ﺧﻮر ﺑﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺮض
ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮض را
ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ.
اﻣــﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓـــﺮاد ﻣﺘﮑﺪی ﻣﻔﺖ ﺧﻮر
ﺑﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ درو غ ﺳﻌﯽ در ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﺣﺴﺎس ﻣــﺮدم و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘــﻮل دارﻧــﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺪاﻫﺎ را ﺣﺮام
اﻋــﻼم ﮐــﺮده اﻧــﺪ ،ﭼــﺮا ﮐﻪ اﯾــﻦ ﮐــﺎر ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻣﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺑﺎرﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻓﺮدی روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ
دﻓﻌﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻫﻤﺴﺮش ﯾﺎ در
راه ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻓﺮد واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ
ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرش ﮔﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﺳﺨﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن دﭼﺎر ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ ﻧﺸﻮﯾﻢ،
ﺑﻪ آن ﻓﺮد ﻣﻘﺪاری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻓﺮد.

ﻣﻠﯿﺤﻪ ﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﯾﺰدی -ﺗﮑﻠﯿﻔﺘﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن
روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻗﺮار اﺳﺖ دﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮ ا ﻧﯿﺪ ﺟﻠﻮ ی ا ﺣﺴﺎ ﺳﺎ ﺗﺘﺎ ن را ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪ ؟
ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ آﺳﯿﺐ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﺻﻼ از
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺒﺮ دارﯾـــﺪ؟ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﺷــﻬــﺮوﻧــﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ
ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻦ ﭘﺮوری
ﻋــﺎدت ﮐﻨﺪ .ﺗــﺎزه اﯾــﻦ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﯿﺐ ﯾﮏ ﮔﺪا ﻣﯽ رود ﺻﺮف ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﮑﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ دود ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﯽ رود .آﺧﺮ
ﭼﻪ اﯾــﺮادی دارد از ﻓﺎﻣﯿﻞ و آﺷﻨﺎ ﺷــﺮو ع ﮐﻨﯿﺪ و
ﺧــﺎ ﻧــﻮ ا د ه ﻫــﺎ ی ﻧﯿﺎ ز ﻣﻨﺪ را ﺷﻨﺎ ﺳﺎ ﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﺎ وﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ
ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﮑﺪی ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
دﯾﮕﺮی ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﺣﻤﺪزاده،
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ )ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ( وﺿﻌﯿﺖ
ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ
آن ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.

ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﻣﻌﻠﻮل ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﻨﺸﺎ ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان
در ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻓﺎش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
ﻣﺘﮑﺪی ﺛﺮوت ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
درآوردنﭘﻮلﺑﯿﺸﺘﺮﺗﮑﺪﯾﮕﺮیﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی،
ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺜﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪاﻣﺪاد ﻧﯿﺎز دارﯾــﻢ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان
واﻗﻌﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺷﻬﺮداری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ و انﺟﯽاو ﻫﺎ

ﻫﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
و ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻻر در روز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮐﺜﺮ
ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﻫﻨﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از ۷۷درﺻﺪ
از زﻧﺎن ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫﻨﺪی  ۱۶ﺗﺎ  ۴۵ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪود
ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻟــﻮازم دﺳﺖ ﺳﺎز اﻗــﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ۱۸درﺻــﺪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺮداﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،ﺣﺪود ۱۸درﺻــﺪ ﻫﻢ
ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از ۹۸درﺻﺪ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻮرد
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ
در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ و ﺧﯿﺮﯾﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻋﺰت و
اﺣﺘﺮام دارﻧﺪ ﻋﻬﺪهدار ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدم و
رﺳﺎﻧﺪﻧﺸﺎنﺑﻪﻧﯿﺎزﻣﻨﺪانﻣﯽﺷﻮﻧﺪوﻧﻬﺎدﻫﺎیﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ
ﻫﻢ ﺑﺮ ﮐﺎر آنﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﮐﻢﺑﻀﺎﻋﺖ ﮐﻢﮐﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﯾﺎد داده ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم وﻧﻬﺎدﻫﺎ دارد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪاﮔﺮزﻟﺰﻟﻪایﺑﯿﺎﯾﺪﻫﻤﻪﺑﻪﮐﻤﮏﻣﯽروﯾﻢﺑﺎﯾﺪﻗﺒﻮلﮐﻨﯿﻢ

ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن
ﯾﮏ زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ۲ﯾﺎ ۳
ﺳﺎﻟﻪاﯾﻦﻓﺮﻫﻨﮓاﯾﺠﺎدﺷﻮدﮐﻪﻫﻢاﻓﺮادﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺑﻪﮐﻤﮏ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻢ اﻓﺮاد
ﻧﺎﺗﻮانﺧﻮدﺷﺎنﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣــﺎل اﮔــﺮ ﺣﺘﯽ اﻓــﺮاد واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی رﻓﺘﺎری ﺳﻮء اﺳﺖ .ﭘﺪﯾﺪه ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﭼﻬﺮه
ﺷﻬﺮ را ﻧﺎزﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑــﺮای اﻓــﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪﺟﺎی اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺎ
ﺑﺰﻧﻨﺪ و از راه ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﻪ
ﭼﻬﺮه ﺑﺼﺮی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ذﻫﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽزﻧﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﻰﺑﻪﻣﻌﻀﻼﺕﻛﺸﻮﺭﻯ ﻛﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻣﺘﻜﺪﻳﺎﻥﺩﻧﻴﺎﺩﺭﺁﻥﺟﻤﻊﺷﺪﻩﺍﻧﺪ

ﮔﺪاﯾﯽ؛ﻣﻌﻀﻞﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﮐﻨﺘﺮلﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﮔﺪاﯾﯽﯾﮏﺗﺠﺎرتﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ

ﮔﺪاﯾﯽ در ﻫﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﯾﮏ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻬﺮداری و ﭘﻠﯿﺲ در آن ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﮔﺪاﯾﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر آنﻫﺎ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪای ﻫﻢ
از درآﻣﺪ ﮔﺪاﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ را
ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از درآﻣﺪ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﮔﺪاﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .روی ﺗﺎرﯾﮏ
اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﭘﺮروﻧﻖ در ﻫﻨﺪ ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در

ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎری در ﮐﻨﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﺑﺰرگﺳﺎﻻن و ﯾﺎ ﻓﻠﺞ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﻪﮐﺎرﺧﻮدروﻧﻖﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.

ﺑــﻪ ﺟــﺎی ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑــﻪ ﯾــﮏ ﺗﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن را در ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۱۳۷ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
و اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻣﮑﺎن ﻓﺮدی درﺣﺎل ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی
اﺳﺖ.

۱۰۰
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر و ﮔﺰارﺷﺎت از ﻫﺮ ۱۰۰
ﻣﺘﮑﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و اﻟﺒﺎﻗﯽ در
ردﯾﻒ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﻓﻌﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.

۱۰۰

ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷــﺪه ﺷــﻬــﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ،ﺟﻬﺖ
ﺟﻤﻊآوری و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ای وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﭘﻨﺠﺮه ﺷﮑﺴﺘﻪ« ﮐﻪ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺷﮑﺴﺘﻪای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﮔﻮﺷﻪای از ﻣﯿﺰﺗﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدن آن اﻗﺪام ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﭼﻬﺮه ﮐﺮﯾﻪ ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻀﻞ
ﺗﮑﺪﯾﮕﺮی ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ،ﺷﻬﺮ را زﯾﺒﺎ ﮐﺮد وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﻏﺪﻏﻪﺷﺎن را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و اﺻﻼح ﮐﺎر
ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮﻣﻬﺪیﺗﻘﻮاﯾﯽ
اﺳﺘﺎدداﻧﺸﮕﺎهودﮐﺘﺮایﻣﺪﯾﺮﯾﺖرﻓﺘﺎری

ﮔﺪاﯾﯽﯾﮏﮐﺎرﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪوﭘﺮﭘﻮل

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺟﺴﺪ ﮔﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ در ﮔﻮﺷﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻣﺮده ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
زﯾﺮ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار روﭘﯿﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﺎﺟﺮای ﯾﮏ زن ﮔﺪا را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل
ﻓﻘﻂ  ۸۰۰دﻻر ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﻤﻪ در ﻫﻨﺪ
رﻗﻢ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪای اﺳﺖ .او در ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺴﺎب دارد .اﯾﻦ
زن ﮔﺪا ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﺶ در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ زن ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎﺟﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺒﺌﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻫﻨﺪ و ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎی
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺎم ﻣﻘﺪس و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ
و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ...ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﮔﺪاﯾﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮔﺎوﻫﺎﻣﻮﺟﻮداﺗﯽﻣﻘﺪسﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮایدﯾﺪنوﯾﺪﺋﻮﻋﺠﯿﺐازﯾﮏ
ﮔﺪایﻫﻨﺪیﮐﻪﺑﺮایراﺣﺖﺗﺮ
ﺷﺪنﮐﺎرشازدﺳﺘﮕﺎهﮐﺎرتﺧﻮان
اﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﮐﻨﺪ،ﮐﺪزﯾﺮرااﺳﮑﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.

