
رویای مارسلو

شاهماهی در پایتخت

شکست اوسنته با رامین

برد باوارایی

طنز گذر و نظر

mostagheldaily@gmail.com :ایمیل
تلفن: 22764796 نمابر: 26650883

نشانی: اختیاریه جنوبی، رازقی شمیرانی، کوچه رز، پالک 21
سازمان شهرستان ها : 09121838537 - 69 - 66567767 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: فریبا عباسی
سـردبیر: علی نظری

معاون اجرایی: امیررضا نظری
دبیر سرویس سیاسی: امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگ و هنر: الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی : شهال منصوریه 

دبیر سرویس گوناگون: آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی: سعید قلیچی

دبیر سرویس بین الملل: نفیسه اهلل دادی
گرافیک و صفحه آرایی: عاطفه مجیدی 

ویراستار: پریا فردوس

www.mostaghelnewspaper.ir
@mostaghelnewspaper

در آستان دوست 

تفرقه بنداز و حکومت کن تاثیر فقر بر روی مغز آدم های فقیر

هوشنگ ابتهاج

علیرضا مجیدی

این مطلب که فقیرها، همواره فقیرتر می شوند، تقریبا در 
بیشتر کشورهای دنیا صادق است. در آمریکا درصد فقرا 
از ۲۵ درصد در سال ۱۹۷۱ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۱ 
افزایش پیدا کرده است. اگر کودکی در یک خانواده فقیر 
بزرگ شود، احتمال اینکه در بزرگسالی هم فقیر باشد، 

افزایش پیدا می کند.
روی  بد  اقتصادی  اجتماعی-  وضعیت  واقعا  آیا  اما 
تکامل مغز اطفال تاثیر می گذارد؟ این مسئله ای است که 

دانشمندان علوم اعصاب در پی پاسخ به آن برآمده اند.
مدت هاست که دانشمندان سعی می کنند که دریابند 
چیزهایی مثل درآمد، ثروت، پرستیژ، آموزش و وضعیت 

اقتصادی اجتماعی، چگونه روی مغز تاثیرگذارند.
اقتصادی  وضعیت  کسانی که  شده اند،  متوجه  آن ها 
اجتماعی پایین تری دارند، در آزمون های ضریب هوشی 

نمرات پایین تری کسب می کنند.
و  خواندن  توانایی  والدین،  درآمد  کاهش  موازات  به 
حافظه اطفال هم کاهش پیدا می کند. این موضوع در 

مورد مهارت های زبانی هم صدق می کند.

این ها همه پژوهش هایی بر اساس آمار بودند، اما آیا 
واقعا ساختار مغز هم تحت تاثیر فقر قرار می گیرد؟

یک دانشمند علوم اعصاب به نام مارتا فرح که این 
موضوع را با MRI بررسی کرده متوجه تفاوت واضح 
در قسمت هایی از مغز کودکان خانواده های فقیر و غنی 

شده است.
در یک بررسی دیگر که توسط کیم نوبل از دانشگاه 
کلمبیا انجام شده، مشخص شده که کودکان خانواده های 
با درآمد ۲۵ هزار دالر به پایین، شش درصد حجم قشر 
مغز یا کورتکس کمتری دارند. این بخش خارجی مسئول 

اعمالی مانند زبان، خواندن، وظایف اجرایی است.
هر چقدر کودک در سن کم تری با فقر روبرو بشود، 
توانایی های شناختی مغزش کاهش پیدا می کند. همچنین 

طول مواجهه با فقر هم فاکتور مهم دیگر است.
یک تحقیق دیگر هم نشان می دهد که تقریبا نیمی 
از تفاوت ضریب هوشی در کودکان به سرپرستی گرفته 
شده، ناشی از وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده پذیرنده 

آن هاست.
اما چطور فقر روی مغز اثر می گذارد؟

روی  فقر  از  ناشی  استرس  و  تنش  که  شده  گفته 

اندیشیدن، آموختن، طرح ریزی، تمرکز و افزایش دایره 
واژگان، تجسم مفهوم های انتزاعی و میزان موفقیت در 

دبستان، تاثیرگذار است.
استرس مزمن، روی هیپوکامپ، یعنی بخشی از مغز 
اطالعات  آموختن  حافظه،  به  شکل دهی  مسئول  که 
مفهومی و تنظیم پاسخ به استرس است، تاثیر می گذارد. 
وقتی دچار استرس می شویم، میزان هورمون کورتیزول 
بیشتری ترشح می کنیم، این هورمون هم به نوبه خود بر 
هیپوکامپ و منطقی از مغز مثل قشر پیش پیشانی تاثیر 
می گذارد. وقتی استرس مزمن می شود، ساختار هیپوکامپ 
سرانجام تغییر می کند و نقصان حافظه و یادگیری ایجاد 

می شود.
در افرادی که دچار اختالل روانی استرس بعد از تروما 
جنگ ها،  در  که  سربازانی  مانند  هستند،   PTSD یا 
صحنه های بسیار وحشتناکی را تجربه کرده اند، همین 

مسئله باعث کاهش حجم هیپوکامپ می شود.
نکته دیگر این است که میزان واکنش به استرس، در 
افراد با سطح اقتصادی- اجتماعی پایین به خاطر افزایش 
فعالیت آمیگدال، بیشتر از افراد دیگر است. این بخش از 
مغز که در جوار هیوکامپ قرار دارد، مسئول دریافت سریع 

تهدیدها و تشکیل حافظه احساسی است.
بزرگ  فقیر  خانواده  یک  در  که  کودکانی  عبارتی  به 
می شوند، به خاطر تجربه دائمی تنش زمینه ای، آدم های 
حساس تری می شوند و چرخه اضطراب دائم و کاهش 

عملکرد مغز در آن ها مدام تکرار می شود.
به  فقر،  از  ناشی  ذهنی  و  احساسی  بیش بار  به عالوه 
این  می کند.  وارد  اشخاص ضربه  کنترلی  خود  توانایی 

توانایی برای موفقیت آکادمیک و حرفه ای الزم است.
نتیجه گیری

کسی که فقیر به دنیا می آید، مشکالت زیادی دارد. 
او به مراقبت های بهداشتی و پزشکی کمتری دسترسی 
ایمنی  مکان های  دارد،  کمتری  آموزشی  امکانات  دارد، 
برای بازی ندارد، رژیم غذایی باکیفیتی ندارد و به میزان 
بیشتری با مواد آلوده کننده و سموم برخورد دارد، والدینش 
ندارند.  برایش  داستان خواندن شبانه  برای  کافی  وقت 

این ها چیزهایی هستند که همه می دانند.
همه  که  است  این  فقیر  کودک  بعدی  بدشانسی  اما 
این ها روی نواحی خاصی از مغزش هم تاثیر می گذارند و 

وضعیت او را بدتر می کنند.
)منبع: یک پزشک(

نگاهت مي كنم خاموش و خاموشي زبان دارد
زباِن عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد
چه خواهش ها در اين خاموشِي گوياست، نشنيدي؟
تو هم چيزي بگو، چشم و دلت گوش و زبان دارد

کوتاه ورزشی

برگی از تاریخ

که  مادرید  رئال  تیم  برزیلی  مدافع  مارسلو 
با  به سر می برد،  آمریکا  تیم در کشور  این  با 
بسکتبال  اسطوره های  از  یکی  اونیل  شکیل 
آمریکا دیدار کرده و عکس این مالقات را در 
مارسلو  کرده.  منتشر  اینستاگرامش  صفحه 
دیدن شکیل اونیل را رویایی می نامد که حاال 

محقق شده است.

راجا  قرارداد  کرده  اعالم  ایتالیا  رم  اس  آ  باشگاه 
هافبک  است.  شده  تمدید   ۲۰۲۱ سال  تا  ناینگوالن 
منچستریونایتد  چلسی  توجه  مورد  ساله   ۲۹ بلژیکی 
تمدید  بر سر  رم  با  نهایت  در  اما  داشت  قرار  اینتر  و 
قرارداد به توافق رسید. ناینگوالن که در سال ۲۰۱۴ 
به رم پیوست در ۱۶۰ بازی موفق شده ۲۸ بار برای 
این تیم گلزنی کند. این بازیکن همچنین در ۲۸ بازی 
 ۶ توانسته  داده  انجام  بلژیک  ملی  تیم  پیراهن  با  که 

گل بثمر برساند.

شکست  مارسی  مقابل  اوستنده  فوتبال  تیم 
خورد. بر اساس این خبر در بازی پلی آف لیگ 
به  مارسی  و  اوستنده  تیم های  اروپا  قهرمانان 
مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر ۲ 
شکست خورد. در این بازی رامین رضاییان ۹۰ 

دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت.

بایرن مونیخ موفق شد در مسابقات سه جانبه 
سنگاپور )گینس کاپ( تیم فوتبال چلسی را با 
نتیجه پرگل 3 بر ۲ شکست دهد. در این بازی 
توماس مولر عملکرد درخشانی داشت و دو گل 
زیبا به ثمر رساند. دیگر گل بایرن را رافینیا به 
ثمر رساند. در نقطه مقابل برای چلسی مارکوس 
آلونسو در نیمه اول و باتشوای در اواخر نیمه دوم 

دوگل آبی ها را جبران کردند.

جفا بر توسعه شهری
باغبانی که به تدبیر و عمل ، بین همه اهل 
محل ، بود مثل ، رفت به بوستان خود و وارد آن 
باغ شد و دید که یک سید و یک صوفی و یک 
عامی از آن باغ بسی میوه فرو چیدند و گرمند به 
خوردن.شد از این مفت خوری سخت غضبناک 
و بسی چابک و چاالک ، کمر بست کز آن باغ 
در  لیک   . بکند  نزاعی  و  جنگ   ، بکند  دفاعی 
اندیشه فر رفت و به خود گفت:»بخواهم من اگر 
یک نفری با سه نفر جنگ کنم ، هیچ توانایی 
این کار ندارم ، چه کنم ؟ « عاقبت االمر به یاد 
روش »تفرقه انداز و حکومت کن« افتاد و دلش 
مجازات  به  تواند  راه  کزین   ، شاد  بسی  گشت 
کند  دفع  و  بر  مفت  و  مفتخور  نفر  سه  رساند 

رنج و ضرر را.
نفر  دو  گفت:»این  و  عامی  بر  به  اول  رفت 
بزرگند   ، بچینند  میوه  دوتا  باغ  این  از  که  گر 
یکی صوفی   ، واالست  سید  یکی   ، سترگند  و 
داناست . غرض ، هر دو شریفند و متین ، هر دو 
عزیزند و امین ، اهل دل و اهل یقین ، هر دو 
چنانند و چنین ، لیک تو آخر به چه حق داخل 
این باغ شدی؟ « سید و صوفی چو شنیدند از او 
این سخنان ، هر دو هواداری از او کرده و گفتند 

: »صحیح است و درست است.«
سه تایی بدویدند به عامی بپریدند و به ضرب 
لگد و سیلی و اردنگ از او پوست بکندند و از آن 
باغ برونش بفکندند.چو او رفت برون ، صاحب 
باغ آمد و رو کرد بدان صوفی و باخشم و غضب 
است  دور  که   ، ناصاف  :»ای صوفی  که  گفت 
سرشت تو از انصاف و قرین است به اجحاف ، 
رفیق تو که یک سید ذوالقدر و جلیل است ، از 
این باغ اگر میوه خورد ، در عوض خمس خورد 
، تو دیگر به چه حق دست  ، حق خود اوست 
به  زده ی خون  محنت  من  باغ  میوه ی  زدی 

جگر را؟«
بتوپید  و  بخندید   ، بشنید  این حرف چو  سید 
بدان صوفی و گفتا که : »صحیح است و درست 
از  پس   ». است  حسابی  این حرف  :خود  است 
صوفی  سر  به  دوتایی  فتادند  حرف  این  گفتن 
بد بخت و زدندش کتکی سخت و فکندندش از 
آن باغ برون . صوفی افسرده و پژمرده ، کتک 
جا  به  بیچاره  سید  فقط  و  رفت  برون   ، خورده 
بگفتا  و  باغ  آن  صاحب  برش  به  آمد  که  ماند 
که :»کنون نوبت تنبیه تو گشته است . تو ای 
این  اندر توی  به چه جرات قدم   ، مرد حسابی 
باغ نهادی؟ مگر این باغ از آن پدرت بود ؟ تو 
باغی که  میوه ی  از  به چه حق میخوری  آخر 
بود حاصل خون جگر من ؟ تو که باید به همه 
، درس درستی و امانت بدهی ، خود ز برای چه 
نهی در ره اجحاف و ستم پای ؟ « پس از این 
سخنان جست و بچسبید گریبانش و او را هم از 
آن باغ برون کرد .غرض ، عاقبت االمر ، بدین 
دوز و کلک ، یک نفری راند ز باغ آن سه نفر را.

پیروزی دلچسب پرسپولیس در نخستین روز لیگ

فوالد در کوره سرخ آزادی ذوب شد!

معجزه   هفت نفره  نفت!

انصراف مشکوک رقبای عبدولی از انتخابی تیم ملی!

خلیل  شجاع  و  امیری  وحید  گل های  با  پرسپولیس 
را  فوالد  دوم  و  اول  نیمه های  هشتم  دقایق  در  زاده 
را  بازی  این  امتیاز   3 و  برداشت  رو  پیش  از  تسلط  با 

از آن خود کرد.
به گزارش مستقل،  گل اول پرسپولیس توسط وحید 
ثمر  به  از  پیش  که  رسید  ثمر  به  شرایطی  در  امیری 
آفساید  موقعیت  در  طارمی  مهدی  گل  این  رسیدن 
حدی  در  فوالد  به  پرسپولیس  تسلط  اما  داشت  قرار 
داور  گریبان  گل  این  بابت  چندانی  اعتراض  که  بود 
نیمه دوم هم  در  نخواهد گرفت. سرخپوشان  را  بازی 
به دو  را  زاده فاصله  زیبای شجاع خلیل  با ضربه سر 
برابر افزایش دادند تا در اولین دیدار لیگ برتر در فصل 

هفدهم به صدر جدول برسند.
موثر  و  بی نقص  بازی  ارائه  با  امیری  وحید  بی شک 
خود، یکی از بهترین های تیمش مقابل فوالد خوزستان 
برخالف  منشا  و  علیپور  طارمی،  وجود  با  امیری  بود. 

به  خط  یک  قبل  فصل 
حرکات  با  و  رفته  عقب 
خط  در  خود  توپ  به  پا 
نقش  سرخپوشان  میانی 
در  ای  کننده  تعیین 
هجمومی  برنامه های 

تیمش دارد.
او دیشب با نفوذهایش 
از سمت چپ نظم دفاعی 
فوالدی ها را بهم ریخت 

و شاهد حرکت ترکیبی اش با محسن مسلمان در مرکز 
و حسین ماهینی در کنار زمین بودیم. بازیکن لرستانی 
فورواردهای  به   خوبی  به  تهاجمی  فاز  در  سرخپوشان 
اتفاقا گل اول پرسپولیس هم  تیمش اضافه می شد و 
روی  موقعیت طلبی این بازیکن شکل گرفت. جایی که 
طارمی و علیپور روی توپ ارسالی از کنار زمین ناموفق 

امیری  کردند،  عمل 
و  رسید  راه  گرد  از 
دروازه  تور  به  را  توپ 
تا  چسباند  فوالدی 
اولین گلزن تیمش در 

لیگ هفدهم باشد.
دقایق  تمام  در  او 
دوندگی های  با  بازی 
بی امانش از موثرترین 
بازیکنان تیمش بود و 

به معنای واقعی کلمه در اختیار تیم بازی کرد. 
برانکو بعد از اخراج علیپور، شایان مصلح را به زمین 
شود  متمایل  میدان  میانه  به  بیشتر  امیری  تا  فرستاد 
از  را  بازی سازی  فرصت  درگیرانه  بازی  ارایه  با  تا 
ماموریت  این  در  اتفاقا  که  بگیرد  فوالد  هافبک های 

موفق عمل کرد.

بر  دو  پیروزی  از  پس  ایوانکویچ  برانکو  شاگردان 
لیگ  دوره  هفدهمین  اول  روز  در  فوالد  برابر  صفر 
منتظر  باید  و  گرفتند  نام  رقابت ها  صدرنشین  برتر، 
دیگر دیدارهای این هفته از رقابت ها باشند تا مشخص 
از پرسپولیس  بهتر  تفاضل گل  با  شود تیمی می تواند 

صدرنشین هفته اول رقابت ها شود یا خیر؟
نکته جالب در خصوص تیم برانکو آن است که این 
تیم پس از پیروزی در ۱۲ آذرماه ۹۵ برابر ماشین سازی 
شانزدهم، صدرنشین  لیگ  دوازدهم  هفته  در  و  تبریز 
باقی مانده و این رتبه را به هیچ تیم دیگری پس نداده 

است. 
برتر  لیگ  صدرنشین  روز   ۲38 اکنون  قرمزپوشان 
دیدار  در  آن ها  آمادگی  با  و  بوده اند  ایران  فوتبال 
سوپرجام و همچنین برابر فوالد به نظر می رسد عزم 
جزم  گذشته  فصل  موفقیت های  تکرار  برای  را  خود 

کرده اند.

تیم نفت تهران در اولین دیدار خود توانست سپیدرود را 
پشت سر بگذارد، در حالی که اتفاقات عجیبی در اردوی 

این تیم رخ داده بود.
به گزارش »ورزش سه«، شاگردان حمید درخشان در 

حالی که با یک گل از حریف خود عقب بودند توانستند 
در نیمه دوم دو گل پشت سر هم را به ثمر برسانند تا 
اولین پیروزی خود را بدست بیاورند. اما این پیروزی از 
آنجایی جالب توجه است که اتفاقات قبل از بازی که 
برای نفتی ها به وقوع پیوسته را بررسی کنیم. زردپوشان 
نفت در این دیدار تنها سه بازیکن روی نیمکت در اختیار 
و  بودند  میانی  مدافع  آن ها  قضا هر سه  از  که  داشتند 
حمید درخشان دروازه بان ذخیره ای را روی نیمکتش در 
اختیار نداشت. این برای اولین بار در سطح اول فوتبال 
ذخیره  دروازه بان  نیمکتش  روی  تیمی  که  است  ایران 

در اختیار ندارد.
از طرفی نفتی ها پس از آماده سازی خود و گرم کردن 
بدن هایشان پیش از شروع مسابقه، در رختکن و با اعالم 

فریبرز محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان 
لیگ متوجه می شوند که سه بازیکن شان حق حضور در 
زمین مسابقه را ندارند. همین باعث می شود تا بدنساز 
تیم  4 بازیکن را برای گرم کردن در مدت کمتر از ۵ 
دقیقه به داخل زمین برده و آن ها را مهیای حضور در 
میدان کند. جمیع اتفاقات باعث می شود تا تیم نفت در 
میدان  در  نا آماده  و  بسیار سردر گم  ابتدایی  دقیقه   ۲۰

حاضر شود. 
این  که  می کنند  عنوان  نفت  فنی  کادر  و  بازیکنان 
اتفاقات باعث شده تا آن ها در نیمه نخست تمرکز کافی 
را در میدان نداشته و عمال تا دقیقه بیستم ۷ نفره در 
میدان بازی می کرده اند. هر چند آن ها مدعی اند در نیمه 
دوم توانسته اند خود را در میدان پیدا کرده و حریفشان 

را با شکست بدرقه کنند تا در اولین دیدار با توجه به 
وضعیت شان شگفتی بزرگی را رقم بزنند.

سپیدرود  مقابل  تیمش  دیدار  از  پس  نصرتی  محمد 
رشت اظهار داشت: ما ارنج تیم را از زمانی که از هتل 
این  دادیم،  تغییر  بار   ۶ افتادیم  راه  ورزشگاه  سوی  به 
ولی  پرداختیم  گرم کردن  به  بازیکن  با ۱۱  این شرایط 
این  با  ولی  شد  ما  تیم  وارد  استرس  هم  باز  متاسفانه 
اوصاف بعد از صحبت های حمید درخشان بین دو نیمه با 
همدلی توانستیم نتیجه خوبی را کسب کنیم. به همدیگر 
اتفاقاتی که  به  توجه  با  و  یا علی گفتیم  و  دادیم  قول 
برایمان به وجود آمده بود تمرکز نداشتیم، متاسفانه گل 
 زودهنگامی خوردیم ولی توانستیم در نیمه دوم جبران 

کنیم.

پس از خودداری شایان عفیفی از مبارزه مقابل 
فینال  دیدار  در  نیز  بویری  پیام  عبدولی،  سعید 

حاضر نشد مقابل عبدولی کشتی بگیرد.
سعید  ایسنا،  از  نقل  به  و  مستقل  گزارش  به 
عبدولی دارنده مدال برنز المپیک با کسب اولین 
پیروزی مقابل پژمان پشتام مقابل شایان عفیفی 
به روی تشک رفت اما عفیفی پس از ۴۰ ثانیه 
نمی تواند  مصدومیت  به دلیل  کرد،  اعالم  مبارزه 
به مبارزه ادامه بدهد تا عبدولی به فینال انتخابی 

تیم ملی در وزن ۷۵ کیلوگرم برسد.
دیدار  بود  قرار  بویری  و  عبدولی  حالی که  در 
هر  تا  کنند  برگزار  را  کیلوگرم   ۷۵ وزن  فینال 

کشتی گیری که به دو پیروزی از 3 مبارزه برسد 
جهانی  مسابقات  در  ملی  تیم  دوینده  صاحب 
و  آمد  تشک  روی  به  بویری  پیام  شود،  پاریس 
خودداری  مبارزه  انجام  از  نامعلوم  دالیل  به  بنا 
باال  پیروز  فرد  عنوان  به  عبدولی  دست  تا  کرد 
برود و بدون کمترین دردسر صاحب دوبنده تیم 

ملی شود.
بویری چندی پیش در جریان انتخابی تیم ملی 
و در حالی که عبدولی به دلیل مصدومیت غایب 

بود عنوان نخست را به دست آورده بود.
رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی ماه 
در  عبدولی  سعید  اما  بود  شده  برگزار  گذشته 

وزن ۷۵ کیلوگرم از غایبان بزرگ این مسابقات 
ابتدا  بایستی  او  فنی  شورای  مصوبه  طبق  بود. 
مقابل نفر سوم انتخابی یعنی پژمان پشتام قرار 
می گرفت و در صورت موفقیت به مصاف نفر دوم 
این وزن یعنی شایان عفیفی رفته و در صورت 
شکست این دو کشتی گیر، در رقابت با نفر اول 
مجوز  می توانست  بویری  پیام  یعنی  وزن  این 
آورد!  دست  به  را  جهانی  مسابقات  در  حضور 
اما در کمال ناباوری نفرات اول و دوم رقابتهای 
غایب  آقای  مقابل  گرفتن  کستی  از  انتخابی 
به سادگی  تیم ملی  تا دوبنده  خودداری کردند 

در اختیار عبدولی قرار گیرد.

عنوان  تحت  شعری  مجموعه  موذی«  »کاج  های 
»پریسکه« است  که به تازگی از سید حسن حسینی تیل آباد 

توسط انتشارات دوات معاصر منتشر شده است.
در مقدمه این مجموعه که به قلم علی رضا بهرهی نوشته 
شده، آمده است: »شعر پریسکه شعر امروز است و شعر 
امروز را باید درکارنامه شعرای امروز جستجو کرد. سیدحسن 
حسینی تیل  آباد از آن دسته از شعرای جوان و نوپردازی 

است که پس از چند سال تجربه سرایش شعر نو به ویژه شعر 
کوتاه، در روزهای اولیه شکل گیری شعر پریسکه به جمع 
خانواده بزرگ پریسکه سرایان پیوست. توجه به مضامین 
اجتماعی و برگرفته از زندگی روزمره با زبانی سهل و ممتنع 
که با الیه ای زیرپوستی از درد و رنج پنهان همراه است، 

ساختار اصلی پریسکه های وی را تشکیل می دهد.«
در یکی از شعرهای این مجموعه می خوانیم:

»اسمت را بر لبانم حک می کنم
تا سکوت

ممتد بوسه بارانت کند«
عنوان  تحت  شعری  مجموعه  موذی«  »کاج  های 
»پریسکه« است  که به تازگی از سید حسن حسینی تیل آباد 
توسط انتشارات دوات معاصر در ۶۶ صفحه به قیمت ۶۰۰۰ 

تومان و در ۱۰۰۰ نسخه منتشر شده است.

کاج های موذی!

آرش  وكيلی  - روزنامه نگار

مدیریت شهری از عرصه های کلیدی جهت پیشبرد توسعه پایدار 
توسعه  اهداف  به  رسیدن  برای  دولت ها  کشوری ست.  هر  در 
پایدار ناگزیرند سیاست هایی خاص و متناسب با شرایط کشور 
و جامعه خود اتخاذ نمایند. سیاست های شهری اغلب در حال 
تغییر می باشند، زیرا شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همواره 
به نحوی شهرها و درنتیجه مجموعه سیستمی را تحت تاثیر 
قرار می دهد. اصوال تصمیم گیری های دولتی در قالب احداث 
تاسیسات و تجهیزات شهری و... مانند احداث پایگاه نظامی، 
دانشگاه بزرگ، پاالیشگاه و ... سبب افزایش جمعیت شهر و 

توسعه اقتصاد شهری خواهد شد.
همچنین سیاست شهرنشینی و شهرگرایی دولت ها در درازمدت 
باعث تغییراتی در سیستم های شهری و نظام سلسله مراتب آن 
خواهد شد. به طوری که ایدئولوژی حاکم بر سیاست های شهری 
سیستم های مختلف شهری و سلسله مراتب را در آن ها تحت 
تاثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر اقتصاد بازار با کنترل محدود 
دولت ها، اقتصاد برنامه ریزی شده با کنترل دولت ها و اقتصاد 
مختلط )به عنوان یک نظام اقتصادی متشکل از مخلوطی از 
هر دو نظام بازار و برنامه ریزی اقتصادی( هریک سیستم های 
ایدئولوژی  می آورد.  وجود  به  سلسله مراتبی  و  شهری  خاص 
حاکم و سیاست های حکومتی، مهم ترین عامل  در شکل گیری 
سلسله مراتب شهری شناخته می شود. در اقتصاد برنامه ریزی شده، 
دولت ها دارای نقش مهمی هستند، سیاست های اقتصادی را 
تعیین می کنند و سرمایه گذاری ها را در مسیرهای تعیین شده به 

کار می گیرند درنتیجه:
۱-سیاست های شهری و پراکندگی سکونت گاه ها در یک سطح 

متوازن و متعادل سامان می یابد.
۲-از توسعه شهرهای بسیار بزرگ جلوگیری می شود.

3-مکان گزینی برای احداث صنایع به درستی انجام می شود.
4-در نواحی نامساعد کشور حقوق و دستمزد بیشتری متناسب با 

سختی شرایط پرداخت می شود.
۵-به توسعه و سرمایه گذاری شهرهای کوچک و میانی اولویت 

داده می شود.
۶-تفاوت شهرها و روستا تعدیل می گردد.

۷-نابرابری های شدید نواحی مختلف کشور کاهش می یابد.
حال این سوال پیش می آید که در دوره های مختلف با حضور 
با  با دولت و نیز دولت هایی  شهردارانی همسو یا غیر همسو 
ایدئولوژی های مختلف در چهارچوب جمهوری اسالمی، چند بند 
از موارد باال به درستی و به طور کامل اجرایی شده است؟ پاسخ 
واقع بینانه این است که جز مواردی انگشت شمار در برهه های 
زمانی کوتاه مدت و به طور موقت موفقیت هایی به چشم خورده 
ولی در کل کارنامه قابل دفاعی وجود ندارد. باید به عنوان یک 
خواسته عمومی از دولت و نیز شورای سیاست گذاری اصالحات 
به عنوان پدر معنوی شوراهای پنجم خواست که با برنامه ریزی 
جامع برای تدوین و اجرای سیاست های توسعه شهر و روستا، 

قدمی محکم در راستای حل معضالت شهری بردارند. 

تازه تاسیس  ایران در ساختمان  1312شمسی: پستخانه 
خود واقع در اول خیابان سپه سابق، سه راهي خیابان خیام 
 ۲۹(  ۱3۱۲ امرداد  در  روز  این  در  توپخانه(  میدان  )نزدیک 
ژوئیه ۱۹33( آغاز به کار کرد. کار ساختن این عمارت شش 
به  ایران  تاسیس پستخانه در  بود. سابقه  سال طول کشیده 
زمان داریوش بزرگ باز مي گردد که پستخانه آمریکا شعار 
»پستخانه  است،  کرده  نصب  پستخانه اش  در  سر  بر  را  او 
تنها موسسه دولت فدرال آمریکا در همه نقاط این کشور.« 
پستخانه تازه ایران با نام »پستخانه جلیله« آغاز به کار کرده 
بود، یک موسسه دولتي است زیرا که باید غیر انتفاعي و صد 
در صد اطمینان بخش باشد و مراسالت و بسته ها که امانات 
به شمار مي آیند به هر نقطه برساند و ماني اردر )چک پستي( 
صادر کند. قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران در اصل 44 
خود، پست را همانند رادیو، تلویزیون، تلگراف، تلفن، راه و راه 
آهن دولتي )در مالکیت عمومي( و در اختیار دولت قرارداده 
است و بازنگري قانون اساسي و ایجاد هرگونه تغییر در اصول 
آن مستلزم رعایت تشریفات و ازجمله تایید آن در رفراندم )از 

سوي اکثریت ملت( است.

محمدعلی شاه مخلوع
هشتم  درجلسه  ملي  شوراي  مجلس  1290میالدی:   
که  کسي  براي  خود   )۱۹۱۱ ژوئیه   ۲۹(  ۱۲۹۰ مرداد 
محمدعلي شاه مخلوع را دستگیر کند و یا سرش را بیاورد 

یکصد هزار تومان جایزه تعیین کرد.
محمدعلي شاه قاجار براي پس گرفتن سلطنت با هزاران 
مرد مسلح از طریق روسیه و با کمک این دولت به ایران 
بازگشته بود. محمدعلي شاه که در سال ۱8۷۲ به دنیا آمده 
بود پس از ۵3 سال عمر بسال ۱۹۲۵ در تبعید درگذشت. 
در  شاه  مظفرالدین  پدرش،  مرگ  از  پس  که  او  سلطنت 
سال ۱۹۰۷ آغاز شده بود در سال ۱۹۰۹ و پس از تصرف 
سالطین  یافت.  پایان  طلبان  مشروطه  دست  به  تهران 
نام برخاسته بودند. در  ایلي مغول تبار به همین  از  قاجار 
و  گذاشت  زوال  به  رو  ایران  که  بود  دودمان  این  زمان 

کوچک شد.

پستخانه در ایران


