توصیه صریح «آراس رجبی» به عالقهمندان
موسیقی در گفتوگو با همدلی:

واگذاری امور توافقنامه چین
به دولت رئیسی

ِ
نزدیک
الریجانی؛
د ِر خروجی

هیچوقتسمت
موسیقینیایید!
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معامالت در پاییز کاهش یافت

ورود بازار مسکن
به فاز سردرگمی

بازار مســکن در روزهای اخیر به لحاظ حجم
معامالت نسبت به شــهریورماه با افت مواجه
شــده و برخی متقاضیــان در انتظار کاهش
قیمتها به ســر میبرند ،زیرا معموال در فصل
پاییز با پایان پیک جابهجایی احتمال کاهش
نســبی نرخهای پیشــنهادی وجود دارد اما
فعاالن بازار امید چندانی به ریزش قیمتهای
قطعی ندارند؛ از طرف دیگر انتظار برای شروع
پروژههای دولتی ،رکود ســاخت و ساز توسط
بخــش خصوصی را تشــدید کرده اســت.به
گزارش ایسنا ،با شــروع فصل پاییز ،مشاوران
امــاک از افت معامالت مســکن نســبت به
تابســتان خبر میدهنــد .در عین حال حجم
آپارتمانهای مرغوب و کلیدنخورده نسبت به
ماههای گذشته کاهش یافته است .بررسیهای
میدانی نشــان میدهد در حال حاضر عمده
فایلهای موجــود در بازار امالک را واحدهای
باالی  ۱۰سال تشکیل میدهد.
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گوناگون

یادداشت

سال ششم _ شماره  8 _ 1794صفحه _ قيمت  2000ناموت

گزارش دیوان محاسبات درباره انحصار دارو در کشور

داروخانهداری
1000مقام دولتی

همدلــی| در روزهایی که مســیر دریافت مجوز
پلتفرمهای آنالین یا هر کســبوکار دیگری مثل
دریافت مجوز تاســیس داروخانه ،پیچیدهتر شده،
گزارشها از مالکیت هزاران داروخانه توسط مقامات
دولتی حکایت دارد .آنطور که گزارشهای رسیده
از دیوان محاسبات نشان میدهد ،در حالی هزار مقام
دولتی جمهوری اســامی ،مالک داروخانههای کل
کشور هســتند که از این جمع ،فقط 221داروخانه
توســط کامندان شاغل در پســتهای حاکمیتی،
سیاســتگذاری ،صدور مجوز و نظارت بر امور دارو

در حمله انتحاری به مسجدی در قندهار دهها نفر کشته شدند

نمازگزاران شیعه در محراب خون

وقتکشی ایران؛ افزایش فاصله با کشورهای منطقه
محسن رفیق
روزنامهنگار

اداره میشــوند .آمارهــای مختلفی دربــاره تعداد
کل داروخانههای کشــور وجود دارد ،اما بر اساس
اطالعاتی که در سال 1397از سوی نهادهای رسمی
منتشر شــده ،حدود 11هزار و  253داروخانه فعال
ایجاد شده که در مقایســه با سال  1380که فقط
پنج هزار و  918داروخانه در سراســر کشور وجود
داشــت ،این رقم رشــد قابلتوجهی را داشته ،اما
نکته قابلتوجه این اســت که بخش زیادی از این
داروخانهها توســط دانه درشــتها تاسیس و اداره
شرح در صفحه 6
میشوند....

وزن و پرســتیژ سیاسی یک کشــور در عرصه بینالملل و خصوصا در حوزه نفو ِذ منطقهای خود ،از اهمیت
استراتژیک بسیار باالیی برخوردار است .در این زمینه ،کشورهایی که اهداف سیاست خارجی خود را بلندمدت
و هوشمندانه تعریف میکنند ،همواره تالش دارند تا با حفظ موقعیت خود؛ قد ِرت تاثیرگذاری ،تغییردهندگی،
تعیین اولویتهای منطقهای ،ایجاد اجماع و رهبری و همچنین چانهزنی از موضع باال را بر سایر بازیگران سیاسی،
دیکته کرده و اینگونه شرایط منطقهای را تا حد امکان ،در راستای منافع ملی خود ،تنظیم کنند .دستیابی به این
امکان ،هر چند ملزوماتی چون توان نظامی را نیز در خود نهفته دارد ،اما به واقع تنها به واسطه تکیه بر موشکهای
دوربرد ،قایقهای تندرو و پهپادهای رادارگریز ،محقق نخواهد شد .از سوی دیگر وقوع این امر ،با برخی حرکات
نمایشی دوربینپسند که به مانند خبرهای زرد صفحات مجازی ،پس از چند روز فراموش میشوند نیز ،محقق
ِ
قسمت جایگاه بایستد یا در مواجهه
نخواهد شد؛ اینکه دیپلمات شما برای گرفتن یک عکس یادگاری در کدام
با یک مقام مسئول خارجی ،پای بر کدامین پای اندازد ،تنها برای دوسه روز مانور رسانهای مناسب است.از سوی
درسطوح بینالمللی خارج از منطقه
دیگر ،در کنار اقتدار نظامی ،عواملی چون سطح قدرت اقتصادی ،گستره روابط
ِ
ِ
کیفیت کشورهای دوست و همراه در عرصه منطقهای ،اهمیت باالیی در ساختار مناسبات منطقهای داشته و
و
میتوانند یک کشور را به بازیگری جریانساز و نه تاثیرپذیر یا حداقل تماشاگر ،تبدیل کنند.به نظر میرسد که
کردن فاصله رقابتی آنان
ِ
روزافزون کشورهای منطقه و افزایش پیدا
این روزها ،تماشاچی بودن در قدرت گرفتن
ِ
ِ
هژمونیک خود و دارا
با ایران به امری عادی تبدیل شده است؛ در این میان جدا از روسیه که به واسطه رویکر ِد
بودن معیارهای ذکر شده ،نقشی تاثیرگذار در معادالت منطقهای داشته است ،نمیتوان از رفتارهای جدید ترکیه
ِ
در ایجاد تغییرات راهبردی مورد نظر خود در منطقه ،چشم فرو بست؛ نقش ترکیه در مناسبات مرتبط با یونان
در آنسوی آبهای مدیترانه گرفته تا مصر در آنسوی صحرای سینا ،همچنین در سوریه ،عراق ،افغانستان ،لیبی
و نیز مرزهای شمالی ایران یعنی آذربایجان ،با چنان گستردگی روبهرو شده است که اردوغان به صراحت اعالم
کرده است ،هیچ تغییری در منطقه بدون نظر ترکیه انجامپذیر نخواهد بود.در این میان ،سهم ایران ،دلخوشی به
عضویت در شــانگهای ،قراردادهایی بلندمدت با چین و روسیه و مذاکرات دوم و سوم و چهارم با عربستان بوده
است؛ هیچگونه مراودات بینالمللی قابل توجهی وجود ندارد و اقتصاد در آسیبپذیرترین وضعیت خود قرار دارد.
زمان به سرعت از دست میرود و دولت جدید ،هنوز نتوانسته است تورم دالری کشور را حتی به اندازه هزار تومان
کاهش دهد .وعدهها همچنان پابرجاست و مسئوالن نظامی هم ،هر روز گزارشهای جدید از افزایش توان نظامی
کشــور مخابره میکنند.وزن و پرستیژ سیاسی ایران در عرصه منطقهای به هر گونهای شده که رئیس جمهور
کشور کوچکی مانند جمهوری آذربایجان ،برای کشوری که زمانی قدرت برت ِر منطقه خود بوده است ،خط و نشان
گرفتن دوباره سوریه و
میکشــد و با انگشت اشاره خود ،رو به دوربین ،ایران را تهدید میکند .طنز دیگر ،جان
ِ
نمایی آن است؛ سوریهای که تا چندی پیش ،تاگردن در گردابِ نیروهای داعشی فرو رفته بود و از آن ،جز
قدرت ِ
مخروبهای به جای نمانده بود ،هماکنون تمایل خود را برای تسهیل مذاکرات بین ایران و کشورهای عربی ،اعالم
دامن روسیه را با خود ،یدک میکشد،
میکند .این گزاره ،اگر چه در ظاهر ،ترکیبی از مهرورزیِ بشار اس ِد غلتیده در ِ
نصیب شهروندان ایرانی نمیکند.بشار اسدی که اگر
نشان افسوس را،
ِ
دادن پیاپی سر به ِ
اما به واقع چیزی جز تکان ِ
باارزش در شرایطِ تحری ِم ایرانی نبود،
پشتیبانیها ،سالحها و جانهای بیشمار جوانان ایرانی نبود و اگر دالرهای
ِ
هماکنون آیندهای جز همقطارانش در تونس و لیبی برایش پیشبینی نمیشد؛ هماکنون بیش از گذشته خود را
به کشورهای عربی نزدیک کرده است تا آنجا که وزیر خارجهاش با وجود کیلومترها دور بودن کشورش از خلیج
فارس ،هنوز از این آبراه مهم آبی ،با نام معجول (خلیج!) یاد میکند ،تا مبادا دل شاهزادگان عربی را برنجاند .توان
و اقتدار نیروی نظامی یک کشــور ،حتما به عنوان یکی از عوامل ایجاد آرامش در داخل و همچنین عامل
عامل جلو بَرنده در
بازدارنده از تحرکات تهاجمی از سوی خارج به شمار میرود ،اما نگاه به آن به عنوان تنها ِ
مناسبات سیاسی ،امری توجیهپذیر به شمار نمیرود ،چرا که توان نظامی یک عامل پشتیبانی است و این
قدرت اقتصادی و توان اقناعســازی در پرتو یک دیپلماسی هوشمند است که راهگشاست .فارغ از تحریم و
مشکالت ناشی از آن ،ایران به شدت نیاز به بازسازی روابط خود با کشورهای منطقه و به دست آوردن میزان
تاثیرگذاری خود در تنظیم مناسبات دوباره را دارد .به نظرمیرسد که تمرکز کامل ایران بر جبهه مقاومت در
منطقه و صرف تمامی انرژی و هزینه در این زمینه ،باعث غفلت از حضور در زمینههای دیگر شده و رقبای
ایران را بسیار پیش انداخته است .اکنون آمریکا ،فشار خود را در منطقه کمتر کرده است و بهترین فرصت
برای دســتگاه دیپلماسی ایران فراهم شــده تا با تعیین راهبردهای عملیاتی نوین ،حضور رئیس جمهوری
ِ
مذمت نوشیدن چای یا قهوه در میز
آرامتر در کاخ سفید را زمینه بهرهبرداری بیشتر خود کند؛ نه اینکه با
مذاکرات یا استفاده از تعابیری ساختگی مانند «سیاست  ،»soonبار دیگر فرصتها را از دست بدهد.

محسنی اژهای:

به دنبال کوتاهکردن
فرآیندهایفسادزاهستم

رئیس قوه قضائیه در نشســت کارشناسی بررسی
مشــکالت مربوط به ماده  ۴۷۷گفت :من شخصاً
قائــل بــودم و دنبال این هســتم کــه بعضی از
فرآیندهای پیچیده و فســادزا را با همکاری دولت
و مجلــس کوتاه کنیم تا با شــفافتر ،چابکتر و
کارآمدتر شدن ساختار نظام قضایی مشکالت مردم
کاهش یابد.
2

جلساتاصالحطلبانبرای
بازسازی پس از شکست
2

کمبود متخصص
بیهوشی؛چالشجدی
بهداشتکشور

دعوت به کارزار «نه به محدودیت فضای مجازی»
بیش از یک میلیون امضا کسب کرد

مخالفت میلیونی
با طرح صیانت

4

 197فوتی جدید
در اثر ابتال به کرونا
4

سایه جنگ داخلی
بر سر عروس خاورمیانه
3

4
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آقای رئیس جمهور ،به کاخ ظالمان نمیرفتید!
محسن صنیعی

مدرس دانشگاه

آقای رئیسی ،رئیس جمهور محترم ،در جریان سفر استانی به استان فارس ،در بازدید
از بنای تخت جمشید گفتهاند که «بناها و مواریث تاریخی نظیر تخت جمشید نشان از
هنر واالی ایرانیان از سدههای گذشته دارد که امروز با گذشت قرنهای متمادی همچنان
مایه حیرت و ستایش است ».در ادامه بیان کردند« :پیام دیگر بنای تخت جمشید خطاب
به ستمگران است که ببینند سرنوشت کسانی که به مردم ظلم میکنند ،چیست ».این
ســخنان را اگر در کنار سخنان نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه قرار دهیم که گفته
بود«:سلسله پلید هخامنشی که بزرگترین کشتارها و خیانتها را در کشور کرد بعد از
افول قدرت کشور را دو دستی تقدیم یونان کرد .از سوی دیگر ساسانیان هم بعد از افول
قدرت کشور را به مغولها تقدیم کردند ،».میتوان این نتیجه را گرفت که در نگاه بعضی
از مسئولین جمهوری اســامی ،اصوال یک نگاه منفی نسبت به همه تاریخ ایران پیش
از اســام وجود دارد .البته در نگاه بســیاری از اسالمپژوهان ایراندوست ،چنین نگاهی
وجود ندارد ،مثال این ســخن عالمه طباطبایی مشهور است که کوروش را با ذوالقرنین
برابر دانســته ،یا آن که استاد دکترغالمحسین ابراهیمی دینانی ،بیان میکنند« :زمانی
که بخشهای زیادی از اروپا در توحش به ســر میبردند ما کوروش داشــتهایم و منشور
حقوق بشر .این منشور زنده است» یا آیتاهلل سیدمحمد خامنهای بیان کردهاند« :کورش
و فرزندش با جهاد فرهنگی به ظاهر نظامی خود ،توحید را در بینالنهرین و سومر و مصر
و آتن (یونان) گســترش دادند ».ایشان در مورد تمدن ایران بیان میکنند که «سرزمین
ایران یکی از چند سرزمین انگشتشماری است که پایهگذار تمدن بشری و موجب رشد
و توسعه حکمت و اندیشه و علوم در سراسر جهان بودهاند و تمدن و دانش امروز جهان به
ویژه در غرب مرهون خدمات ایران و این چند کشور است و به همین دلیل ایران و این
چند کشور که از جمله هند و عراق و مصر و چین میباشند ،حق بزرگی بر دنیای دیروز
و امروز و فردا دارند ».خوشبختانه ،این نگاه مثبت در سیستم آموزشی نسبت به کوروش
و تخت جمشید وجود دارد .مثال در کتاب مطالعات اجتماعی ،مقطع چهارم ابتدایی ،در
پرســش از کیستی کوروش از او به نیکی یاد میشود و بیان میشود« :کوروش مردی از
قوم پارس بود ...حکومت قدرتمند هخامنشیان را بهوجود آورد .کوروش پادشاهی خردمند
و باهوش بود .او با مردم سرزمینهایی که فتح میکرد با احترام و مهربانی رفتار میکرد».
(مطالعات اجتماعی ،مقطع چهارم ابتدایی :۱۳۹۷ ،ص )۵۱ ،در جایی دیگر در خصوص
ساخت تخت جمشید آمده است «صدها نفر از اقوام و ملیتهای مختلفی که در قلمرو
هخامنشیان زندگی میکردند ،در ساخت آن شرکت داشتند .آنها برای این کار دستمزد
میگرفتند .البته معماری اصلی تخت جمشید را اقوام پارسی انجام دادهاند( ».همان کتاب،
ص .)۵۲ ،از ایران قبل از اســام که به گواه همه مورخان ،بر توسعه تمدن اسالمی نقش
علمی مه ِم
داشته است میتوان از دانشگاه جندیشاپور نام برد .این دانشگاه یکی از مراکز ِ
در زمان ساسانیان بودهاست؛ و از باستانیترین مراکز آموزشی خاورمیانه محسوب میشود.
در این دانشگاه آموزشهایی در حوزههای پزشکی ،فلسفه ،الهیات و علوم ارائه میشد .این
آموزشها بر اساس سنت زرتشتی و ایرانی ،و همچنین با بهره بردن از سنت یونانی و هندی
بود .نها ِد جدی ِد بیمارستان به عنوان مرکز درمان و آموزش پزشکی نیز در این دانشگاه شکل
بیمارستان
گرفت که اهمیت و تأثیر بسیاری در تاریخ علم پزشکی داشتهاست .به عالوه
ِ
جهان باستان در قرنهای  ۶و  ۷میالدی بودهاست،
این دانشگاه ،مهمترین مرکز پزشکی
ِ
ِ
ِ
خالفت
پایتخت
دانشمندان جندیشاپوری هستند که در شهر بغداد،
پس از اسالم ،این
ِ
انتقال میراثِ
کهنسال جندیشاپوری به دنیای اسالم
اسالمی در شکوفایی ّ
ِ
تمد ِن اسالمی و ِ
دانش
تأثیر فراوان داشتند .بهویژه جایگا ِه
پزشکان جندیشاپوری در پیدایش و شکوفایی ِ
ِ
میان مسلمانان ،چمشگیر است .اما سخن آخر ،در نقد این که از ظلم و ناعدالتی
پزشکی در ِ
در سلسله پادشاهان قبل از اسالم سخن گفته شده است باید گفت ،مگر حکومتهای پس
از اسالم در ایران ،بری از ظلم و فساد و ناعدالتی بودهاند .اصوال فساد و ناعدالتی و ظلم ،تا
همین دنیای جدید ،با قدرت عجین است ،مگر آن که همه صاحبان قدرت ،خود را مقید
به قانون بدانند و به انتخاب واقعی مردم در قدرت باشند و تحت نظارت مردم قرار گیرند.

یادداشت

ِ
روان فراموششدگان
شکیبا دارابی

دانشآموخته سیاست

هفتهای که گذشــت ،هفت ه ســامت روان نامگذاری
شدهبود و شعار امسال فدراســیون جهانی سالمت روان
«سالمت روان در جهانی نابرابر» انتخاب شدهبود .یکی از
اقشاری که در جوامع و بهخصوص جوامع کمتر توسعهیافته
در وضعیتی نابرابر قرار دارند زنان هستند .با شیوع بیماری
کرونا و خانه ماندنهای اجباری ،مادرانی که بهسبب حضور
فرزندانشــان در منزل مجبور به فاصله گرفتن از محیط
بیرون از خانه شدهاند ،در معرض بیشتر اختالالتی همچون
اضطراب و افســردگی هستند .ســامت روان مادران در
این دوران نه فقط برای حضور اجباری در منزل ،آســیب
دیدهاست ،که ما شاهد حاد شدن این شرایط برای مادرانی
هســتیم که دانشآموز در منزل دارند .آنچه این روزها از
وضعیت سرعت اینترنت کشور میبینیم ،مستقیم بر این
قشــر و فرزندانشان ،تأثیر میگذارد .مگر نه اینکه یکی
از سیاســتهای کلی نظام ،افزایش جمعیت است! آنچه
الزم ه اجرایی شدن این سیاست است در مرحل ه اول حفظ
سالمت روان مادران است .گروهی که در مواقع انتخابات
مورد توجه ویژه نامزدهای انتخاباتی قرار میگیرد و اتفاقاً
جزء اولین اقشــاری هستند که بهدست فراموشی سپرده
میشوند .هنوز فراموش نشده انواع وعدههای رنگارنگی که
برای زنان و به خصوص زنان خانهدار از طرف حاضرین در
عرص ه انتخابات ،داده شد .اکثر نامزدهای یک طیف خاص،
امروز در مراکز مهم تصمیمگیری هستند و به نظر میرسد
بهترین شرایط اســت برای اجرایی کردن وعدههایشان.
آنچه الزم است به نامزدهای انتخاباتی دیروز و مسئوالن
اجرایی امروز متذکر شــد این اســت که تصمیم شما در
راســتای افزایش ندادن پهنای باند ،اینبار آسیبدیدگان
جدیدی دارد که در منزل دچار انواع مشکالت برای حضور
س درساند .مطلب دیگر مهم
مجازی فرزندانشان سر کال 
این روزهای کشور ،بازگشت شرایط عادی به جامعه با تزریق
واکسن و رسیدن به ایمنی حداکثری است .برای رسیدن به
این مهم ،نیاز به واکسیناسیون دانشآموزان نیز وجود دارد.
در ایــن جا هم دولتمردان با والدین و بهخصوص مادران
مواجه میشوند .الزم است حاکمیت برای محقق شدن این
امر ،والدین را اقناع کند .با توجه به اینکه گفتهشد با ورود
هیچ واکسنی در صورتی که تولید آمریکا و انگلیس نباشد،
مخالفتی وجود ندارد ،بهنظر میرسد باید دولتمردان به
دنبال واکســنی با تأییدیه جهانی باشند ،در این صورت
است که شاهد استقبال بیشتر والدین برای واکسیناسیون
فرزندانشان خواهیم بود .بنابراین آنچه در هفت ه سالمت
روان امســال ،برای مادران مورد اهمیت قرار دارد اموری
فراتر از مباحث جنسیتی است ،اموری که شاید در کمتر
کشوری از مسائل اصلی زنان و مادران باشد .افزایش سرعت
اینترنت و تزریق واکسنهایی که مطالعات جهانیشان به
صورت شفاف منتشر شدهباشد از جدیدترین مطالب ه بخش
بزرگی از مادران ایرانی است.
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یادداشت

تعدیل سفرهای استانی رئیس جمهور ،آری یا نه؟!
مراد راهداری

مدرس دانشگاه

بعضی نسبت به حجم سفرهای استانی رئیس جمهور محترم ،با ادلهای
سازنده انتقاد داشتند و ایشان نیز ضمن عدم پذیرش آن ،متقاب ً
ال بر این
سفرها بیشــتر از قبل تأکید کردند و آن را برای رسیدگی به امور مردم
الزامی دانستند .با توجه به این تعارض ،به نظر میرسد این موضوع نیاز به
رفع ابهام دارد .در علم اقتصاد مفهومی بهنام «هزینه فرصت» مطرح است
که به اهمیت زمان و بهکارگیری آن به اهم موضوعات میپردازد؛ بخصوص
اینکه در شــرایط تزاحم امور مهم و پر ارزش افزوده ،اهمیت بیشــتری
مییابد و انتخاب برتر ،بار علمی ،تجربی و حتی هنری الزم دارد .از آنجا
که بهقول فالسفه« :ترجیح بال مرجح محال است» و موضوع نیز به فرد
تعلق ندارد و آثار جانبی اجتماعی دارد ،ضروری است که بهطور شفاف و در
اینجا به ایجاز بررسی شود .هر گاه گفته میشود که رئیس جمهور سفرها
را کمتر کند ،به این مفهوم نیست که دولت نسبت به مسائل ،معضالت
و نیازهای ضروری مناطق مختلف کشــور بیتفاوت باشد! صرف نظر از
اینکه دولت در اقصی نقاط کشــور کارگزار متکثر دارد ،از استانداریها،
فرمانداریها تا ادارات کل و جزء در زمینههای مختلف فعال هستند که
نه تنها میتوانند مانند آینه اوضاع را منعکس کنند و برای رفع مسائل راه
حل ارائه کنند و این بخشی از فلسفه وجودی آنهاست؛ بلکه ،با همان نگاه
دلسوزانه حاکمیت ،اعضای محترم هیأت دولت اعم از وزراء و معاونین ،نیز
به اقتضای ضرورت میتوانند چرخشی در طول زمان به مناطق مختلف
ســفر کنند و به معضالت احتمالی از نزدیک رسیدگی کنند و در هیأت
دولت طرح موضوع کنند .اگر تأکید میشود که رئیس جمهور یا هریک
از اعضای هیأت دولت افراط در سرکشی به مناطق مختلف کشور نداشته
باشند ،برای این است که زمان الزم برای مطالعه ،تفکر و حتی استراحت
جسمی داشته باشــند تا از کارآمدی بیشتری برخوردار شوند و بتوانند
متفکرانه و تخصصی با اعصاب و روان مقتضی به امور کشــور رسیدگی
کنند .سیاســت خارجی ،داخلی ،حوزه هنری و اقتصادی و غیره ،صرف
نظر از وجود اهل فن در رأس امور آنها و امکان مشورت با دیگر خبرگان،
مطالعــه و تفکر فردی الزم دارد ،ایفای نقش اختصاصی در جمعبندی و
انتخاب نیاز دارد .البته در دولتهای مختلف این نوع ســفرها بوده است.
اما از دولت نهم و دهم متأســفانه رفتار افراطی به آن شده است .نباید به
این ســفرها به عنوان ابزار و ضرورتی برای محبوبیت کاذب و ماندن در
قدرت نگاه شود .در اســام مردمفریبی جایگاهی ندارد؛ مردمساالری را
باید در توجه به خاستگاه مردم ،سیاستگذاریها و خدمتگزاری بیشتر به
آنها جستوجو کرد ،آرامش و شادمانی معنوی و زندگی مطلوب ،تأمین
این حقوق مسلم خدادادی را ارمغان آورد .سرکشی مسئولین عالیرتبه
البته به این منظور الزامی است؛ لذا پیشنهاد میشود که این سفرها اوالً
تخصصی شود ،یعنی اگر در منطقهای فرضاً مثل اهواز فاضالب و بارندگی
معضل شده است ،وزیر مربوط با هیأت تخصصی سفر کند و در ثانی این
سفرها نوبتی انجام شود .معاونین نیز میتوانند در این سرکشیها تقسیم
کار کنند تا زمان که اصطالحاً بر طال ارجح است به امور اهم قابل تخصیص
باشد .با چنین رویکردی مقامات بلندپایه همواره سفرهای الزم به مناطق
را با کارآمدی مطلوب دارند و جامعه از مزایای آن بهرهمند و معایب آن در
سطح ممکن مهار میشود .در صدر اسالم ،وقت پیامبر را گاه مردم برای
س َ
ول
الر ُ
امور غیر ضرور میگرفتند ،آیه معروف به نجوا نازل شد ،إ ِ َذا ن ََاجیت ُُم َّ
کم( ،نجم.)12/
اکم َص َد َق ًة َذل ِک خَ ٌ
ین َ
َف َق ّ ِد ُموا ب َ َ
یر ل َّ ْ
یدی ن َْج َو ْ
ادامه در صفحه 5

