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یادداشتی  در  قدسی  نجفی  مرتضی      ◄
تویسد:  می  فرستاده  گویه  روزنامه  برای  که 
به  جدید  دولت  پیشنهادی  وزرای  معرفی  در 
گرفت  قرارمی  توجه  مورد  باید  نکاتی  مجلس 

،
وزیران  معرفی  در  گرچه  که  این  آن  و 
مهمی  و  برجسته  چهره های  پیشنهادی 
که  می آید  نظر  به  هم  برخی  اّما  دارند  وجود 
را  تجربه الزم  و  و علم  نیستند  وزارت  در حّد 

ندارند. وزارت  صندلی  برای 
و  ندیدم  آن ها  بین  در  را  زنی  هیچ  نام   
باید  بسیار متعجب شدم و به نظرم این نقص 
در مرحله بررسی وزیران در مجلس و معرفی 

شود.  مرتفع  جایگزین  افراد 
متن کامل یادداشت وی به شرح زیراست: 
ْن  مِّ َلُکم  َجَعَل  ْرِض 

َ
َواْل َماَواِت  السَّ َفاِطُر   «

ِفیِه  َیْذَرُؤُکْم  ْزَواًجا 
َ
أ ْنَعاِم 

َ
اْل َوِمَن  ْزَواًجا 

َ
أ نُفِسُکْم 

َ
أ

)سوره   » اْلَبِصیُر  ِمیُع  السَّ َوُهَو  َشْیٌء  َکِمْثِلِه  َلْیَس 
 )11 آیه  شوری، 

خداوند که خالق آسمان ها و زمین است برای 
برای  و  آفرید  را  از جنس خودتان زوج هایی  شما 
این زوجّیت  تا در  آفرید  نیز زوج هایی  چهارپایان 
او  و  نیست  پروردگار  همانند  چیزی  شوید  تکثیر 

بیناست.  شنوای 
 ***

نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند 
زنان  از  بسیاری  وسیع  گستره  این  بین  در  و 
مناسب  تحصیلگرده  و  اندیشمند  شایسته، 
کابینه  در  اینکه  و  دارند  وزارت وجود  منصب 
زن  یک  حتی  سیزدهم  دولت  پیشنهادی 
امیدوارم  که  است  نقص  یک  ندارد،  وجود 
معرفی  و  مجلس  در  وزراء  بررسی  مرحله  در 

شود. برطرف  نقیصه  این  جایگزین  افراد 

نگاه  یک  انسانی  جامعه  به  کریم  قرآن  نگاه   
بحث  بلکه  نیست  ساالرانه  زن  یا  و  ساالرانه  مرد 
و  زن  کنار  در  مرد  یعنی  است  مطرح  »زوجیت« 

و  تکثیر  به  این زوجیت  اثر  تا در  زن در کنار مرد 
برسند.  تکامل 

تکریم  در  نیز  )رض(  خمینی  امام  حضرت 
فرمودند:  جامعه  در  زنان  واالی  جایگاه 

»زن مظهر تحقق آمال بشر است، زن پرورش 
دامن  از  است،  ارجمند  مردان  و  زنان  دهنده 
تربیت  به معراج می رود، دامن زن محل  زن مرد 

است«.  مردان  بزرگ  و  زنان  بزرگ 
می دهند  تشکیل  زنان  را  ما  جامعه  از  نیمی 
زنان  از  بسیاری  وسیع  گستره  این  بین  در  و 
مناسب  تحصیلگرده  و  اندیشمند  شایسته، 
کابینه  در  اینکه  و  دارند  وجود  وزارت  منصب 
وجود  زن  یک  حتی  سیزدهم  دولت  پیشنهادی 
مرحله  در  امیدوارم  که  است  نقص  یک  ندارد، 
افراد جایگزین  معرفی  و  در مجلس  وزراء  بررسی 

شود.  برطرف  نقیصه  این 
مانند  زنان  جامعه  به  اسالمی  جمهوری  نگاه 
و  صوری  نگاه  بیشتر  که  غربی  جوامع  نگاه 
فعالیت  و  رشد  میدان  بلکه  نیست  دارند،  ابزاری 
و  علمی  عرصه های  از  بسیاری  در  بانوان  برای 
است  آمده  پدید  فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی 
مجلس شورای  در  که  است. همانطور  و شایسته 
زنان  از  برجسته ای  چهره های  نیز  اسالمی 
حضور  میدان  نیز  دولت  کابینه  در  دارند  حضور 
مردساالرانه  نگاه  و  شود  داده  آنان  به  شایسته 
در  بانوان  مدیریت  بدانیم  و  برداریم  دولت  از  را 
نباشد،  بهتر  آقایان  مدیریت  از  اگر  جاها  برخی 
قرآن  در  که  همانطور  بیائیم  پس  نیست،  کمتر 
مطرح  هم  کنار  در  زنان  و  مردان  مکررًا  کریم 
باشیم.  داشته  را  نگاه  همین  هم  ما  می شوند، 
پیشنهادی  لیست  که  اول  وهله  در  بنده  برای 
المسلمین  و  االسالم  حجت  جناب  دولت  کابینه 
آن ها  در  زن  یک  حضور  عدم  دیدم  را  رئیسی 
برایم بسیار تعجب آور بود و برای اطمینان خاطر 
دیدم  را  خبری  مختلف  سایت های  ساعتی  حتی 
از قلم افتاده باشد  از زنان  شاید در خبری نامی 
با  و  این نقص جدی وجود داشت  متأسفانه  ولی 
آقای  جناب  از  که  دیرینه ای  شناخت  به  توجه 

و  بانوان  جامعه  به  ایشان  احترام  و  دارم  رئیسی 
برایم  بوده ام  را همواره شاهد  آنان  جلب رضایت 
این معنا که هیچ سهمی به زنان در کابینه دولت 
داده نشود بعید بود و قطعًا جبران خواهند کرد. 
ارادتمند  و  دوست  یک  ناحیه  از  تذکر  این 
آشنایی  ایشان  با  از دهه هفتاد  قدیمی است که 
بر  و  دیده ام  را  ایشان  سلوک  نزدیک  از  و  دارد 
همواره  و  دارند  دشمنان  که  ترسیمی  خالف 
به  خشن  و  منفی  چهره ای  وی  از  می خواهند 
بسیار  فردی  بالعکس  بلکه  کنند  معرفی  جامعه 
که  است  داشتنی  دوست  و  گو  بذله  مهربان، 

است.  بخش  لذت  و  شیرین  او  با  مصاحبت 

از  رئیسی  آقای  جناب  دفتر  که  روزی  از 
همه آحاد ملت ایران دعوت کرد تا در معرفی 
با  را  پیشنهادهایشان  دولت،  شایسته  افراد 
رزومه افراد مورد نظرشان ارائه دهند، بسیار 
خوشحال شدم که این دوره شایسته ساالری 
به معنای واقعی رخ خواهد داد، من نمی دانم 
کردند  اجابت  را  فراخوان  این  نفر  هزار  چند 
به  واقعًا  آیا  پرداختند،  اّما  افراد  معرفی  به  و 
ای  شده؟!   توجهی  مردمی  پیشنهادات  این 
داده  زمینه  این  در  توضیحی  و  آماری  کاش 
صوری  کار  این  که  نمی شد  تصور  و  می شد 

است. بوده 

رئیسی«  آقای  آمدن  از  »استقبال  در  بنده   
در  را  یادداشت  اولین  قضائیه  قوه  ریاست  برای 
و  کردم  منتشر  ایشان  مزایای  تبیین  و  حمایت 
فسادی  ضد  اقدامات  مشاهده  با  نیز  آن  از  پس 
در  یادداشت  و  مقاله  چندین  قوه،  آن  در  ایشان 
نوشتم،  اقتصادی  مفسدان  با  مبارزه  از  حمایت 
دیدارشان  توفیق  که  است  سال  چندین  البته 
امروزه  است  مبرهن  که  آنچه  ولی  نداشته ام  را 
و  فسادی  ضد  اقدامات  به  ما  کشور  و  جامعه 
است  دلبسته  ایشان  توسط  ساختارها  اصالح 
یابد.  تحقق  شایستگی  به  معنا  این  امیدواریم  و 
تذکر  به  الزم  وزراء  بقیه  به  راجع  هم  نکته ای 

معرفی  در  گرچه  که  است  این  آن  و  می دانم 
مهمی  و  برجسته  چهره های  پیشنهادی  وزیران 
در  که  می آید  نظر  به  هم  برخی  اّما  دارند  وجود 
برای  را  الزم  تجربه  و  علم  و  نیستند  وزارت  حّد 

ندارند.  وزارت  صندلی 
همه  از  رئیسی  آقای  جناب  دفتر  که  روزی  از 
افراد  معرفی  در  تا  کرد  دعوت  ایران  ملت  آحاد 

رزومه  با  را  پیشنهادهایشان  دولت،  شایسته 
ارائه دهند، بسیار خوشحال  افراد مورد نظرشان 
معنای  به  ساالری  شایسته  دوره  این  که  شدم 
هزار  چند  نمی دانم  من  داد،  خواهد  رخ  واقعی 
معرفی  به  و  کردند  اجابت  را  فراخوان  این  نفر 
پیشنهادات  این  به  واقعًا  آیا  پرداختند،  اّما  افراد 
و  آماری  کاش  ای  شده؟!   توجهی  مردمی 
تصور  و  می شد  داده  زمینه  این  در  توضیحی 

است.  بوده  صوری  کار  این  که  نمی شد 
به هر حال چینش شایسته وزراء شرط موفقیت 
دولت است و هنوز دیر نشده و در مرحله بررسی 
وزیران در مجلس امکان این اصالح وجود دارد و 
خردمندانه  رهبری های  و  هدایت ها  با  امیدواریم 
خدمتگزار،  دولتمندان  و  انقالب  معظم  رهبری 
و  شده  برطرف  اسالمی  جمهوری  مشکالت 

باشیم.  سربلند  ایرانی  و  قوی  دولت  شاهد 
► مرتضی نجفی قدسی    

برخی  ترس  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  و  روانشناس  یک      ◄
انجام  جهت  خانه  از  شدن  خارج  تنهایی  برای  نوجوانان  از 
مارکت  سوپر  از  کردن  خرید  یا  و  پیاده روی  نظیر  ساده ای  امور 
و  دارد  وجود  ترس هایی  چنین  نوجوانان  برخی  در  گفت:  و... 
کوشی"  "سخت  یافتن  استقالل  برابر  در  نوجوانان  این  اصطالحا 
دارند که یکی از دالیل مهم این ترسها به نوع تربیت غلط والدین 

می گردد. باز  کودکی  در 
تا   12 اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  دکتر مژگان احمدپور در گفت وگو 
یافتن نوجوان محسوب می شود، اظهار  1۸ سالگی سن استقالل 
کرد: نوع تربیت برخی والدین به صورتی است که دائما کودک را 
او تصمیم گرفته  برای  و نهی کرده،  امر  او  به  در خانه نگه داشته، 
به  منجر  امر  همین  و  نداده اند  کودک  به  را  امور  انتخاب  امکان  و 
از  می رسد  نوجوانی  سن  به  کودک  همان  وقتی  که  می شود  این 
نظیر  ساده  امور  برای  خانه  از  شدن  خارج  تنهایی  به  استقالل، 

از سوپر مارکت ترس دارد. یا خرید  و  پیاده روی 
و  والدین  متاسفانه  اینکه  بیان  با  درمانگر  روان  و  مشاور  این 
اگر  بود  خواهند  مهربانی  مادران  می کنند  تصور  مادران  ویژه  به 
انتخابی  حق  هیچ  و  دهند  انجام  خودشان  را  کودک  امور  تمام 
مادران  دیده ایم  بعضا  کرد:  تصریح  نمی شوند،  قائل  ها  بچه  برای 
اصرار دارند بند کفش بچه هفت ساله را خودشان ببندند و لباس 
مدل  در  که  است  حالی  در  این  کنند  بچه ها  تن  به  مادران  را 
کودک  که  لباسی  رنگ  انتخاب  برای  حتی  صحیح  فرزندپروری 
می خواهد پس از حمام کردن به تن کند باید از فرزند سوال شود 

می دهد.  ترجیح  را  لباس  از  رنگ  کدام  که 
شامل  که  فرزندان  شناختی"  "رشد  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
تصمیم گیری، برنامه ریزی، هدف گذاری، انگیزه دادن و به ویژه 
باید برای  پیدا کردن راه حل می شود، این را هم گفت که والدین 
تصمیم  و  انتخاب  حق  آنها  به  کودکی  از  فرزندان  شناختی  رشد 

برسند. استقالل  به  تا  دهند  گیری 
نوجوان  ترساندن  به جای  باید  والدین  روانشناس،  این  گفته  به 
او،  اجتماعی  رشد  از  جلوگیری  و  تنهایی  به  خود  امور  انجام  از 
شرایط استقالل را با موارد ساده ای نظیر بستن بند کفش، امکان 
انتخاب نوع لباس، به تنهایی بیرون رفتن برای پیاده روی و یا ... 

کنند. فراهم 

مستقل  فرزندی  تربیت  لزوم  و  نوجوان  فکری  وسواس 
والدین توسط 

احمدپور ادامه داد: موارد یاد شده به این معنا نیست که فرزند 
را  کارهایی  بعضا  باید  والدین  اما  باشد  خیابان  و  کوچه  در  دائما 
برای انجام دادن به نوجوان محول کنند تا استقالل یابد. نوجوانی 
ذهنی  وسواس  از  پر  یعنی  می ترسد  تنهایی  به  رفتن  بیرون  از  که 
نوجوان  پاداش  و  تشویق  با  باید  والدین  شود.  درمان  باید  است 
برای بیرون رفتن به تنهایی و انجام امور خود بجای تربیتی فردی 

آورند. بار  مستقل  نوجوانی  ترسو، 
تنهایی  به  بیرون رفتن  از  اینکه ترس  بر  تاکید  با  این روانشناس 
این  بودن  شدید  صورت  در  بعضا  و  نیست  طبیعی  نوجوان  در 

مساله می تواند ترس مرض گونه ای در نوجوان ایجاد شود، افزود: 
ممکن است چنین نوجوانی پر از عقده حقارت و اعتماد به نفس 
بودن،  خجالتی  نظیر  عواملی  در  ترس  این  منشا  و  باشد  پایین 
مورد  خانه،  راه  کردن  گم  نظیر  ترسهایی  و  اجتماعی  اضطراب 
تمسخر قرار گرفتن باشد که تا این موارد درمان نشود ترس او نیز 

ماند. خواهد  باقی 
خطر حضور بیش از حد نوجوان ترسو و مضطرب در فضای 

مجازی و اعتیاد به این فضا
الیه  صورت  به  نوجوان  ترسهای  این  که  است  معتقد  احمدپور 
انباشته شده و تبدیل به اضطرابی می شود که جای  الیه روی هم 
نوجوان  که  است  این  آن  تبعات  جمله  از  چراکه  دارد  نگرانی  بس 
به دلیل ترس از بیرون رفتن به فضای مجازی پناه برده و با حضور 

می کند.  پیدا  اینترنت  به  اعتیاد  فضا  ابن  در  دائمی 
جمله  از  را  هویت"  "پراکندگی  دانشگاه،  علمی  هیئت  این 
دانست  نوجوانان  در  اضطراب  و  ترس  شدن  انباشته  تبعات  دیگر 
با  و  نیست  مستقل  موجودی  فردی،  چنین  کرد:  نشان  خاطر  و 
پراکندگی هویت می شود.  بعضا دچار  و  بحران هویت درگیر است 
همچنین هیچ کاری را در آینده نمی تواند درست انجام دهد و در 
و  شغل  و  رشته  انتخاب  و  حل  راه  یافتن  و  انگیزه  گیری،  تصمیم 

می شود. مشکل  دچار  همسر 
کرد  بیان  اینطور  نوجوانانی  چنین  نشانه های  درباره  وی 
تعامالت  نتوانستند  و  هستند  خانه  در  دائما  که  نوجوانانی  که 
اجتماعی و ارتباطات اجتماعی صحیحی برقرار کنند، از بودن در 
و  را مسخره می کنند  آنها  جمع می ترسند، تصور می کنند دیگران 

بگیرند. قرار  دید  معرض  در  ندارند  دوست 
این درمانگر یادآور شد: در نوع خیلی شدید وسواس، اختالل 
خیلی  اگر  دارد،  وجود  نیز  نوجوان  در  شخصیت  اختالل  و  روانی 
و  وسواس  دچار  نوجوان  که  طوری  به  باشد  شدید  اضطراب 
سپس  و  مراجعه  روانپزشک  به  است  الزم  ابتدا  باشد  شده  بدبینی 

بروند. روانشناس  نزر  درمان  برای 
و  ترسها  عمده  بخش  که  است  معتقد  روانشناس  این 
والین  غلط  فرزندپروری  و  تربیت  نوع  به  شده  یاد  اضطراب های 
به  استقالل  برای  روشهایی  منطقی  پروری  فرزند  در  بازمی گردد. 

دارد. وجود  کودکی  دوران  از  فرزند 
والدین  به  منطقی  پروری  فرزند  در  گفت:  دانشگاه  استاد  این 
گفته می شود که به کودکان بگویید خودشان به تنهایی وسیله ای 
جمع  در  صحبت  به  تشویق  را  آنها  یا  و  بیاورند  برایتان  اتاق  از  را 
کنید تا استقالل از کودکی در آنها نهادینه شود. البته برخی افراد 
انجام  را اشتباه  اینکه مبادا کاری  از  و ترس  به دلیل کمال گرایی 

نمی دهند. انجامش  و  فاصله گرفته  کار  آن  از  کلی  به طور  دهند 
این  تمام  با  کرد:  توصیه  خود  سخنان  پایان  در  احمدپور 
است.  درمان  قابل  اضطراب هایی  و  ترسها  چنین  اما  توضیحات 
کمک  به  آنها  در  که  داریم  گامی  به  گام  آموزشهای  و  راهکارها  ما 
افراد  درمان  به  می توان   cbt و  رفتاری  شناختی  تکنیک های 
پرداخت. همچنین مواجه کردن گام به گام نوجوان با ترس هایش 

► است.      موثر  مسیر  این  در  نیز 

 آیا هیچ زنی شایستگی وزارت را نداشت؟! 

● چینش شایسته وزیران، شرط موفقیت دولت است    ●

 دکتر مژگان احمدپور:

●  ترس از »تنها بیرون رفتن« در نوجوانی طبیعی است؟    ●

سازمان آگهی های روزنامه گویه

آگهی می پذیرد
تلفن: 09184480402

آگهی تحدید حدود اختصاصیآگهی تحدید حدود اختصاصی
قم  ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   1151۸ از   فرعی   99 بپالک  ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبت  جریان  در  باشد،   می  نصراله  فرزند  زاده   تقی  استاد  مهدی  بنام   که   35 کوچه  نبش   – خرداد   15 بلوار  اراضی 
15 قانون  13 ق.ت.ت اراضی فاقد سند رسمی  بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده  است که بعلت تبصره ذیل ماده 
حدود  تحدید   1400/5/20  –  1/7920 شماره  به  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت 
می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   ۸/30 ساعت    1400/۶/15 مورخ   دوشنبه   روز  در  مذکور  پالک 
و  روز  در  که  دارد  اعالم می  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  و خصوصا  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد 
خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت 
مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود 
دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25

 )1419۶ الف  )م  نماید./ق  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع 
تاریخ انتشار: 1400/5/23 

 رضا حسین خانی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

ثبت  یک   بخش  در  واقع  اصلی   10۸75 از   فرعی   255 بپالک  ساختمان   باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبت  جریان  در  باشد،   می  موسی  سید  فرزند  رضوی   جعفر  سید  بنام   که   1۸ پالک   –  11 –کوچه  عطاران  اراضی  قم 
15 قانون  13 ق.ت.ت اراضی فاقد سند رسمی  بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده  است که بعلت تبصره ذیل ماده 
حدود  تحدید   1400/5/19  –  1/7۸99 شماره  به  نامبرده  کتبی  تقاضای  به  بنا  لذا  نمود،  عمل  نمیتوان  نیز  ثبت 
می  انجام  ملک  وقوع  محل  در  صبح   12 الی   ۸/30 ساعت    1400/۶/14 مورخ   یکشنبه   روز  در  مذکور  پالک 
و  روز  در  که  دارد  اعالم می  ها  آن  قانونی  نماینده  یا  و  مالکین مجاور  به  و خصوصا  اهالی  اطالع  به  بدینوسیله  گردد 
خواهد  ماه  یک  بمدت  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  قانونی  مهلت  برسانند.  بهم  حضور  مذکور  محل  در  مقرر  ساعت 
مصوب  ماده  تبصره  ضمنا  شد  خواهد  رسیدگی  و  پذیرفته  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  مجاورین  اعتراضات  و  بود 
دادخواست  تقدیم  گواهی  میبایست  ثبت  اداره  با  اعتراض  تسلیم  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  متعرض   73/2/25

 )14201 الف  )م  نماید./ق  ارائه  اداره  این  به  نیز  را  قضائی  ذیصالح  بمرجع 
تاریخ انتشار: 1400/5/23 

 رضا حسین خانی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی مفقودی
شماره    97 مدل   111 پراید  سواری  خودرو  مالکیت  سند 
 M13 پالک 10-333 ب 52  ، شماره  موتور: ۶15۸۸47/ 
رنگ:سفید   ،NAS431100J103245۶ شاسی:  شماره    ،
شماره  به  مسعود  فرزند:  محمدی  مهرداد  نام:  به   ، روغنی   –
اعتبار  فاقد  و  است  گردیده  مفقود   0012۸5271۶  : ملی 

باشد. می 

ارتباط با مدیرمسئول      09127625987

هر دم از این باغ گلی می رسد! 

به قلم وحید حاج سعیدی 

این روزهای شکالتی ) البته شکالت تلخ 93 درصد(  که هویج 
است، مسی  تومان شده  23 هزار  کانال  وارد  پای دالر  به  پا  هم 
هم از بارسلونا جدا شده است، کرونا هم مختصر گرفتاری هایی 
معرفی یک  است، خبر شادی بخش  آورده  به وجود  در مملکت 
و  آموزش  وزارت  پست  تصدی  جهت  تحصیلکرده  و  جوان  وزیر 

پرورش، موجی از شادی در جامعه پدید آورده است.
با  نوعی  به  ها  خانواده  اکثر  تقریبًا  که  هستید  جریان  در 
ارتباط  در  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  صورت  به  پرورش  و  آموزش 
 ، پرورش  و  آموزش  در  خوشایند  اتفاق  کوچکترین  با  و  هستند 
سه سوته موج مثبت آن در جامعه سرازیر می شود. ) به همین 
علت است تا تقی به توقی می خورد و بخشنامه جدید در آموزش 
خبر  حتی   ( خبری  های  شبکه  همه  شود  می  صادر  پرورش  و 
فکر  حاال  پردازند.  می  آن  پوشش  به  چهاری  و  بیست  ورزشی( 
کنید که وزیر جوان هم باشد! چه شود؟!  هر چه وزیر جوان تر 
و شاداب تر ، پویایی و تحرک در این وزارتخانه در اندشت بیشتر 
یا  می شود و امواج مثبت آن عین امواج دکل های ماهواره ای 

شوند! می  پال  و  پخش  جامعه  در  مکزیکی  موج 
کار  پیشنهادی  وزیر  باشند  معتقد  ای  عده  است  ممکن  البته 
اجرایی نکرده است یا سابقه مدیریت ندارد، ولی باید اذعان کرد 
مدیر هر چه به اصالح تر پاستوریزه تر و تازه کار تر بهتر آن هم 

در وزارتخانه ای مثل آموزش و پرورش!
چرا که مدیریت در این وزارتخانه و گرداندن آن از هر سازمان 
این  است.  آشکار  کاماًل  علت هم  است.  تر  آسان  دیگری  نهاد  و 
آن  یاد  بودجه!  نام  به  دارد  اساسی  مشکل  یک  تنها  سرا   دولت 
دانش آموزی افتادم که می گفت: تنها یک تجدید آوردم آن هم 
معدل! بله تنها معضل آموزش و پرورش بودجه است! یعنی فرقی 
نمی کند که وزیر با تجربه و مسن باشد یا جوان و جویای نام... 
داشته  واقعی  دکترای  نژاد  احمدی  قول  به  و  باشد  تحصیلکرده 
یا خاکی  باشد  و رسمی  یا دکترای کم چرب! اطو کشیده  باشد 
و مردمی ! مشکل آموزش و پرورش و ما فیها به بودجه ختم می 
اقتصادی  علوم  دانشمندان  کنون  تا  رویتان  به  گالب  که  شود 
برون  برای  راهکاری   ... و  کیمیا  لیمیا،  سیمیا،  علوم  اساتید  و 
دیگر  صباح  چهار  اگر  فلذا  اند.  نکرده  پیدا  معضل  این  از  رفت 
هم  انقالبی  مجلس  از  قضا  از  و  شد  وزیر  ما  جوان  دوست  این 
رتبه  القمر، اجرای طرح  انتظار شق  اعتماد گرفت، عزیزان  رای 
های  بخاری  برچیدن  کپری،  مدارس  بساط  آوری  جمع  بندی، 
نفتی، همسان سازی حقوق با آبدارچی وزارت نفت و ... نداشته 
باشند. در حقیقت وزیر جدید همین که »این کشتی بی لنگر که 
کژ می شد و مژ می شد«، به سایر کشتی ها و دیواره های سنگی 
ساحل نخورد و آن را دو دستی تقدیم بخش خصوصی و مافیای 
کفایت  نکند،   ... و  آموزشی   کتاب های کمک  مافیای  و  کنکور 

ببینید..  تان  از جوانی  است! خیر 

تلنگـر


