سهگانه

 kianfulladi@yahoo.comدکترکیان فوالدی

مرد کم حرف

ش��ايد هر كس ديگري هم به جاي جناب دكتر
روحاني ،در اين مقطع رئيسجمهور ايران بود،همين
قدر با رسانهها كم حرف ميزد و سعي ميكرد تا در
ميان اخبار ،جم�لات و خبرهاي خوبي براي مردم
پيدا نكرده ،چن��دان خودش را روبروي نمايندگان
افكار عمومي قرار ندهد .درچنين ش��رايطي حرفها
و س��خنرانيهاي گاه و بيگاه ايشان در جمعهاي نيمه
خصوصي يا در ميان مديران يا نمايندگان مجلس،
شنيدني تر ميش��ود .بويژه اينكه همچنان ميليونها
ايراني منتظرند بدانند ش��خص اول اجرايي كشور
ب��راي گ��ذر از تحريمها و كاهش ت��ورم و افزايش
اشتغال و در يك كلمه ،نزديك كردن مردم ايران به
رفاه اقتصادي چه راهي در اين روزهاي سخت پيدا
كرده اس��ت .رئيسجمهور در جريان معرفي چهار
وزيري كه همگي توانستند به شكل كم سابقهاي از
مجلس راي اعتماد بگيرند ،جمالتي گفت كه شايد
پاسخي براي برخي از همين سواالت باشد كه چند

پاك،بدونشهردار

آلودگي هواي تهران براي نزديك به  15ميليون
س��اكن اين ش��هر ،هنوز در ميانه آبان ماه س��ال نود
وهفت به حد اضطرار نرسيده و خوشبختانه روزهاي
پرخطرتهرانهنوزآغازنش��دهاند.مثلهميش��هباد
و ب��اران اثر بيترديدي در اين ش��رايط داش��تهاند و
درروزهاييكهتهران،ش��هردارخودراهمازدس��ت
خواهد داد تا يك مدير غيربازنشسته شهردار تهران
ش��ود ،مديران ش��هرداري در تالش فراواني هستند

همه چيز براي فروش

وزير كار س��ابق اين روزها شغل و عنوان رسمي
دولت��ي و فرص��ت را مغتنم ديده تا پس از س��الها
نشس��تن بر صندلي وزارت،اندكي افشاگري كند و
از آنها كه مقابل او و همكارانش ايس��تادند و شايد
به جناح مقابل سياسي وابسته باشند ،ميگويد .تا به
حال چند نكته در سلسله افشاگريهاي ايشان كاملًا
در رس��انهها منتشر ش��ده ،ولي اثرگذارترين آنها
خاطرهاي بود كه درباره مالقات با ش��خصي گفت
كه حاضر شده ميلياردها ريال به وزير رشوه دهد تا
مديريت شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي را
در اختيار خود و همدستانش داشته باشد .سازمان
تامي��ن اجتماع��ي از ميليونها كارمن��د و كارگر هر
ماهه صدها ه��زار تومان ميگيرد ت��ا در آينده به
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ماهي هس��ت در ذهن ايرانيان از اينس��و به
آنس��و ميرود .دكتر روحاني گفت كه :׳׳در
ش��رايط فعلي اگر وزيري كمتر از  14ساعت
در روز كار كن��د ،نميتوان��د از عهده آنچه
بر دوش گرفته برآي��د و انتظارات مردم را
برآورده كند .البد منظور ايش��ان هم در اين
جلس��ه بيان برخي صفات افراد معرفي شده
براي وزارت بود كه خواستند از اين طريق به
كوشش فراوان ايشان اشاره كنند!
ول��ي اين گفتار و تصريح ايش��ان ك��ه هر وزير
بايد دس��ت ك��م روزانه چهارده س��اعت كار كند،
معان��ي ديگ��ري هم دارد ك��ه معلوم نيس��ت آيا
رئيسجمه��ور از گفت��ن اين جمل��ه ،آن مفاهيم را
ه��م در نظر داش��تهاند يا خي��ر .اول اينكه اگرتمام
وزي��ران كابينه ،اين روزها روزي  14س��اعت كار
ميكردن��د و اين روال عادي وزيران بود ،آيا باز هم
دكتر روحاني آگاهانه ي��ا به طور ناخودآگاه از اين
عبارت استفاده ميكرد؟ظاهرًااگر پدري در خانه
خطاب ب��ه فرزندانش بگويد ك��ه :׳׳هر كس كمتر
از هش��ت س��اعت در روز درس بخواند در كنكور
قبول نميش��ود ،ماجرا از اين قرار اس��ت كه در اين
خانه ،برخي فرزندان يا همه ايش��ان كمتر از هشت
س��اعت در روز براي كنكور درس ميخوانده اند،

به اين ترتيب در بين وزرا هس��تند كساني كه كمتر
از چهارده س��اعت ،روزان��ه كار ميكنند و يا توان
بدني و ذهني آنها اجازه كار بيش��تر را نميدهد و يا
كارهاي مهمتري غي��ر از وزارت دارند كه بايد به
آنها برسند .نكته ديگر اينكه اگر رئيسجمهور پس
از بررسيهاي فراوان به اين نتيجه رسيدهاند كه راه
حل غلبه بر مش��كالت اين روزها ،تعداد س��اعات
بيشتر كار براي وزيران است ،جاي بسي خوشحالي
اس��ت ،ولي آيا از ميان ش��اخصهايي مانند مهارت،
تجربه ،مش��ورت پذيري ،دانش تخصصي و نظير
آنها ،مهمترين عامل ،مقدار ساعات كاريست؟
اينكه ش��خصي كه مهارت ودان��ش و تجربه و
مشاوران الزم را در اختيار ندارد ،ولي  18ساعت از
ساعات روز را در دفتر خود بنشيند و به حل مسايل

ك��ه به خودروه��اي تهران هش��دار دهند راه
گري��زي از معاين��ه فني خودروه��ا و كاهش
آلودگي نيس��ت و تهديدهاي  50هزار توماني
را در سراس��ر ش��هر پخش كردهاند تا سختي
جريمههاي س��اعتي  50هزار توماني ،تهرانيها
را وادار به اندكي رعايت بيشتر كند و صفهاي
طوالن��ي مقابل مركز معاين��ه فني خودروها و
تمدي��د مهلت گرفتن برگهه��اي معاينه هم،
حكايت از اثرگذاري اين تهديدها دارد.ش��ايد
اگر اين تهديدها همچنان اثرگذاري خود را حفظ كنند

و مراك��ز معاينه فني هم به ج��اي كنترل كمك فنر و
چراغ خودروها ،به بخش��هاي آلودگي ساز خودروها

ايش��ان حقوق بازنشس��تگي بدهد ،اما براي تامين
اين پول ،اين مبالغ بس��يار بزرگ��ي را كه ميگيرد،
در صدها ش��ركت س��رمايه گذاري ميكند تا كار
و فعاليت اقتصادي كنند و س��ود به دس��ت آورند
تا بتوانن��د از عهده پرداخت حقوق بازنشس��تگان
برآيند .از اين رشوه سنگين به باالترين سمت يك
وزارتخانه ميتوان فهميد ،در اين ش��ركتها
چه سوءاس��تفادهها و چه موقعيتهاي شغلي
ميتواند وجود داشته باشد كه فرد يا افرادي
ب��راي رس��يدن ب��ه آن حاضرند ب��ه وزير
پيشنهادهاي رشوه بسيار بزرگ بدهند .وزير
س��ابق البته گفته كه در برابر اين رشوههاي
چرب و ش��يرين كاملًا مقاومت كرده است
و وزير جديد كار كه قبلًا هنر و اس��تعدادش
را در وزارت صنع��ت و معدن و تجارت در
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اختيار مردم ايران گذاش��ته ب��ود هم ،در اولين روز
وزارت گفته كه از ش��نيدن خبر خريد و فروش اين
مديريتها بس��يار برافروخته شده و البد ميخواهد
در برابر چنين پيش��نهادهايي بايستد .و البته براي
ايش��ان و ديگر مديران مقاوم در برابر رش��وههاي
خوش طع��م آرزوي موفقيت بايد ك��رد ،ولي اين

