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لحظه ی حال همانگونه هست که 
همیشه هست

آیا به آن اجازه ی بودن می دهید؟!
ثانيه به ثانيه عمر را با لذت سپری کن، در هر کار و 
هر حال، کار، تفريح، رانندگی و زندگی فقط در رسيدن 
به هدف خاصه نشده است، ما به اشتباه اينگونه مي 
بپزم  را  انديشيم؛ درسم تمام شود راحت شوم، غذايم 
،بااخره  شوم  راحت  کنم  تميز  را  اتاقم  شوم،  راحت 
رسيدم…. راحت شدم، اوه چه پروژه ای… تمام شود 

راحت شوم. تمام شود که چه شود؟
مادامی که زنده هستيم و زندگی مي کنيم هيچ فعاليتی 
تمام شدنی نيست بلکه آغاز فعاليتی ديگر است. پس 
چه بهتر که در حين انجام دادن هر کاری لذت بردن را 
فراموش نکنيم نه مانند يک ربات فقط به انجام دادن 
بپردازيم به تمام شدن و فارغ شدن. حتی هنگاميکه 
را  اينکار  لذت  با  ميتوانيم  نيز  ميشوييم  را  دستهايمان 
آرام  زيبا  چه  آب  کنيد،  امتحان  يکبار  دهيم.  انجام 
کنيد  نگاه  آب  به  کند  مي  نوازش  را  دستتان  پوست 
و لذت ببريد و آنجاست که احساس خوب زندگی کم 
شدن  قدرتمند  باعث  لذت  آيد.  مي  سراغتان  به  کم 
مي شود، به طرز باور نکردنی باعث باا رفتن اعتماد 
تا  است.  زندگی  بردن هدف  لذت  نفس مي شود،  به 
ميتوانی همه کارها را با لذت همراه کن… حتی نفس 
که  کلمه ای  بله!  توست.  فعاليت  کمترين  که  کشيدن 
قصد داريم يادآوری کنيم “لذت” است. در واقع ما يک 
رکن اساسی از زندگانی و گذر عمر را به کلی فراموش 
کرده ايم که آن چيزی نيست جز لذت بردن از زندگی 
و شکرگزاری تمامی لحظاتی که وجود داريم و نفس 
يکبار  فقط  که  رفته است  خاطرمان  از  گويا  می کشيم. 
در اين دنيا و کنار خانواده  و عزيزانمان هستيم. برای 
چيزهای عجيب و غريب می جنگيم ، بجای خوشحالی 
و لذت بردن از دقايق و لحظه ها ، بيشتر آنها را تباه 
باشيم،  نداشته  هم  تقصيری  .شايد  می کنيم  آشفته  و 
آن  در  که  هستيم  محيطی  و  جامعه  متأثر  همگی  ما 
تبليغات   ، تکنولوژی ها  انواع مختلف  البته  داريم،  قرار 
محيطی، مجازی و صد نوع ديگر که هر لحظه چيز 
جديدی را در مخمان فرو می کنند ،اما چيزی که واضح 
است ، مادی نگری و مصرف گرايی ماست که زندگی 
را از کام و دلپذيری انداخته! انسان ها ، صنايع مختلف، 
خودمان  برای  گوناگونی  نيازهای  و…  کارخانجات 
ايجاد کرده اند يا بهتر بگوييم، ايجاد کرده ايم، غافل از 
اينکه هيچکدام از اين موارد زمانی وجود نداشتند و نياز 
هم نبودند! زندگی ادامه داشت، حتی شايد خيلی بهتر 
از زمان بوجود آمدنشان. در آخر شايد بهتر باشد قبول 
که  مائيم  هستيم،اين  خودمان  اصلی  مقصر  که  کنيم 

تصميم اول و آخر لحظه هايمان را می گيريم.
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مصاحبه  انجام  برای  را  ما  دعوت  که  اين  از   ، شما  بر  درود 
پذيرفتيد، سپاسگزارم.

- لطفا خودتان را برای مخاطبان نشریه طرح فردا 
معرفی کنید و بفرمایید در چه زمینه ای فعالیت می 

کنید.
الدين حجازی هستم فوق ديپلم رياضی، دانش آموخته  رکن 
انجمن سينمای جوان، در سالهای 69-68 وارد سينمای جوان 
سال  از  بودم  مشغول  هنری  عکاسی  به   ۷8 سال  تا  و  شدم 
۷8 استارت عکاسی حرفه ای خود را تحت عنوان استوديوی 

عکس رکن الدين آغاز نموده ام
متعددی  سوم  و  ،دوم  نامه،جوايزاول  ،تقدير  افتخار  لوح  بنده 
المللی  بين  انجمن  نظر  تحت  داخلی  معتبر  جشنواره   از 
کسب  را  طبيعت   و  اجتماعی  های  زمينه  در  عکاسان)فياپ( 
در   ۷6 سال  انفرادی   نمايشگاههای  در  تاکنون  و  ام   نموده 
برگزار  کرمان  در   9۳ در سال  و  ايران  عکاسان  خانه  تهران  
کرده ام  ودر نمايشگاههای گروهی بی شماری شرکت داشته 
ام و همچنين  داوری متعددی از عکاسی را بر عهده داشته ام

- بیشتر در چه زمینه ای عکاسی می کنید؟
عکاسی را ميتوان به دو بخش هنری و کاربردی  تقسيم کرد. 
نيازمند بخش مالی است و  بخش کاربردی عکاسی مشخصا 
درآمد زاست. عکاسی کاربردی مثل عکس های  متداول پرتره 
ميباشد، اکثر  کارهای هنری ام  کانسپت و مستند اجتماعی  

است
داده  قرار  تاثیر  تحت  را  شما  که  بوده  عکسی   -
ثبت  خودتان  حال  به  تا  که  هایی  عکس  باشد؟از 

کرده اید یا سایر عکس ها؟
به طور کلی هر عکسی که خوب باشد تاثير گذار هم است،خيلی 
از عکس ها من را تحت تاثير خودشان قرار داده اند، ميتوان 
گفت از هر عکاس برجسته ی ايرانی و خارجی در آرشيو ذهنی 
من آلبوم عکسی وجود دارد که ميتوانم با مراجعه به آرشيوهای 

ذهنی خود و از عکس ها الهام بگيرم.
- برای عاقمندان به عکاسی که می خواهند حرفه 
می  توصیه  هایی  راهنمایی  و  نکات  چه  شوند  ای 

کنید؟ چگونه شروع کنند؟
عاقمندانی که در رشته  عکاسی  تحصيل نکرده اند می توانند 
العاده ای در اين زمينه به  اينترنت اطاعات فوق  با سرچ در 
از کتب و کاس های عکاسی معتبر و شناخته  آورند،  دست 
شده در ايران که تحت نظارت و تاييديه ارشاد می باشند هم 

می توانند استفاده کنند و از علم اساتيد بزرگوار بهره برند.
پيشنهاد می کنم عاقمندان به حرفه ی عکاسی قبل از شروع 
کار حرفه ای خود، حداقل يک سال دوره ی کارآموزی را در 
اين دوره يک ساله  نمايند، در  استوديو حرفه ای سپری  يک 
ارتباط با مشتری را می آموزند، و می توانند با يادگيری اصول 

و فنون در اين کسب و کار موفق و ماندگار شوند.
- عکاسی را در ایران از نظر حرفه ای چگونه می 
کشورمان  در  عکاسی  برای  ای  آینده  چه  بینید، 

متصور هستید؟
در حال حاضر در کشورمان عکاسی در سطوح عالی است، با 
توجه به فراوانی عکس در اينترنت، آگاهی بصری عاقمندان 
افزايش يافته، در شهر کرمان عکاس های نوپا کار حرفه ای 

خود را راه اندازی کرده اند و تا بحال موفق هم بوده اند.
هر کسی دستخط  و امضای خودش را دارد، به همين خاطر 
است که ميتوانند امضايتان را تشخيص دهند. اما هنوز آگاهی 
مردم نسبت به يک عکس خوب آنقدر زياد نيست، من اميدوارم 
در آينده ای نزديک با توجه به رسانه های اجتماعی اين امر 

قوی تر شود و حوزه ی ديد افراد گسترده تر گردد.
- از چه دوربین و تجهیزاتی برای یک شات معمولی 

استفاده می کنید؟
 عموما برای عکاسی استوديو  از تجهيزات برند canon  و 

از دوربين  برند fuji  برای عکاسی استريت استفاده ميکنم .
- بزرگترین هدف شما در عکاسی چیست و دوست 

دارید به چه جایگاهی برسید؟
در زمينه عکاسی هنری جايگاه قابل قبولی در نزد هنرمندان 
ايران دارم به طوری که ده سال پيش مرا جزو صد  عکاسی 

عکاس برتر قرن ايران شناخته اند.
- آیا اینکه امروزه هر کسی می تواند با گوشی خود 

عکس بگیرد، به هنر عکاسی کمک می کند؟
صنعت عکاسی جايگاه خود را دارد و راه خويش را يافته است، 
کار صنعت عکاسی مشخص است. موبايل هم ابزاری در جهت 
خدمت به اين صنعت است. قطعا موبايل در اين زمينه موثر و  

مثبت است.
یک  موفقیت  راهکارهای  درباره  شما  نظر  نقطه   -

آتلیه عکاسی چیست؟
شرط ازم موفقيت يک آتليه عکاسی داشتن تخصص، آگاهی 
است  پرتره حتی شما ازم  در عکاسی  است.  بودن  روز  به  و 
ماندن  موفق  و  شدن  موفق  برای  بدانيد،  هم  روانشناسی 
همانطور که پيشتر گفتم، بايد مدتی قبل از شروع به کار نزد 
يک آتليه حرفه ای  آموزش ببينند. حتی اگر عکاسی بلد باشند .

و  کسب  توسعه  برای  شما  آینده  های  برنامه   -
کارتان چیست؟

قطعا آموزش جزو برنامه آينده کاری من خواهد بود، کار پرتره 
پروفايل، عکاسی کودک و عروس.

- آیا تخصص در کار مهم است؟
مهم ترين مرحله براي شروع هر کسب و کاري تعيين حوزه اي 
که مي خواهيد در آن فعاليت کنيد، است. حوزه کاري هر فرد بر 
اساس تخصص آن فرد تعيين مي شود، يعني بهتر است که فرد 

در زمينه اي که تخصص دارد کار کند تا موفق شود.
آنگاه  فعاليت کنيد و متخصص شويد  در يک حوزه مشخص 

کسب و کار شما موفق خواهد شد.
- در  کسب و کار شما پول چه نقشی در موفقیتتان 

دارد؟
يک  ميخواهد  که  کسی  قطعا  داراست،  را  اصلی  نقش  پول 
کار خوب ارائه دهد بايد استوديوی خوب و با تجهيزات کامل 
داشته باشد، تبليغات گسترده انجام دهد و همه ی اينها مستلزم 

داشتن پول است.
اما اگر شما سواد کاری  گرچه داشتن پول حائز اهميت است 
و هنری نداشته باشيد نمی توانيد ماندگار شويد، ضمن داشتن 

پول، بايد سواد کاری و تخصص ازم را هم دارا باشيد.
- یکی از پر تکرار ترین عادات مثبت شما به عنوان 

یک فرد موفق چیست؟
نوآوری و خاقيت از عادات مثبت من در کار است، به گونه ای 
که برای هر عکس مشتريان دکور متفاوت می چينم، يکنواختی 

در عکاسی که من انجام می دهم هيچ جايگاهی ندارد.
-برای اینکه بتوانیم همیشه موفق بمانیم چه کاری 

باید انجام دهیم؟
باشيم،  روز  به  و  برويم  پيش  دنيا  روز  تکنولوژی های  با  بايد 
صنعت عکاسی در حال توسعه است نبايد از قافله عقب ماند، 
بايد مطالعات عمومی، اجتماعی و هنری خود را افزايش دهيم.

دایل  از  کنید  می  فکر  که  اصلی  ویژگی  سه   -
موفقیت شما هستند چیست؟

يکی از دايل موفقيت من وجود عاقه به عکاسی است، اما 
99 درصد جامعه به عکاسی عاقمندند به همين جهت داشتن 
عاقه به تنهايی کافی نيست، بايد عاشق عکاسی بود  يعنی 
برای کار بگذاريد، تعهد داشتن به کار  انرژی خود  از زمان و 
بسيار  مشتری  به  دادن  امنيت  و حس  است  ازم  و  ضروری 
مهم است. افرادی که از قديم در اين کار مانده اند و هنوز فعال 
هستند کسانی بوده اند که حس امنيت را به مردم دادند و مردم 
پشتيبان آنها بوده اند و توانستند فعاليتشان را ادامه دهند. تعهد 
ميتواند هم  تعهد به کار باشد و هم تعهد اخاقی، اينکه مردم 
حس امنيت کنند و شما را از خود بدانند راز ماندگاری در اين 

کسب و کار است.
و  موفق  های  انسان  بین  تفاوت  ترین  کلیدی   -

ناموفق در چیست؟

 انسان های موفق به شانس و اقبال و تقدير اعتقادی ندارند، 
شعارشان اين است تنها کسی که باعث موفقيت من می شود 
خود من هستم و نه کسی ديگر.  افراد موفق برای اصاح و 
رشد خود زمان صرف می کنند غيرممکن است که بدون رشد، 
دائما جزو بهترين ها بود. افرادی که به اين حقيقت پی برده اند، 
در  و  کرده  اصاح  را  خود  بايد  بقا  برای  هميشه  که  می دانند 
افراد  تمامی  تقريبا  بردارند.  گام  بهتر شدن شان  و  رشد  جهت 
روی  تمرين  بهبود  يادگيری،  مطالعه،  برای  را  زمانی  موفق، 
مهارت های جديد اختصاص می دهد که به آن ها کمک می کند 

همواره سرآمد ديگران باشند.
-آیا وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در 

کار شما تاثیر گذار بوده است؟
به شدت وضعيت مالی کل جامعه با توجه به تحريم ها خوب 
نيست، قدرت خريد مردم کمتر شده است، برای مثال من برای 
حفظ مشتريان خود ۴ سال است که قيمت کارهای خود را با 

وجود تورم و گرانی موجود در جامعه افزايش نداده ام.
می  فکر  شما  مثل  که  افرادی  برای  شما  پیام   -
کنند، دوست دارند در این مسیر کاری قرار بگیرند 

چیست؟
اگر عاشق کار عکاسی نيستيد وارد اين کار نشويد، در بخش 
عکاسی  يک بخش وسيعی است، چندين رشته تحصيلی در 
دانشگاهها تدريس می شود، يک بخش مشخصا عکاسی آتليه 
و استوديو است، اگر در کار استوديو و آتليه و روايت عکاسی که 
درآمد زاست بخواهند وارد شوند، قطعا بايد به بحث شاگردی 
توجه شود.  و تخصص  تجربه  و کسب  کردم  عنوان  قبل  که 
ژانرهای  و  تبليغاتی  های  عکاسی  ژورناليستی،  های  عکاسی 
متفاوت درآمد زاست، من فقط در زمينه ای که تخصص دارم 

فعاليت می کنم.
- پایان سال ۹۸ را چگونه می بینید؟

سال سختی را پشت سر گذاشتيم،  اميدوارم با تغييرات مثبت 
هميشه  برايشان  که  شود  خوب  آنقدر  مردم  اوضاع  سازنده  و 
جشن و شادی  برقرار باشد و دل مردم شاد باشد و از مراسمات 
شادی خود عکاسی  نمايند تا ما هم بتوانيم سهم خود را در 

اين زمينه انجام دهيم.
آیا در زمینه عکاسی خاطره ای دارید؟

بعد از اتمام خدمت سربازی، توانستم در تهران با اساتيد بزرگ 
و عکاسان برجسته ايرانی ارتباط نزديک پيدا کنم، در مجلس 
ترحيم مرحوم ابراهيم هاشمی که همه نگاهها به آن مجلس 
بود، صداو سيما و عکاسان و هنرمندان از بنده به عنوان آخرين 
کشف مرحوم ابراهيم هاشمی نام بردند، حدود ۱۰ سال پيش 
که به کانون هنر رفته بودم، جناب آقای صادقی عکاس مشهور 
را ماقات کردم ايشان به من تبريک گفتند برای اينکه جزو 
صد عکاس برتر ايران انتخاب شدم، آشنايی با استاد فخرالدين 
فخرالدينی عکاس بزرگ پرتره ايران در کار من بسيار تاثيرگذار 
 ، آموختم  ها  نکته  بردم  بهره  بسيار  ايشان  محضر  از  و  بود 
هايی  پيشرفت  و  شوم  عاقمند  پرتره  عکاسی  به  شد  سبب 
در اين زمينه برايم حاصل شود. در پايان از همه ی عزيزانی 
که با حمايت خود باعث موفقيت من  شدند تشکر می کنم، 
همچنين از شما و نشريه وزين طرح فردا که فرصت اين گفتگو 
روزهای خوش  و  شادی  آرزوی  سپاسگزارم،  کرديد  فراهم  را 

برای مخاطبان اين نشريه دارم.
 صحبت پایانی:

زمينه  در  من  مشوق  که  عزيزانی  ی  همه  از  ميکنم  تشکر 
عکاسی بوده اند .

عکاس خبرنگار نشريه طرح فردا:
آناهيتا احمدی

مـدیر مـوفق
مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا
  با جناب آقای رکن الدین حجازی

مدیریت محترم آتلیه فیلم و عکس رکن الدین در کرمان
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اين همان فرصتی است  انرژی خورشيد؛  از   درآمدزايی 
بنابراين  است،  فراهم  آفتابی  روز   ۳۰۰ با  کشور  در  که 
احداث  و  تجديدپذير  انرژی های  رونق  و  توسعه  با 
شغل،  ايجاد  بر  عاوه  می توان  خورشيدی  نيروگاه های 
داشت؛  نيز  قابل ماحظه ای  ثروت آفرينی  و  درآمد 
قاره   5 برق  می تواند  ايران  کارشناسان،  قول  به  چراکه 
متاسفانه مردم و  اما  تامين کند،  اين طريق  از  را  جهان 
ندارند،  درآمدزايی  نوع  اين  از  اطاعی  بخش خصوصی 
دراين  فرهنگ سازی  و  اطاع رسانی  دليل  همين  به 
برای  ايجاد شرايط  و  توسط رسانه های جمعی  خصوص 
سرمايه گذاری توسط وزارت نيرو ضروری است. ازسوی 
برای  که  آلودگی  بر  عاوه  فسيلی  منابع  به يقين  ديگر 
خواهند  اتمام  به  روزی  می کنند  ايجاد  زيست  محيط 
نخواهد  امکان پذير  آن ها  از طريق  انرژی  توليد  و  رسيد 
بود، همچنين از آنجا که محيط زيست امروز به اولويت 
انرژی های  سمت  به  بايد  شده  تبديل  جهانيان  نخست 
بايد  بادی و خورشيدی  انرژی  بنابراين  تجديدپذير رفت 

جايگزين انرژی های فسيلی شوند.
برای  زيرساخت ها  ايجاد  اوليه  هزينه های  که  آنجا  از 
در  می توان  است،  بسيار  تجديدپذير  انرژی های  توليد 
اما  کرد  استفاده  خصوصی  بخش  ظرفيت  از  زمينه  اين 
در  را  مناسب  زمين  و  وام  تسهيات ازم همچون  بايد 
اختيار آن ها قرار داد و خريد تضمينی برق به طور دائم و 
منظم صورت گيرد هرچند ضعف های بسياری در انجام 
اقدامات وجود دارد. البته گايه مندی های سرمايه گذاران 
از دولت به دليل عدم همکاری با آنها قابل توجه است 
در  خود  محدوديت های  از  نيز  دولتی  تشکيات  هرچند 
اين زمينه می گويند و به نوعی توپ را به زمين يکديگر 
پاس می دهند. به زعم کارشناسان برخی از کاستی ها و 
بخش  سرمايه گذار  جذب  برای  دولت  کار  در  اشکاات 

و  مدون  برنامه  آنکه  نخست  دارد؛  وجود  خصوصی 
بازارهای  احصاء  و  شناسايی  برای  شده ای  هدف گذاری 
وجود  مختلف  استان های  در  تجديدپذير  انرژی های 
ندارد تا براساس آن برای ايجاد سايت ها يا همان مرکز 
و  داده  فراخوان  انرژی  خرد  و  متوسط  بزرگ،  توليدی 

سرمايه گذاری شود.
انرژی های تجديدپذير  به عنوان سازمان  آنکه ساتبا  دوم 
انرژی های  توسعه  امر  متولی  برق  انرژی  بهره وری  و 

برای  کنونی  تکنولوژی  سطح  بايد  ايران  در  تجديدپذير 
توليد انرژی را مشخص و طی يک هدف گذاری مشخص 
دارا  عليرغم  ايران  کند.  روز  به  را  مهم  اين  تجهيزات 
بودن ظرفيت های بسيار در حوزه انرژی های تجديدپذير 
اما حرفی برای گفتن ندارد، در حالی که می توان عاوه 
خورشيد،  از  شده  گرفته  برق  طريق  از  اشتغال  ايجاد  بر 
با صادرات اين انرژی درآمدزايی و ارزآوری بسياری نيز 

کرد.

و  داخلی  متعدد  متقاضيان  و  سرمايه گذاران  تاکنون 
ساخت  و  بخش  اين  در  سرمايه گذاری  جهت  خارجی 
بوروکراسی شديد  دليل  به  اما  پيش قدم شده اند  نيروگاه 
اداری، نبود زيرساخت ها و صدالبته کم توجهی مسئوان 
تاکنون قدم چشم گيری در اين راه برداشته نشده است.

زمين  محدوديت  کويری  مناطق  در  اگرچه  همچنين 
وجود ندارد اما مشکل در ارائه تسهيات بانکی است، به 
عنوان مثال باوجود آنکه بسياری از افراد تا پای قرارداد 
سخت  بسيار  فرآيند  اما  رفته اند  پنل ها  راه اندازی  برای 
محيط  سازمان  و  و شهرسازی  راه  وزارتخانه  در  موجود 
دريافت  سخت  مراحل  و  زمين  واگذاری  برای  زيست 
از  داوطلبان  شده  سبب  بانکی  وام  همچون  تسهيات 

ادامه راه پشيمان شوند.
چين،  همچون  مختلف  کشورهای  کارشناسان  گفته  به 
آلمان، اتريش و... نيز استقبال خود را برای سرمايه گذاری 
به  اما  کرده اند  اعام  تجديدپذير  انرژی های  توليد  در 
خود  سرمايه گذاری  برای  تضمين  دريافت  عدم  دليل 
برای  سرمايه گذاری  می شوند،  پشيمان  قرارداد  انعقاد  از 
سرمايه گذاران  به  ضمانت  ارائه  نيازمند  نيروگاه  احداث 
اين  ارائه  پيرامون  پاگير  و  دست  بوروکراسی  اما  است 

ضمانت مانع ادامه کار شده است.
در  بامی  پشت  خورشيدی  نيروگاه  تاکنون۳2۰۰  البته 
استان های آفتاب گير سراسر کشور، راه اندازی شده است، 
اين اقدام دولت و وزارت نيرو قابل تامل است و می تواند 
تمايل به مهاجرت را به شهرهای بزرگ کاهش دهد و 
به يقين اگر روستاييان و بوميان شهرهای کوچک درآمد 
ثابت و تضمين شده داشته باشند هيچگاه محل زندگی 

خود را به اميد کارگری فصلی رها نخواهند کرد.
                                               

درآمدزایی از انرژی خورشیدی؛ فرصتی رها شده

 به اعتقاد کارشناسان اقتصادی افزايش قيمت بنزين، قدرت 
خريد مردم را 8درصد کاهش داد. نمايندگان کارگری معتقدند 
شرايط اقتصادی آن قدر بغرنج است که همه آمارها حق را به 
طبقه کارگر می دهد. همواره سه ماه پايانی سال برای جامعه 
کارگری با هزينه های بيشتری نسبت به ساير ماه های سال 
همراه است، چرا که تورم نزديک شدن به ايام عيد از 2تا ۳ماه 
پايانی هر سال آغاز می شود و همين موضوع باعث کاهش 
قدرت خريد کارگران می شود. افزايش قيمت بنزين طی يک 
ماه گذشته باعث افزايش قيمت بسياری از اقام سبد غذايی 
تومانی هزينه های  تا 5۰۰ هزار  افزايش ۴۰۰  شد، چرا که 
مصرفی را برای خانوارکارگری اضافه کرد و  اين مبلغ  تقريبًا 
حدود 8 درصد از قدرت خريد مردم را کاهش می دهد. اگر 
متوسط هزينه های مصرفی خانوارها در کل کشور را بين ۳ تا 
۳.5 ميليون تومان و در کانشهرها ۴ تا ۴.5 ميليون در نظر 
بگيريم افزايش قيمت بنزين تقريبا ۴۰۰ تا 5۰۰ هزار تومان 
بر هزينه های مصرفی خانوارها به طور ميانگين اضافه کرده 
است البته دولت سعی کرد با سياست های حمايتی بخشی از 
اين کاهش را جبران کند و شايد تا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اين 
کاهش را توانسته پوشش دهد. بخشی از کاهش قدرت خريد 
کارگران به خاطر تحريم ها است،چرا که  تحريم ها بيشترين 
فشار را بر دهک های کم درآمد جامعه وارد کرده است و به 
بر  عميقی  فشارهای  پيش رو  سال های  در  که  می رسد  نظر 
سه  اصاح  آن  راه حل  و  آورد  خواهد  کم درآمد  دهک های 
نظام مالياتی، بانکی و يارانه پنهان است که بايد اصاحات 
ساختاری و اساسی در آنها صورت بگيرد. آمار نشان می دهد 
در  می پردازد  اندکی  ماليات  جامعه  پردرآمد  دهک  دو  که 
حالی که اين تحريم ها بر ثروت آنها افزوده است. ثروتمندانی 
که به دليل وجود رانت و فساد بيشترين نفع را از تسهيات 
بانکی می برند چون از تسهيات ارزان قيمت استفاده می کنند 
و همچنين يارانه پنهان نيز اينگونه است. بنابراين در شرايط 
تحريمی اگر اين سه نظام کليدی اقتصاد اصاح نشود شاهد 
تيم  شرايط  اين  در  بود.  خواهيم  جامعه  در  عميق  شکاف 
وزارت  مانند  رسمی  نهادهای  از  کار  عالی  شورای  کارگری 
اقتصادی و صمت می خواهد خود هزينه سبد معيشتی يک 
ماه خانوار کارگری را براساس اقامی که به آن ها می دهيم 
دولت  و  کارفرمايان  همواره  قبل  سال های  در  کنيم.  تعيين 
آن ها  امسال  ولی  نداشتند  دلخوشی  معيشت  سبد  تعيين  از 
تمايل دارند که هر چه زودتر اين سبد به تصويب برسد. ولی 
از گذشت  بعد  تا  اين سبد هستند  تعويق  دنبال  به  کارگران 
مدتی و تاثير افزايش قيمت بنزين بر برخی اقام سبد کاا به 

تعيين هزينه های خانوار بپردازيم.

آسیب های تأخیر در ازدواج را بدانید

است.  خانواده  جامعه،  بنيان  و  ازدواج  خانواده  يک  بنيان   
تغييرات  است،  سالم  خانواده  گرو  در  جامعه  يک  سامتی 
اتفاق  باايی  با سرعت  اخير  دهه های  در  جامعه  زيرساختی 
فرهنگی،  سطوح  در  را  مشکاتی  موضوع  همين  که  افتاد 
اقتصادی، اجتماعی و خانواده ها ايجاد کرده و نگرش افراد به 
ازدواج را نيز تغيير داده است. در 2۰- ۱5 سال گذشته ازدواج 
يک اصل پايه ای محسوب می شد،  افراد و خانواده ها آن را 
اين  و  می دانستند  خود  پيشرفت  و  رشد  برای  يک ضرورت 
موضوع مورد حمايت خانواده ها و جامعه قرار می گرفت، اما در 
جامعه امروزی با توجه به سرعت باای تغييرات و مشکات 
زياد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به نوعی اولويت ازدواج 
و  خانواده  تشکيل  برای  افراد  سن  آن  تبع  به  و  آمد  پايين 
سهل  دانشگاهی  تحصيات  است.  رفته  باا  تجرد  احتمال 
می شود،  ازدواج  در  افراد  انتظارات  رفتن  باا  باعث  الوصول 
استقال  آن  تبع  به  و  اشتغال  احتمال  دنبال تحصيات،  به 
از  افراد  طرفی  از  و  رفته  باا  دختران،  برای  ويژه  به  مالی 
مسئوليت های خاص مسير متأهلی، گريزان هستند. در واقع 
ازدواج  رفتن سن  باا  برای  اصلی  دليل  دو  کلی  به صورت 
زياد  مشکات  يکی  دارد،  وجود  افراد  تجرد  آن  تبع  به  و 
انتخاب يک سری از  فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و دوم 
افراد برای دير ازدواج کردن يا ازدواج نکردن که گزينه دوم 
به دنبال مورد اول صورت می گيرد. وقتی سن ازدواج از حدود 
انتخاب برای  با موضوع وسواس در  ۳۴ سالگی باا می رود 
ازدواج مواجه می شويم و افراد به دنبال جبران در انتخاب و 
در پی آن انتخابی بی عيب و نقص و کاما ايده آل هستند 
اينکه چنين فردی وجود ندارد، احتمال تجرد در  و به دليل 
افراد  نکردن  ازدواج  های  آسيب  جمله  از  می رود.  باا  افراد 
می توان به اضطراب تنهايی، اعتماد به نفس پايين، اميد به 
زندگی پايين، افسردگی ناشی از تنها ماندن، افت انگيزش، 
شاد نبودن، احساس پوچی، از دست دادن زايندگی و شادابی، 
و  خانواده  از  گرفتن  فاصله  ناتوانی،  احساس  رخوت،  رکود، 

جامعه و عدم فرزندآوری اشاره کرد.

سمفونی ناتمام قدرت 
خرید کارگران

 

در  فروش  و  خريد  نفس  تقريبا  بازار،  در  رکود  حالی  در 
بازار مسکن را قطع کرده است؛ اما بررسی قيمت ها نشان 
می دهد که قيمت خانه ها روندی صعودی دارد. کارشناسان 
يک  عنوان  به  وضعيت  اين  از  اقتصادی،  تحليلگران  و 
در  قيمت ها  که  به طوری  می کنند؛  ياد  غيرعادی  وضعيت 
هيچ گونه  بازار  واقعيت  که  حالی  در  می روند؛  باا  بازارها 
کشش و ظرفيتی برای رشد قيمت ها ندارد. آمارهای رسمی 
نيز اين موضوع را تاييد می کند.  به اين معنا که سرمايه های 
مسکن  بازار  به  سکه،  و  ارز  بازار  در  گردش  از  پس  مردم 
به  بازار مسکن  اين در حالی است که  حرکت کرده است. 
طور کلی در سال ۱۳98 با رکود مواجه بوده و معامات در 
مشابه  زمان  به  نسبت  درصد   ۴۳ حدود  نخست  ماهه   ۱۰
با  مسکن  بازار  يعنی  اين  است؛  يافته  کاهش  قبل  سال 
ماه  دو  در  اگرچه  می کند.  نرم  پنجه  و  دست  تورمی  رکود 
اخير تعداد معامات بيش از ۱۰۰ درصد باا رفته که عمده 
تغيير  می تواند  اتفاق  اين  علت  تنها  معتقدند  کارشناسان 
قيمت بنزين، معامات شب عيد و خريدهای سرمايه گذاری 
به قصد حفظ ارزش پول باشد. مطابق برآوردها حدود ۷۷ 
درصد معامات بازار مسکن در ايران از نوع سرمايه گذارانه 
است. در حال حاضر دهک های آسيب پذير جامعه، نسبت به 
گذشته طيف وسيع تری را شامل می شوند. پيش از اين گفته 
می شد که دهک های يک تا سه اساسا توانايی خريد خانه 

را از دست داده اند و دهک های ۴ تا ۷ برای خريد خانه به 
کمک دولت نياز دارند، اما با شرايطی که اکنون بر اقتصاد 
خانه  خريد  در  ناتوانی  می رسد  نظر  به  شده،  حاکم  کشور 

گريبان دهک های بااتر جامعه را هم گرفته است.
اقشار  از  وسيعی  طيف  برای  مسکن  خريد  حاضر  حال  در 
شده  اندازه ای  به  مسکن  هزينه  است.  شده  سخت  جامعه 
است که طيف متقاضی واقعی مسکن نقدينگی ازم برای 
برای  شرايط  اين  در  و  است  داده  دست  از  را  خانه  خريد 
که  گفت  بايد  دولت  تازه  طرح های  اثرپذيری  سنجش 
مسکن  شده  تمام  قيمت  از  هم  را  زمين  قيمت  اگر  حتی 
است. شده  سخت  مسکن  هزينه های  تامين  کنيم،  حذف 

وضعيت  خصوص  در  اقتصادی  تحليلگران  و  کارشناسان 
بازار مسکن معتقدند که با وجود افزايش شديد قيمت ها و 
ناتوانی 9۰ درصد از متقاضيان مصرفی برای خريد مسکن، 
وضعيت بازار مسکن در شرايط غيرعادی قرار گرفته است. 
ادامه روند رشد قيمت ها در شرايط فعلی شده  آنچه عامل 
است، اعتقاد به بروز معجزه در بازار ملک از سمت خريداران 
می شود.  مربوط  آينده  در  بااتر  قيمت  با  فروش  اميد  به 
اين اعتقاد به معجزه بابت تصور افزايش قيمت ها در آينده 
نه تنها در بازار مسکن، بلکه در بازار ساير دارايی ها از جمله 
بازار بورس و خودرو نيز وجود دارد. در واقع آنچه در شرايط 
فعلی خريداران را ترغيب به خريد مسکن، خودرو يا سهام 

شرايطی  در  قيمت ها  رشد  روند  ادامه  به  منجر  و  می کند 
رشد  برای  ظرفيتی  و  کشش  هيچ گونه  بازار  واقعيت  که 
افزايش  روند  ادامه  برای  انتظار  می شود،  ندارد،  قيمت ها 
قيمت هاست. با توجه به نبود کشش و ظرفيت در واقعيت 
بازارهای اقتصادی همچون بازار مسکن، سهام و خودرو، در 
صورتی که اعتقاد به بروز معجزه از سوی مردم رها شود، 

می توان اميدوار به ريزش نرخ ها در بورس، مسکن و خودرو 
بود. هم اکنون نه عرضه مسکن قادر به تعديل قيمت هاست 
برخوردار  برای خريد ملک  توان مالی کافی  از  تقاضا  نه  و 
به  گران  خريد  معنای  به  معجزه  به  اعتقاد  بنابراين  است. 
انگيزه گران تر فروختن به يک وصله ناجور در بازار مسکن 

تبديل شده است.

قطعا مدارس ايران شايسته انتقاد هستند، به اين دليل که 
دانش آموزان از درس خواندن لذت نمی برند و نمی توانند 
عينی  استفاده  خود  آموخته های  از  اجتماعی  زندگی  در 
پاسخ  نيازهايشان  به  خود  آموزه های  با  نمی توانند  کنند. 
دقيق  را  مسائل  خود  آموخته های  با  نمی توانند  بدهند. 
تحليل کنند و نمی دانند آنچه ياد گرفته اند به چه دردی 
می خورد. در يک کام بايد گفت مدارس ايران مرده اند! 
روبرو  زيادی  بسيار  فرهنگی  تعارضات  با  دانش آموزان 
ثبات  رفتن  دست  از  باعث  تعارضات  اين  و  هستند 
کسب  در  را  دانش آموزان  و  شده  هنجاری  و  رفتاری 
هويت  انسان ها  است.  ساخته  مشکل  دچار  خود  هويت 
فرهنگ  می سازند.  فرهنگی  الگوهای  براساس  را  خود 
به  را  اجتماعی  نيازهای فردی و  به  پاسخگويی  راه های 
از رسانه ها  استفاده  با  امروزه  ما نشان می دهد و بچه ها 
به  زيادی  موارد  در  و  می بينند  را  مختلف  فرهنگ های 
خودشان حق می دهند که به غير آداب و رسوم و عرف 
جامعه خودشان، از آداب و رسوم ديگر جوامع نيز استفاده 
می تواند  بهتر  ديگر،  فرهنگ  آن  نظرشان  به  زيرا  کنند، 
پاسخگوی نياز ايشان باشد، ولی - ساختار -  آنها را به 
رعايت يک الگوی فرهنگی مجبور می کند. پس يا با دل 
با  يا  می کنند  انتخاب  را  فرهنگی  الگوی  يک  چرکينی 
بی ايمانی! يا اينکه اصا ساختار را دور می زنند و الگوی 
تعارضات  کار  اين  پديد می آورند که  برای خود  جديدی 

فرهنگی را پديد می آورد.  
با  درسی  مفاهيم  تطبيق  عدم  به  مشکل  اين  از  بخشی 
برمی گردد.  بچه ها  اجتماعی  و  فرهنگی  جديد  نيازهای 
تنها  که  درآمده  ابزاری  مفهوم  يک  صورت  به  علم 
که  چيزی  مدارس  در  و  است  درآمد  کسب  آن  کارکرد 
بدرد زندگی بخورد تدريس نمی شود. فيزيک و شيمی و 
روانشناسی و ... تنها به اين دليل فرا گرفته می شوند که 
باشد،  داشته  پول  خانواده ای هم  اگر  باشند.  درآمد  منبع 

مدرکی می خواهد برای چشم و هم چشمی.
علوم انسانی هم که متاسفانه دارند کارکرد خود را کاما 
برای  باشند  بايد ماتی  انسانی  علوم  از دست می دهند. 
نگه داشتن آجرهای جامعه. اولين نياز بشر نياز به تطابق 

است و اگر فرد نتواند با محيط اطراف خود مطابق شود، 
دچار تعارض شده و نمی تواند با فرهنگ، اجتماع، شرع و 
هر چيزی که مسلک بشری را شکل می دهد کنار بيايد، 
و  نيازها  به  پاسخ  برای  جديدی  راه  می کند  سعی  پس 
پيدا کند و همانطور که گفتيم در  اطراف  کنترل محيط 

اينجا تعارضات فرهنگی به وجود می آيند.
می شود  محدود  دانش آموزان  فعاليت  ما  مدارس  در 
شانه  دندانه های  مانند  را  آنها  خاص.  چارچوب  يک  به 
در  می خواهيم،  چيز  يک  همه،  از  و  می بينيم  يکسان 
می کند.  فرق  ديگری  با  فرد  هر  استعدادهای  که  حالی 
برود!  باا  درخت  از  می کنيم  مجبور  را  "ماهی"  ما 
که  می شود  اداره  به  گونه ای  ايران  مدارس  غالب 
همينطور  و  آور  نشاط  و  بدنی  فعاليت های  دانش آموزان 
را به صورت تجربی لمس نمی کنند.  فعاليت های علمی 
می شود،  مدارس  ويترين های  ساخت  دستمايه  امر  اين 
با دانش آموزانی فعال! در واقع در مدارس  مدارسی شاد 

اينگونه ويترين می سازند. غيرانتفاعی 
در مدارس دولتی هيچ برنامه ای در راستای آماده سازی 
بچه ها برای زندگی آينده وجود ندارد. وقتی بچه ها ندانند 
که مدرسه چه نفعی برای ايشان دارد و با اجبار دوره های 
با  فارغ التحصيلی  از  پس  مسلما  بگذرانند،  را  آموزشی 
لذت  آموختن  از  شد.  خواهند  درگير  شديدی  تعارضات 
که  شغلی  و  عاجزند  مناسب  شغل  انتخاب  از  نمی برند، 
امر  اين  نيست.  استعدادهاشان  اساس  بر  برمی گزينند 
باعث کمبود مهارت فارغ التحصيان شده و موج بيکاری 
را تشديد می کند.  قطعا علم آموزی، عملی شرافت مندانه 
است و آنچه مورد انتقاد است شيوه آموزش است. شيوه 
بين می برد. کسانی  از  را  آموزش در کشور ما، خاقيت 
دليل  همين  به  و  می فهمند  و  می آموزند  را  علم  که 
متوجه دردی در جامعه می شوند، کاری مقدس را انجام 
می دهند. ولی زمانی که علم آموزی صرفا در راه اهداف 
ابزاری به کار گرفته می شود و فقط به اين فکر کنيم که 
چگونه از علم پول دربياوريم، علم، تقدس و کارکرد خود 

را از دست می دهد. 
که  است  اين  می کند،  شرافت مندانه  را  علم  که  آنچه   

بدهيم،  اجازه  خودمان  به  ما 
ذهنی  ساختارهای  درباره 
از  بسياری  کنيم.  شک  خود 
علما جماتی با اين مضمون 
اعتقادی  مبانی  "ما  دارند که 
صفر  از  را  خود  ذهنی  و 
دين   . داده ايم"  تشکيل 
تشويق  تفکر  به  را  ما  هم 
شرافتمندانه  تفکری  می کند، 
شواهد  دنبال  را  انسان  که 
دين  می فرستد.  دايل  و 
می گويد دنبال دايل منطقی 
خود  روح  و  ذهن  و  بگرديد 
اين  مسلما  کنيد.  راضی  را 
کاری شرافتمندانه است. ولی 
با  می خواهند  ما  مدارس  در 
غيرشرافتمندانه  روش های 
بدهند.  انجام  را  کار  اين 
با  خودشان  گاه  که  معلمان 
روبرو  فرهنگی  تعارضات 

ذهن  در  را  فرهنگی  مفاهيم  می کنند  تاش  هستند 
فرهنگ سازی  غلط،  اصطاح  به  يا  بيندازند،  جا  بچه ها 
افتاد،  نخواهد  اتقاق  هرگز  فرهنگ سازی  اين  کنند. 
بچه ها  زيرا  می افتد.  اتفاق  سوزی  فرهنگ  برعکس 
جامعه  در  درسی  کتب  محتوای  از  بسياری  که  می بينند 
مصداق عينی ندارد. بايد با توجه به استعدادهای بچه ها 
و مبانی فکری و هويت تاريخی مان، به گونه ای تدريس 
خاقيت  و  کنجکاوی  حس  تحريک  موجب  که  کنيم 

آنان شود.
دانش آموزان  ذهن  در  خاقيت  پرورش  يعنی  پژوهش 
يعنی  کردن،  فکر  يعنی  پژوهش  تفکر.  روش  آموزش  و 
کردن  پيدا  دسترسی  و  شکستن  را  ذهنی  ساختارهای 
آموزشی  نظام  در  مسائل  اين  جديد.  ساختارهای  به 
)ص(  اکرم  پيامبر  می شود.  ديده  کمرنگ  بسيار  ايران 
که  بپوشد  را  چيزی  که  امتی  است  ملعون  می فرمايند: 

حديث،  اين  از  منظور  بنده  گمان  به  باشد.  نبافته  خود 
در  ما  نيازهای  پاسخگوی  بايد  فرهنگ  است.  فرهنگ 
مکان ها و زمان ها و شرايط مختلف باشد، اگر علم آموزی 
نتواند پاسخ نيازهای ما را بدهد و نتواند شرايط را برای 
ما تحليل و تبيين و تفسير کند، اين علم آموزی مصداق 
چون  نبافته ايم،  خود  که  است  لباسی  پوشيدن  همان 

مناسب ما نيست.
يک  از  را  دانش آموزان  ذهن  بخواهد  که  معلمی  قطعا 
هدايت  زندگی  برای  مفيد  ساختاری  به  معيوب  ساختار 
مانع  اولين  شد،  خواهد  روبرو  فراوانی  با مشکات  کند، 
هر  در  معلم  زيرا  است.  درسی  کتاب  معلمی خود  چنين 
مجبورند  بچه ها  کند.  تمام  را  درسی  کتاب  بايد  صورت 
کارکردی  که  بگيرند  فرا  را  پاسخ  و  پرسش  سری  يک 
برابر  در  همواره  بچه ها  بنابراين  ندارد.  آنها  زندگی  در 

آموزش جبهه می گيرند و هرگز از آن لذت نمی برند.

انتظار معجزه در بازار مسکن

آنچه که سیستم آموزشی ایران ندارد!
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