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تله مقایسه اجتماعی

محسن جالل پور
«نردبان شکســته» عنوان کتابی اســت که یک محقق
روانشناسی به نام« کیث پِین» آن را نوشته است.
او در کتابش یک نردبان  10پلهای به دیوار ذهن ما تکیه
داده و خواسته بسته به احساس و ادراکی که از وضعیت
خود داریم ،روی یکی از پلهها بایستیم .پلهای که خود را
روی آن تصور کنیم،جایگاه ذهنی ما را مشخص میکند
و نشــان میدهد چقدر از جایگاهی که در جامعه داریم
راضی هستیم.
تصور کنید کســانی که در باالترین پله این نردبان قرار
دارند ،مرفهترین افراد هســتند و افرادی که پایین این
نردبان قرار دارند هم بدترین وضعیت رفاهی را دارند.
نردبانی که نویسنده در ذهن خواننده بر پا کرده اسمش
نردبان وضعیت اســت و کمک میکند تا افراد موقعیت
اجتماعی ذهنی خود را بســنجند .شما باید باید بتوانید
با توجه به درآمد ،ســطح تحصیالت،شــغل و جایگاهی
که در جامعه دارید ،موقعیت خود را در نردبان وضعیت
پیشبینی کنید و از آن باال بروید.
به اعتقاد نویســنده کتاب ،درســت اســت که به طور
میانگین ،افراد با درآمد بیشتر ،تحصیالت باالتر و شغل
بهتر ،خودشان را در پلههای باالی نردبان قرار میدهند،
اما نتیجه لزوما به واقعیت نزدیک نیست.
ارتباط کم میــان مولفههای ســنتی وضعیت زندگی و
درک ذهنی افراد از موقعیتشــان ،به این معناست که
افراد زیــادی وجود دارند که در دنیــای واقعی به لحاظ
استانداردهای عینی (درآمد ،تحصیالت و شغل خوب)
در وضعیت مناسبی قرار دارند
ادامه در صفحه2

حرکت در راســتای منویات رهبری و تحقق اقتصادی با بروکراسی
زاید اداری سازگاری ندارد و این مشکل مانع جدی در عرصه تولید
است.
هادی صفری از شهرستان اهر که توانسته است با ایجاد واحد کوچک
گلخانه ای ،زمینه اشــتغال خود و چند نفر دیگر را فراهم کند ،یکی
از بزرگ ترین مشــکالتی که تولید کنندگان دارند ،بروکراســی و
کاغذبازی وسیع اداری است که عامل بسیاری از پسرفتها و تعطیل
شدن کارگاههای تولیدی مولد به خصوص در شهرهای کوچک است.
وی که با اســتفاده از تســهیالت اقتصاد مقاومتی از ســوی بسیج
ســازندگی آذربایجان شــرقی در حوزه پرورش گیاهان گلخانهای
فعالیت دارد و موفق شــده با تکیه بر توانمندی هــای خود زمینه

اشتغال چهار نفر دیگر را فراهم کند ،اضافه کرد :از شغل خود راضی ام
و تالش می کنم افراد بیشتری را به خدمت بگیرم و کار خود را توسعه
دهم؛ معتقدم اگر بروکراسی از جامعه رفع شود ،می توان به صنعت
واقتصاد هر منطقه با توجه به ظرفیت های موجود امیدوار شد.
صفری که دانش آموخته رشته رایانه است ،با اشاره به اینکه مدارک
تحصیلی در کشور نمی تواند ضامن اشتغال و درآمدزایی برای افراد
باشد ،گفت :اینکه شخصی به دلیل نداشتن مدرک در یک کارخانه
بهجای مدیرعاملی فقط می تواند در بهترین شــرایط مدیر بخشی
از تولید شود و شــخص دیگر به دلیل داشتن مدرک و بدون زحمت
مدیرعامل میشود ،جای سؤال و تامل زیاد دارد.
ادامه در صفحه3

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به

مدیرعاملشرکتملیگازدرنشستخبریتشریحکرد:

توسعه در راه شرق

سرعتدرگازرسانیبهسیستانوبلوچستان

دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی:

راه برای صادرکنندگان
غیرحرفهای هموار شده
است
4

گازرسانی
به مکران
ادامه دارد

در گفتوگو با فعاالن اقتصادی
بررسی شد؛

حذف صفر از پول
ملیبهنفع اقتصاد
است؟
8

وزیر ارشاد دوران حوادث ۸۸
تشریح کرد:
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سخنگوی وزارت خارجه :استعفای ظریف را قویا تکذیب میکنم

رابطه ظریف و روحانی صمیمانه و سازنده
است
عدهای به صورت جنونآمیز اخبار کذب منتشر میکنند

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت :به
نظر میرســد عناصری در داخل کشور
در جهت تضعیف و تخریب جایگاه وزیر
و وزارت امــور خارجه بــا توجه به نقش
اساسی و حیاتی آنها در وضعیت کنونی
کشــور ،تــاش میکننــد و در همین
چارچوب به صورت جنونآمیز دست به
انتشار اخباری نادرست و کذب میزنند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،بهرام قاسمی
افزود :رابطه بسیار صمیمانه و سازندهای
میان وزیــر امور خارجه بــا هیات دولت
به خصــوص شــخص رییسجمهور و
همچنین سایر سران قوا و مقامات عالی
رتبه کشور وجود دارد و وزیر امور خارجه
و دستگاه زیر مجموعهشــان همواره در
حال تــاش برای ارتقای جایــگاه ایران
و همچنیــن خنثی کردن مکــر و حیله
دشمنان علیه ملت ایران و تامین منافع
مردم هستند.
عد های به صورت جنو نآمیز اخبار
کذب منتشر میکنند
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان

اظهار کرد :به نظر میرســد عناصری در
داخل کشور در جهت تضعیف و تخریب
جایگاه وزیر و وزارت امور خارجه با توجه
به نقش اساسی و حیاتی آنها در وضعیت
کنونی کشور ،تالش میکنند و در همین
چارچوب به صورت جنونآمیز دست به
انتشار اخباری نادرست و کذب میزنند.
به گــزارش «انتخاب» ،بهرام قاســمی
در پاسخ به ســوالی در رابطه با شایعات
اخیر در ارتباط با دســتگاه دیپلماســی
کشــور از جمله اســتعفای محمد جواد
ظریف از ســمت خود ،خــروج ایران از
برجام و همچنین وجود اختالفاتی بین
رییسجمهــور و وزیر امــور خارجه در
رابطه با موضوع سیاست خارجی کشور،
تصریح کرد :اســتعفای آقــای ظریف از
ریاست دستگاه دیپلماسی کشور را قویا
تکذیب میکنم .متاســفانه در حالی که
هفته گذشته ایشــان در یک سفر کاری
بسیار مهم و حســاس در هندوستان به
سر میبردند و مشغول رایزنی با مقامات
آن کشور بودند ،این خبر جعلی ساخته و

جزئیاتجدیدجلسه
میرحسینموسوی
با رهبری پس از
انتخابات
2

پرداخته شد.
به نوشــته ایســنا ،وی با بیان این که در
همین چارچوب شــاهد انجــام برخی
دیگر از فضاساز یها از ســوی برخی از
رســانههای مشــخص علیه وزارت امور
خارجه بودیــم ،گفت :به نظر میرســد
که عناصری در داخل کشــور در جهت
تضعیف و تخریب جایگاه وزیر امور خارجه
و دستگاه دیپلماسی کشــور با توجه به
نقش حیاتی و اساســی آنها در وضعیت
کنونی کشور تالش میکنند و در همین
چارچوب به صورت جنونآمیز به انتشار
اخبار نادرست در جهت تضعیف دستگاه
دیپلماسی کشــور و پرســنل متعهد و
کوشای آن دست میزنند.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین
با رد شایعات منتشر شده در مورد وجود
اختالف بین رییسجمهــور و وزیر امور
خارجه نیز ،خاطر نشان کرد :رابطه بسیار
صمیمانه و ســازندهای میــان وزیر امور
خارجه با هیات دولت به خصوص شخص
رییسجمهور و همچنین سایر سران قوا و
مقامات عالی رتبه کشور وجود دارد و وزیر
امور خارجه و دستگاه زیر مجموعهشان
همواره در حال تالش برای ارتقای جایگاه
ایران و همچنین خنثی کردن مکر و حیله
دشمنان علیه ملت ایران و تامین منافع
مردم هستند.
قاسمی در مورد شایعه سوم مطرح شده
در برخی از رســانهها و فضــای مجازی
مبنی بر خروج ایران از برجــام نیز با رد
این موضوع ادامه داد :به نظر میرســد
عدهای به صورت سیستماتیک در صدد
ایجاد آشوب ذهنی و آشفتگی در بازار به
منظور اثرگذاری بــر وضعیت کنونی آن
در راستای منافع سوداگران هستند .آنها
تالش میکنند که با انتشار برخی از اخبار
جهتدار و کذب ،فضاسازی روانی منفی
در بازار ایجاد کنند ولی خوشــبختانه با
توجه به هوش و ذکاوت مردم این اقدامات
راه به جایی نمیبرد.
قاســمی همچنیــن تاکیــد کــرد:
تصمیمگیری در مسائل مربوط به برجام
از همان ابتدا بر عهده شورای عالی نظارت
بر برجام بوده است و در آینده نیز روند به
همین نحو خواهد بود و هر نوع تصمیمی
در مورد برجام از سوی این هیات اتخاد و
اعالم میشود.

