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گرانيوگرانفروشي
يكــي از مســائل مهــم اقتصــادي در هــر 
جامعــه تفكيــك دو واژه گرانــي و گرانفروشــي 
ــورد  ــاي م ــه كااله ــي ك ــن معن ــه اي ــت. ب اس
نيــاز مــردم گــران اســت، مــردم هــم چــاره اي 
ــي  ــه معن ــن ب ــا اي ــد. ام ــد آن نمي بينن از خري
ــن  ــي اي ــد. گرانفروش ــد باش ــي نباي گران فروش
ــرادي  ــي اف ــازار گران اســت كــه در بلبشــوي ب
ــا  ــد، ب ــي بگيرن ــرده و ماه ــود ك آب را گل آل
ــه جيــب  ــاد آورده ب ــي ب انبــار كــردن كاال پول
بزننــد و بــه بهانــه كاال وجــود نــدارد، مــردم را 

ــد. ــارت كنن غ
ــد  ــن و مانن ــج  و روغ ــه برن ــوان نمون ــه عن ب
ــه هــر  اين هــا كــه مايحتــاج عمومــي اســت ب
ــن  ــند اي ــد بفروش ــان بري ــه تيغش ــي ك قيمت

ــي! ــه گران ــت ن ــي اس گرانفروش
ــت را در  ــت گوش ــون قيم ــه دوم؛ تلويزي نمون
تهــران اعــام مي كنــد، ناگهــان در الر قيمــت 
ــام گوشــت  ــه ن ــاال مــي رود و هــر آشــغالي ب ب
قالــب مي كننــد، غافــل از ايــن كــه  در تهــران 
جزييــات الشــه ها يــك قيمــت نيســت و 
ــن  ــاي بهتري ــد، به ــام مي كن ــه اع ــي ك قيمت

نقطــه گوشــت اســت.
متأســفانه دامــدار دام را و قصــاب گوشــت 
نمونه هــا  ايــن  مي فروشــند  گران تــر  را 
ــا  ــت ام ــاره اي نيس ــي راه چ ــت گران ــاد اس زي
گرانفروشــي نادرســت، ناپســند زشــت و جــرم 

ــت. اس
مرغــدار اعــام مي كنــد دان مــرغ را بــه فــان 
قيمــت آزاد مي خــرم چــون دولــت نمي دهــد! 
بياييــد محاســبه كنيــد هــر مــرغ در دوره 
مثــًا 75 روز يــا كمتــر يــا بيشــتر چقــدر دان 
مي خواهــد و حســاب كنيــد و بهــاي هــر كيلــو 
مــرغ را محاســبه و اعــام نماييــد. اگــر چنيــن 
باشــد، ايــن گرانــي اســت ولــي اگــر يــك مــاده 
ــد  ــم ده ــد تعمي ــرد و بخواه ــي آزاد بخ غذاي

گرانفروشــي اســت.
ــم  ــم، مي بيني ــان رحــم كني ــه خودم ــد ب بيايي
ــا بــه هيــچ كــس رحــم  ويــروس لعنتــي كرون
از  بيشــتر  و   400  ،300 روزانــه  نمي كنــد 
عزيــزان را مثــل بــرگ خــزان بــه زميــن 
ــد.  ــع مي كن ــان را جم ــي آن ــزد و زندگ مي ري
ــر  ــه همديگ ــان ب ــت خودم ــح اس ــا صحي آي
ــه  ــه ب ــم ك ــام دهي ــم و كاري انج ــم نكني رح
ــا انجــام مي دهــد؟ ــروس كرون نحــو ديگــري وي

بــه خــود آييــم و بــه جامعــه رحــم كنيــم تــا 
خــداي جهــان بــه مــا ترحــم نمايــد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس:
نقشه مهندسی فرهنگی استان فارس تهیه شد 

به گزارش ميادالرستان به نقل از خبرگزاری 
كل  اداره  تصويب  در  تأخير  »دليل  فارس، 
حمل ونقل الرستان چيست؟« عنوان سوژه ای 
خبرگزاری  »فارس من«  سامانه  در  كه  است 
روز  چند  طی  توانست  و  شد  ثبت  فارس 
حمايت صدها نفر از مردم جنوب استان فارس 
را به منظور پيگيری و تحقق اين موضوع مهم 

با خود همراه كند.
ثبت و انتشار اين سوژه در خبرگزاری فارس، 
گسترده  شكل  به  الرستان  مجازی  فضای  در 
بازتاب داشت و توانست همراهی و مطالبه گری 
از  و  بزند  رقم  را  اين خطه  مسووالن  و  مردم 
طرفی، اين موضوع به طور تصادفی و در آستانه 
جلسه توديع و معارفه مديركل راه و شهرسازی 
الرستان و سفر معاون وزير راه و شهرسازی به 
الرستان همراه شد كه به  نوعی بخش مهمی 
جلسه  در  منطقه  مسووالن  اغلب  سخنان  از 

مذكور به اين موضوع اختصاص يافت.
و  راه  كل  مديران  معارفه  و  تكريم  جلسه  در 
نعمت ا...  حضور  با  كه  الرستان  شهرسازی 
وزارت  انسانی  نيروی  و  توسعه  معاون  تركی 
مهمی  موضوعات  شد،  برگزار  شهرسازی  راه  
حمل ونقل  و  راهداری  توسعه  درخصوص 

جاده ای الرستان مطرح شد.
طول  به  ساعت  چندين  كه  نشست  اين  در 

امام  انجاميد، 
جمعه الرستان 
سخنانی  در 
اداره كل  ايجاد 
و  راهداری 
نقل  حمل و
ی  ه ا د جا
را  الرستان 

دانست  منطقه  اين  مهم  اولويت های  از  يكی 
و  راهداری  اداره كل  ايجاد  كرد:  اظهار  و 
چندين  مطالبات  از  جاده ای  حمل ونقل 
پيگيری های  و  می شود  محسوب  مردم  ساله 
و  نمايندگان صورت گرفت  از سوی  متعددی 
اميد می رود در اين دوره شاهد تعيين اجرايی 

شدن اين موضوع مهم باشيم.
اين  ادامه  در 
معاون  جلسه، 
فارس  استاندار 
و فرماندار ويژه 
از  نيز  الرستان 
اجرايی  عدم 
اداره  شدن 
راهداری  كل 

گله  به شدت  الرستان  جاده ای  حمل ونقل  و 
كرده و گفت: اين مهم يكی از مصوبات دولت 
مسيرها  تردد  و  شلوغی  به  توجه  با  كه  است 
كل  اداره  می طلبد  فارس  جنوب  جاده های  و 
الرستان  در  جاده ای   حمل ونقل  و  راهداری 

مستقر شود.
مردم  نماينده  زاده  حسين  حسين  همچنين 

خنج،  الرستان، 
در  اوز  و  گراش 
شورای  مجلس 
اين  در  اسامی 
خواستار  مراسم 
اداره  استقرار 
حمل ونقل  كل 
و  جاده ای 

اداره كل فنی آب وخاک و  همچنين مديريت 
مكانيك خاک شد و گفت: با توجه به ارتقا راه 
و شهرسازی الرستان به اداره كل از سال ۶۲ 
به بعد ما شاهد ارتقا اداری بوده ايم اما جذب 
و  نداشته ايم  متوازن  به صورت  انسانی  نيروی 
كمبود نيروی انسانی يكی از چالش های اداره 
كل راه و شهرسازی الرستان است كه بايد حل 

بشود.
موضوع،  اهميت  به  توجه  با  فارس  خبرنگار   

از  را  مهم  اين 
جمشيد  سوی 
ر  پو جعفر
سابق  نماينده 
مردم الرستان، 
گراش  خنج، 
در  اوز  و 
مجلس شورای 

اسامی نيز جويا شد.
موضوع  پيگير  گذشته  ساليان  از  كه  وی 
در  جاده ای  حمل ونقل  اداره كل  استقرار 
فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بوده  الرستان 
ضمن تقدير از اين خبرگزاری به دليل حمايت 
كشور،  محروم  مناطق  به ويژه  مردم  حقوق  از 
با بيان اينكه فرآيند پيگيری تأسيس اداره كل 
اداره كل  كنار  در  حمل ونقل جاده ای الرستان 
راه وشهرسازی الرستان كه از چند دهه پيش 
در اين شهرستان فعاليت داشته از مجلس نهم 
در دست پيگيری بوده، اظهار داشت: در حال 
حاضر شش شهرستان در جنوب استان فارس 
زيرمجموعه اداره كل راه و شهرسازی الرستان 

هستند.
مجلس  نهم  دوره  در  اينكه  بيان  با  جعفرپور 
نماينده  الرستان،  بر  عاوه  اسامی،  شورای 

تشكيل  متقاضی  نيز  المرد  شهرستان 
در  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  معاونت 
همين  بر  افزود:  بود،  خود  انتخابيه  حوزه 
تقاضای  از  دفاع  و  توجيه  به منظور  اساس 
نظير  مهمی  ظرفيت های  الرستان،  مردم 
فرودگاه بين المللی با تردد باال، طرح راه آهن 
الرستان  كه  بندرعباس  به  شيراز-جهرم-الر 
می كند،  مرتبط  كشور  اصلی  بندر  به  را 
انتخابيه الرستان،  برابری حوزه  وسعت چند 
طوالنی  سابقه  برابری،  چند  جمعيت 

شهرستان بودن الرستان و ... مطرح شد.
نظر  اعالم  بر  بنا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سوی  از  مطرح شده  دالیل  کارشناسان، 
اداره کل  استقرار  طرح  توجیه  در  الرستان 
تأیید  مورد  جاده ای،  و حمل ونقل  راهداری 
در  اختالف  وجود  جهت  به  اما  گرفت  قرار 
موکول  دیگری  زمان  به  موضوع  این  تقاضا، 
شد، تصریح کرد: در آن زمان با پیگیری های 
صورت گرفته، کشاورز معاون وقت راهداری 
در  راهداری  کل  اداره  ایجاد  راه،  وزارت 
الرستان را به شکل مکتوب اعالم کرد و سند 
آن در وزارت راه موجود است اما به لحاظ 
مصلحت اندیشی وزارتخانه در  آن زمان، در 
موضوع  اسالمی  شورای  نهم  مجلس  دوران 
معوق  الرستان  حمل ونقل  کل  اداره  ایجاد 

ماند. باقی 
نماينده سابق مردم الرستان در مجالس نهم 
و دهم شورای اسامی بيان داشت: در دوران 
همچنين  و  دولت  هيأت  در  دهم،  مجلس 
كان  تصميم  استخدامی  و  اداری  سازمان 
و  راه  زيرمجموعه  وظايف  شرح   تغيير  در 
وظايف  از  بخشی  تا  افتاد  اتفاق  شهرسازی 
و  شود  منتقل  راهداری  كل  ادارات  به  آن 
حمل ونقل  اداره كل  استان ها  مراكز  در  چون 
و  مانع  هيچ  بدون  مصوبه  اين  داشت  وجود 

انجام شد. مشكلی 
در  كشور،  سطح  در  اما  افزود:  وی 
سيستان  استان  در  ايرانشهر  شهرستان های 
فارس  در  الرستان  همچنين  و  بلوچستان  و 
دارد  وجود  شهرسازی  و  راه  كل  اداره  نيز 
اين  در  فقط  و  نيستند  استان  مركز  كه 
وجود  جاده ای  حمل ونقل  اداره  شهرستان ها 
وظائف  انتقال  امكان  دليل  همين  به  و  دارد 
ادارات  اين  به  شهرسازی  و  راه  كل  ادارات 

نداشت. وجود 
ادامهدرصفحهآخر

پیگیری هایی که نتیجه نمی دهد
دلیلتأخیردرتصویبادارهکلحملونقلالرستانچیست؟

پیگیری هایی که نتیجه نمی دهد

دلیلتأخیردرتصویبادارهکلحملونقل
الرستانچیست؟

همینصفحه
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در  هرمزگان  استاندار  همتی،  فريدون 
نيروی  توليد  شركت  مديرعامل  با  نشست 
شركت  مديرعامل  و  كشور  حرارتی  برق 
نيروگاه  گفت:  هرمزگان  برق  نيروی  توليد 
نيرو های  دست  به  سيريك  مگاواتی   ۱۶00
استانداری  حمايت  با  و  داخلی  توانمند 

هرمزگان احداث خواهد شد.
آب  تامين  اهميت  به  اشاره  با  همتی 
افزود:خط  سيريك،  شهرستان  روستا های 
لوله انتقال آب از پايين دست سد سرنی به 
شركت  مشاركت  با  نيز  سيريك  شهرستان 

اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
فارس، از به سرانجام رسيدن نقشه 
از  پس  استان  فرهنگی  مهندسی 
يك سال با تاش ها و كوشش های 

اتاق فكر خبر داد.
نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
به  سهرابی،  صابر  مهر،  خبرنگار  از 
فرهنگ  روز  فرارسيدن  مناسبت 
از  برآمده  فرهنگ،  گفت:  عمومی، 
همه اشتراكات مردمی يك گستره 

سرزمينی يا انديشه ای است.
اين فرهنگ، گاه در  ادامه داد:  وی 
خانواده  همچون  كوچك  گستره ای 
ويژه  بررسی می شود كه جنبه های 
و ُخردی دارد و گاه گستره ای بازتر 
به پهناوری يك سرزمين يا مكتب 
و مذهب است كه كان فرهنگ ها را 

دربرمی گيرد.
نه  فرهنگ،  داد:  ادامه  سهرابی 
انديشه ها  و  باورها  از  برآمده  تنها 
همه  كه  مردم،  زيستن  چگونگی  و 
باورها، انديشه ها و چگونگی زيستن 
دوسويه  ارتباطی  در  نيز  مردم 
برآمده از همان فرهنگ های ُخرد و 
زمان،  كان است. فرهنگ در گذر 
با تغييرات زمانی، مكانی و حتی آب 
و هوايی و رودررويی با فرهنگ های 
ديگر، با تعامل، تقابل، تهاجم، تدافع 
و دچار دگرگونی، افزايش يا كاهش 

می شود.
ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  گفته  به 

فارس،  كشاورزی  جامعه  بسيج  سازمان  رئيس 
فارس  در  كشاورزی  هوشمندسازی  طرح  از 
ظرفيت  از  هم  طرح  اين  در  گفت:  و  داد  خبر 
فارغ التحصيان بسيجی در رشته های مهندسی 

كشاورزی استفاده شده است
تسنيم،  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
سعيد حسن شاهی اظهار داشت: جهش توليد در 
كشاورزی كه يكی از ماموريت های سازمان بسيج 
جامعه كشاورزی استان است در سال جاری و 
با شعار جهش توليد كار ابتدايی فعال شدن اين 
با  استان  نواحی  و  شهرستان ها  كليه  در  واحد 
هدف رسيدن به جهش توليد ريل گذاری شده 
است.وی دومين قدم در راه رسيدن به جهش 
انسانی  سرمايه  را  كشاورزی  بحث  در  توليد 
استفاده  با  مهم  اين  به  كرد:  تصريح  و  دانست 
بسيجی  كشاورزی  فارغ التحصيان  ظرفيت  از 
دست يافتيم؛ به اين صورت كه فارغ التحصيان 
بسيجی در رشته های كشاورزی، نقش آفرينی و 
با   را  كشاورزی  توليد  راه جهش  در  فعاليتشان 
تحت  كشاورزان  به  مشاوره ای  و  فنی  خدمات 

پوشش خود ارائه می دهند.
فعالشدنقرارگاههایامنیتغذایی

حسن شاهی، با اظهار اينكه قرارگاه های امنيت 
غذايی در سطح شهرستان ها فعال شده است كه 
بحث هماهنگی و هم افزايی را در شهرستان ها بر 
عهده دارد، افزود: از آنجا كه محصوالت اساسی 
شده  هدف گذاری  كشاورزی  توليد  راستای  در 
اساسی  محصوالت  برای  برنامه ريزی  است، 
همچون گندم، جو، كلزا، دانه های روغنی و ذرت 
محصوالت  به  راهبردی  نگاه  با  كه  شده  انجام 

استراتژيك و اساسی به توليد دنبال می شود.
وی تأكيد كرد: در اين راه از ظرفيت بسيجيان 
فارغ التحصيل كشاورزی استفاده می كنيم تا هم 
در قالب خدمات مشاوره ای و فنی به كشاورزان 

تحت پوشش خود، خدماتی ارائه دهند.
هوشمندسازی  طرح  از  همچنين  حسن شاهی، 
اين  در  افزود:  و  داد  خبر  فارس  در  كشاورزی 
طرح هم از ظرفيت فارغ التحصيان بسيجی در 
شده  استفاده  كشاورزی  مهندسی  های  رشته 
كشاورزان  طرح،  مربيان  از  كدام  هر  كه  است 
تحت پوشش خود را مشخص كرده و بر اساس 
محصوالت راهبردی كه مشخص شده برای هر 

شهرستان هوشمندسازی انجام شده است.
كشاورزی  هوشمند  سامانه  در  وی  گفته  به 

گرفتن از دانشمندان، انديشمندان، 
فرهنگ وران و نخبگان فرهنگ های 
و  زمان  بستر  در  را  ُخرد  و  كان 
و  بالندگی  به  كه  گونه  آن  مكان، 
سربلندی جامعه بينجامد، رهنمون 

سازيم.
دبير شورای فرهنگ عمومی فارس، 
افزود: در يك سال گذشته، شورای 
بررسی  به  فارس،  عمومی  فرهنگ 
فارس  فرهنگی  مهندسی  نقشه 
پرداخت. نقشه مهندسی فرهنگی، با 
بررسی و شناسايی جايگاه فرهنگی، 
ظرفيت های  قوت،  و  ضعف  نقاط 
ما  به  ديدی  و...  رو  پيش  و  كنونی 
می دهد تا همزمان با پای نهادن در 
برنامه ريزی  توانمندی  سده ۱400، 
شده ای را برای پيشرفت و بالندگی 

بيش از پيش فارس، اين خواستگاه 
فرهنگ و انديشه ايران زمين داشته 

باشيم.
از يك  اكنون پس  كرد:  تأكيد  وی 
فرهنگی  مهندسی  نقشه  سال، 
كوشش های  و  تاش ها  با  فارس 
رسيده  سرانجام  به  فكر  اتاق 
شورای  مصوبه  اساس  بر  كه  است 
راستای  در  عمومی،  فرهنگ 
فرستادن  بر  افزون  پايانی،  ويرايش 
هنرمندان،  فرهنگ وران،  برای  آن 
مسئولين  و  نخبگان  و  دانشگاهيان 
اجرايی،  و  علمی  هنری،  فرهنگی، 
در اختيار همگان نيز قرار می گيرد.

به  بر همگان است  وی اضافه كرد: 
است  فرهنگی  صاحب نظران  ويژه 
آن،  خوانش  و  بررسی  از  پس  تا 
ديدگاه های خود، همچون كمبودها، 
زياده ها، ايرادها، پيشنهادها و... برای 
بررسی و ويرايش نهايی به دبيرخانه 
شورای فرهنگ عمومی فارس تا ۲5 

آبان ماه جاری بفرستند.
می توانند  همگان  می شود:  يادآور 
دبيرخانه  به  را  خود  پيشنهادهای 
فارس  عمومی  فرهنگ  شورای 
زهرا،  كوی  شيراز،  آدرس  در  واقع 
كل  اداره   ۲ شماره  ساختمان 
فرهنگ و ارشاد اسامی فارس و يا 

ادرس اينترنتی  
s h o r a y e f a r h a n g . f a r s @

farhangmail.ir  بفرستند.

و  مثبت  گام  يك  راه،  اين  در  بتوانند  كرد: 
برداشت  و  داشت  كاشت،  بحث  در  عملكردی 
با حضور »سفيران جهش توليد كشاورزی« كه 
در همه شهرستان ها ساماندهی شده اند، داشته 
باشيم.حسن شاهی، جهش توليد را يك نهضت 
نياز است كه  راه  اين  تأكيد كرد: در  و  دانست 
احساس  راه  اين  در  مسئوالن،  و  مديران  همه 
امنيت غذايی كه  به  و  باشند  داشته  مسئوليت 
ذيل امنيت ملی است، توجه ويژه داشته باشند 
تا تحقق فرمايشات مقام معظم رهبری را شاهد 
كشاورزی  جامعه  بسيج  سازمان  باشيم.رئيس 
فارس، با يادآوری اينكه مربيان طرح های بسيج 
و  دانشگاه ها  مجرب  اساتيد  توسط  كشاورزی، 
آموزش  كشاورزی  تحقيقات  مركز  محققين 
می بينند، افزود: همچنين در ادامه راه علمی سازی 
كشاورزی، يافته هايی كه سال های سال در مراكز 
در  كه  مقاالتی  و  می خوردند  خاک  تحقيقاتی 
بعضی مراكز دانشگاهی دپو شده بودند، به عرصه 
توسط  يافته ها  انتقال  اين  و  وارد كرده  عمليات 
اساتيد و هيئت  علمی های دانشگاه ها در اختيار 
توليد  جهش  شاهد  تا  می گيرد  قرار  كشاورزان 

علمی توسط كشاورزان باشيم.
جهشتولیددربحثتولیدگوشتقرمز

موضوعات  از  يكی  اينكه  بيان  با  شاهی،  حسن 
ديگری كه تحت پوشش بسيج جامعه كشاورزی 
توليد  بحث  در  توليد  است، جهش  گرفته  قرار 
گوشت قرمز است اظهار داشت: برای حصول به 
اين هدف، با استفاده از ظرفيت تعداد دام سبك 
از  استفاده  با  باز هم  و  در شهرستان ها  موجود 
و  بسيجی  دامپزشكی  فارغ التحصيان  ظرفيت 
تكنسين های علوم دامی در قالب يك تيم سيار، 

برنامه ريزی هايی انجام شده است.
در  سيار  دامپزشكی  كلينيك های  راه اندازی 
آموزش های  همراه  به  شهرستان ها  عمده 
خود  پوشش  تحت  دامداران  به  الزم  تخصصی 
با توجه به ظرفيت هر منطقه از اقداماتی است 
كه رئيس سازمان بسيج جامعه كشاورزی در راه 
جهش در توليد گوشت قرمز به آن اشاره كرد 
ديگر  از  دامپروری  علمی سازی  بحث  گفت:  و 
مواردی است كه در سال جاری دنبال می كنيم 
و در اين راه، خدمات مورد نياز دامپروران را ارائه 
توليدات  بردن  باال  به  وسيله  بدين  تا  می دهيم 
توانمندسازی  و  كنيم.آموزش  كمك  دامی 
جايگاه  بهبود  درمان،  و  بهداشت  و  دامپروران 
به  كه  است  مواردی  از  دام  نژاد  اصاح  و  دام، 
از  بهره وری  افزايش  برای  شاهی  حسن  گفته 
مناطق  دامپروری  كلينيك های  افزايش  طريق 
راستا،  اين  در  كه  می شود  انجام  استان  فعال 
يكی  است.وی  شده  آغاز  كلينيك ها  فعاليت 
كشاورزان  داشتن  را  فارس  استان  محاسن  از 
پيشرو دانست و ادامه داد: از تجربيات كشاورزان 
پيشرو كه ما اصطاحا به آنها رهبر می گوئيم، در 
تجربيات  تا  می كنيم  استفاده  الگو  مزارع  قالب 

آنها را به كشاورزان عادی انتقال دهيم.
فارس،  كشاورزی  جامعه  بسيج  سازمان  رئيس 
صنايع تبديلی و تكميلی را از نيازهای اساسی 
كشاورزی استان دانست و اظهار داشت: از اين 
صورت  به  بيشتر  كشاورزی  محصوالت  منظر 
مسئله،  اين  كه  می شود  فروخته  خام فروشی 
تبديلی در  و  تكميلی  واسطه كمبود صنايع  به 
شايد  و  بايد  كه  آنچنان  چراكه  است  استان 

تاكنون به اين مسئله پرداخته نشده است.
اقتصاد  به  رسيدن  راه  در  گفت:  شاهی،  حسن 
تكميلی  و  تبديلی  صنايع  به  نياز  مقاومتی، 
در  سرمايه  عنوان  به  كه  داريم  قيمت  كوچك 
گردش واحدهای توليدی و تبديلی قرار بگيرد؛ 
در اين راستا قطب بندی شهرستان ها را اجرايی 
می كنيم كه هر شهرستان به تناسب توليد يك 
محصول شاخص، مشخص می شود كه چه تعداد 
كارگاه تبديلی و تكميلی در آن وجود دارد و چه 

تعداد ديگر نياز است؟
هدف  اين  به  رسيدن  راه  در  كرد:  تصريح  وی 
تسهيات  برای  ارگان ها  ديگر  همراهی  به  نياز 
ويژه با نرخ بهره كم احساس می شود تا كشاورز 
در كنار توليد محصول، فرآوری محصوالت را در 
قالب كارگاه های كوچك خانگی انجام بدهد كه 
چنين است كه به ارزآوری هم نزديك می شويم.

ظرف  حداكثر  حرارتی  نيروگاه  برق  توليد 
از  بيش  آب  مشكل  و  اجرا  ماه  مدت شش 

30 روستای اين شهرستان رفع می شود.
هنگام  اف  كاس  نيروگاه  گفت:  او 
بندرعباس نيز در دو فاز طی ماه های آينده 
مگاوات   ۶00 از  بيش  و  می شود  مدار  وارد 

برق جديد توليد خواهد كرد.
ساخت  عمليات  افزود:  هرمزگان  استاندار 
زودی  به  نيز  جاسك  مگاواتی   4۲ نيروگاه 
آغاز می شود و اين طرح بايد تابستان سال 

آينده به بهره برداری برسد.

اهميت فرهنگ هر  فارس،  اسامی 
سرزمينی  گستره  در  چه  مردم، 
سو  يك  از  گاهی  انديش   چه   و 
تدافع  تهاجم،  تقابل،  تعامل،  و 
و  دانش  رشد  و  پيشرفت ها  و  و... 
از ديگر  و  از سوی ديگر  تكنولوژی 
سو زياده خواهی و خوی استعماری 
برای  سلطه  جهان  استكباری  و 
نوين  برده داری  و  بهره برداری  به 
استعمارگر،  و  جهانی  قدرت های 
نظم  با  تا  می دارد  اين  بر  را  ما 
فرهنگ های  شناسايی  و  بخشيدن 
با  خويش،  مردم  كان  و  ُخرد 
زدودن انگاره های اشتباه و خرافات 
برای  بسترسازی  و  سو  يك  از 
درست  انگاره های  بالندگی  و  رشد 
ياری  با  همچنين  و  سو،  يك  از 

غذايی،  هوشمند  سامانه  عنوان  تحت  استانی 
رصد امنيت غذايی، اطاعات بهره برداران تحت 
كاشت  فرايند  و  كشت  نوع  مربيان،  پوشش 
محصول با توجه به بحث علمی سازی كشاورزی 

با شيوه های نوين علمی ثبت می شود.
فارس،  كشاورزی  جامعه  بسيج  سازمان  رئيس 
اطاعات  سامانه  اين  در  عبارتی  به  كرد:  بيان 
محصولی به صورت كامل ثبت می شود به اين 
چه  كشاورز  جاری،  و  گذشته  سال  كه  صورت 
است؟  كرده  كشت  را  محصوالتی  يا  محصول 
هكتار  در  عددی  چه  كشاورز  سال،  در  اينكه 
برداشت كرده است برای ما مهم است چرا كه 

يكی از اهداف ما علمی سازی كشاورزی است.
علمی سازی  اينكه  بر  تأكيد  با  شاهی،  حسن  
كشاورزی برای ما بسيار مهم است، تصريح كرد: 
در علمی سازی كشاورزی، دانش و يافته های روز 
را به كشاورزان انتقال می دهيم با هدف ارتقای 
بتوانيم  تا  سطح  واحد  در  عملكرد  و  بهره وری 
عملكردی  بهره وری  ارتقای  با  را  توليد  جهش 
مطلوب  نتيجه  به  سطح  واحد  در  محصوالت 
كه  شده  هدف گذاری  كرد:  بيان  برسانيم.وی 
زير كشت  اساس سطح  بر  هر شهرستان  برای 
توليد  جهش  مربيان  به  راهبردی  محصوالت 
شرح  شده  انجام  هم  هماهنگی ها  و  شود  داده 
حضورها  زمان بندی  شده  مشخص  وظايف ها 
گام  يك  با  و  شده  مشخص  هم  مربيان  برای 
پيدا  حضور  طرح  اين  در  مربيان  همه  جديد 
كشاورزی  جامعه  بسيج  سازمان  كردند.رئيس 
از  بعضی  كشت  فصل  اينكه  يادآوری  با  فارس 
اميدواری  ابراز  است،  شده  شروع  محصوالت 

استاندارهرمزگان: نیروگاه ۱۶۰۰ مگاواتی در سیریک ساخته می شود
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دستگیری بیش از ۱8۰ 
متخلف شکار در فارس

حميد ظهرابی مديركل حفاظت محيط زيست 
مهرماه  ابتدای  از  كرد:  اظهار  فارس  استان 
فارس  استان  سبزجامگان  تاكنون،  امسال 
عملكرد خوبی را از خود به جای گذاشته اند 
 ۱۸۸ ماهه  يك  مدت  اين  در  كه  طوری  به 
شكارچی غيرمجاز دستگير و در مجموع ۱۲7 
قبضه ساح كشف و ضبط و پرونده آن ها به 

مقامات قضايی ارجاع شده است.
وی ادمه داد: از مجموع ساح های كشف شده 
۹۶ قبضه ساح مجاز، ۲7 ساح غير مجاز و 

4 قبضه ساح جنگی بوده است.
متخلفان  تعداد  كرد:  تصريح  ظهرابی،  حميد 
شكار دستگير شده در مهر ماه پارسال ۱35 
يافته و  افزايش  نفر  اند كه به ۱۸۸  بوده  نفر 
تعداد ساح های كشف شده ۱۱3 قبضه بوده 
قابل  رشد  و  است  رسيده  قبضه  به ۱۲7  كه 
مسئول،  مقام  اين  می دهد.  نشان  را  توجهی 
ماموران  مستمر  پايش  اينكه  به  اشاره  ضمن 
از پرنده فروشی ها، جمعه بازار و ديگر مراكز 
عرضه و فروش پرندگان بخشی از برنامه های 
استان  محيط  حفاظت  يگان  مهم  و  مداوم 
است، افزود: اين تاش ها منجر به كشف تعداد 
پرندگان  نيز  و  انواع جانوران  از  توجهی  قابل 

وحشی شده است.

توزیع ۳5 دستگاه یخچال 
بین خانواده های نیازمند 

شهرستان حاجی آباد
امداد  كميته  رئيس  نگهبان،  اسماعيل 
شهرستان حاجی آباد گفت: به مناسبت هفته 
كميته  از سوی  يخچال  دستگاه  وحدت، 35 
خانواده های  بين  خيران  همكاری  با  و  امداد 

نيازمند شهرستان حاجی آباد توزيع شد.
يخچال ها  اين  خريد  برای  افزود:  نگهبان 
۱۲۲ ميليون تومان هزينه شده است. 3۸50 
امداد  كميته  حمايت  تحت  نيازمند  خانواده 
 ۲0 حدود  كه  هستند  حاجی آباد  شهرستان 
و  محروم  مناطق  در  خانواده ها  اين  از  درصد 

كم برخوردار زندگی می كنند.

حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::
استان  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل 
و  كسب  و  اشتغال  سامانه  راه اندازی  از  فارس 
كار با هدف دسترسی به آمار و اطاعات مرتبط 

با عرضه و تقاضای نيروكار خبر داد.
سهراب مختاری، درباره عملكرد سامانه اشتغال 
و كسب و كار، گفت: اطاعات و داده های دقيق 
و جامع بازار كار و اشتغال از طريق اين سامانه 
در اختيار مديران ارشد و سياست گذاران قرار 
و  سياست ها  طراحی  در  بتوانند  تا  می گيرد 
بين  نهادی  تنظيمات  و  اشتغال  برنامه های 

ذينفعان اصلی بازار كار، از آن بهره ببرند.
و  سياستگذاری  راستای  در  اينكه  بيان  با  وی 
برنامه ريزی بازار كار و اشتغال، اين سامانه راه 
اندازی شده، افزود: ايجاد بانك اطاعات شغلی 
و  بنگاه ها  اطاعات  بانك  كار،  سن  در  افراد 
اين  اصلی  بخش های  مشاغل  اطاعات  پايگاه 

سامانه است.
در  نظارت  و  اجرا  سياستگذاری،  توان  تقويت 
حوزه اشتغال و بازار كار، پايش مستمر عملكرد 
طرح و سياست های اشتغالزا، شناسايی شاغان 
نيازها،  پيش بينی  كار،  بازار  رسمی  غير  بخش 
و  رصد  كشور،  آينده  تهديد های  و  فرصت ها 
تطبيق  برای  اشتغال  حوزه  تحوالت  پايش 
سرفصل های آموزشی متناسب با نياز بازار كار، 
تجزيه و تحليل روند نقل و انتقاالت نيروی كار 
در سطح )ملی و منطقه ای(، تخصيص شناسه 
شغلی به افراد در سن كار برای تعيين وضعيت 
مشاغل  برای  استاندارد  كد  تخصيص  و  شغلی 
اهداف  از جمله  مشاغل،  جامع  با شرح  همراه 

ديگری بود كه مختاری بدان اشاره كرد.
استان  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل 
و  دانش  اطاعات،  توليد  كرد:  تصريح  فارس، 
برای  اشتغال  و  كار  و  كسب  تحليل  و  تجزيه 
سياست گذاران و ساير ذينفعان بازار كار هدف 

غايی اين سامانه است.
وی از همه افراد ۱5 سال به باال و در سن كار 
)خانه  و  بيكاران  شاغان،  شامل  فارس  استان 
بدون  درآمد  دارای  بازنشسته،  محصل،  دار، 
كار و...( و همچنين فعاالن عرصه كسب و كار 
)كارفرمايان دارای مجوز و بدون مجوز( دعوت 
كرد تا ضمن مشاهده اطاعات شغلی و كسب 
به  برای تكميل آن  اين سامانه  و كار خود در 

مدير جهاد كشاورزی شهرستان قيروكارزين، 
تاكنون، ۲۶5 فرصت  امسال  ابتدای  از  گفت: 
اين  كشاورزی  بخش  در  جديد  شغلی 
اشتغال  رصد  سامانه  در  و  ايجاد  شهرستان 

ثبت شده است.
ايرنا،  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش   به 
 ۲5۸ سهميه  كرد:  بيان  همتی  مهدی 
بخش  در  اشتغال  ايجاد  برای  اباغی  نفری 
طور  به  كنون  تا  شهرستان  اين  كشاورزی 

كامل محقق شده است.
جديد  شغل های  تمامی  از  داد:  ادامه  وی 
 ۱۹۱ و  دائم  شغلی  فرصت   74 شده  ايجاد 

فرصت شغلی موقت است.
قيروكارزين  شهرستان  كشاورزی  جهاد  مدير 
فرصت   ۱0۸ با  باغبانی  بخش  زير  گفت: 
در  زايی  اشتغال  دار  ركورد  جديد  شغلی 
زير  و  است  شهرستان  اين  كشاورزی  بخش 
 4۹ با  زنبور عسل و شيات  دام،  امور  بخش 

lmis.mcls.gov.ir مراجعه كنند.
مختاری، با تاكيد بر اينكه همه اطاعات فرد و 
صاحب كسب و كار به صورت محرمانه خواهد 
بود، در خصوص مراحل ثبت نام در سامانه نيز 
توضيح داد و گفت: مرحله اول فرد وارد بخش 
اطاعات  تكميل  به  نسبت  و  شده  نام  ثبت 
عمومی و اختصاصی فردی اقدام می كند، پس 
از اين مرحله با دريافت نام كاربری و گذرواژه 
نيز  سوم  مرحله  در  و  می شود  سامانه  وارد 
از  شده  )گواهی  شغلی  رزومه  دريافت خاصه 
اجتماعی(  رفاه  و  كار  تعاون،  كل  اداره  سوی 

است.
اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل  گفته  به 
اطاعات  تمامی  می تواند  كاربر  فارس،  استان 
گواهی  و  تحصيلی  شغلی،  سوابق  به  مربوط 
رزومه  و  كرده  درج  سامانه  اين  در  را  نامه ها 

كاری خود را تكميل كند.
امسال  پايان  تا  سامانه  اينكه  بيان  با  وی 
راه اندازی  با  افزود:  است،  فعال  نام  ثبت  برای 
طريق  از  می رود  انتظار  سامانه،  پياده سازی  و 
انسجام بخشی و استفاده از ظرفيت ها و امكانات 
كننده  توليد  نهاد های  و  دستگاه ها  اختيار  در 
و  سياست گذاران  كار،  بازار  اطاعات  و  آمار 
و  تغيير  بتوانند  بخش  اين  سازان  تصميم 
تحوالت آينده بازار كار اين استان را به صورت 

مستمر رصد كنند.
بر  سامانه  اين  تاثيرگذاری  درباره  مختاری 
منظور  به  گفت:  نيز  اشتغال  سياست گذاری 
جمع آوری،  نظام  در  موجود  مشكات  كاهش 
لزوم  كار،  بازار  اطاعات  تحليل  و  پردازش 
استان،  كار  بازار  اطاعات  جامع  نظام  استقرار 
و  ريزان  برنامه  اساسی  و  اصلی  نياز  پيش 

متوليان بازار كار فارس و كشور است.
استان  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل 
سامانه  ايجاد  با  كرد:  تاكيد  پايان  در  فارس، 
اطاعات شغلی، برای همه افرادی كه در سن 
افراد  و  صادر  شغلی  شناسنامه  هستند،  كار 
رشته  نوع  اساس  بر  بيكاران  و  از شاغان  اعم 
و تخصص شناسايی و كدبندی می شوند و اين 
كار  بازار  اطاعات  نظام  تقويت  در جهت  ابزار 
استفاده  مورد  اشتغال  دقيق  سياست گذاری  و 

قرار می گيرد.

فرصت شغلی جديد در رتبه بعدی قرار دارد.
فرصت های شغلی  ايجاد  اينكه  بيان  با  همتی 
از  دار  خانه  و  روستايی  زنان  برای  جديد 
افزود:  است،  كشاورزی  جهاد  مدنظر  اهداف 
در زير بخش آموزش، ترويج و زنان روستايی 
۲۹ فرصت شغلی دائمی ايجاد شده است كه 
برخوردار  ركورد  باالترين  از  بخش  اين  در 
خاک،  و  آب  زراعت،  حوزه های  از  است.وی 
تكميلی  و  تبديلی  صنايع  و  مكانيزاسيون 
كشاورزی  بخش های  زير  ديگر  عنوان  به 

ياد كرد. اشتغالزا 
بيان  با  قيروكارزين  كشاورزی  جهاد  مدير 
ترين  مهم  از  زايی  درآمد  و  اشتغال  اينكه 
است،  كشاورزی  بخش  توسعه  مولفه های 
ظرفيت  قيروكارزين  اراضی حاصل خيز  گفت: 
و  كشاورزی  محصوالت  توليد  برای  مستعدی 
به  توانمندی  اين  از  بايد  دارد كه  اشتغالزايی 

استفاده شود. نحو مطلوب 
همتی با دعوت از سرمايه گذاران برای ايجاد 
درجه  سردخانه،  نظير  كشاورزی  صنايع 
صورت  در  كرد:  بيان  بندی  بسته  و  بندی 
ايجاد صنايع در بخش كشاورزی قطعا شاهد 
درآمد  افزايش  و  اشتغال  حوزه  در  جهش 

بود. اين شهرستان خواهيم  خانوارهای 
هزار   70 از  بيش  جمعيت  با  قيروكارزين 
بخش  در  مردم  غالب  اشتغال  و  نفری 
به  وابسته  و  مرتبط  بخش های  يا  كشاورزی 
غربی  جنوب  كيلومتری   ۱۶۹ در  كشاورزی 

شيراز واقع است.

راه اندازی سامانه اشتغال و کسب و کار 

ایجادبیشاز2۶۰فرصتشغلیجدید
دربخشکشاورزیقیروکارزین
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كه  كرد  گرفتار  چنان  را  خود  مكرون 
گرفتاری  اين  از  خروج  برای  راهی 
ارسال  مساله  اينك  او  ندارد،  وجود 
يك نماينده برای تبيين مواضعش به 

داخلی  اقتصاد  می توانند  بيرونی  شوک های 
ميزان  اما  دهند  قرار  تأثير  تحت  را  كشورها 
تفاوت  مختلف،  كشورهای  در  تأثيرگذاری  اين 
داشته  بيشتری  تاب آوری  كشورها  برخی  دارد. 
و هزينه كمتری شوک های  بيشتر  با سرعت  و 
بيرونی را پشت سر می گذارند. اقتصاد ايران در 
برابر شوک هايی مانند سيل، تحريم، كرونا و ... 

تا چه ميزان تاب آور است؟
را  جهان  اقتصاد  گذشته،  سال  يك  حوادث 
به شدت تحت تأثير قرار داده است. در اين ميان، 
عوامل بيرونی كه بر اقتصاد كشورمان اثر گذار 
بوده اند نيز قابل بررسی هستند. حوادث طبيعی 
مانند سيل، عوامل سياسی مانند تحريم و پس 
از آن، همه گيری كرونا سه شوک بيرونی هستند 
را  ايران  اقتصاد  گذشته  سال  يك  در طول  كه 

متأثر كرده اند.
در چنين شرايطی توانايی بهبود اقتصاد پس از 
مواجه با شوک های بيرونی اهميت پيدا می كند. 
بنگاه های  و  خانوارها  توانايی  اين،  بر  عاوه 
با  شدن  روبه رو  از  پس  بهبود  برای  اقتصادی 
شوک های بيرونی موضوع مهم ديگری است كه 

روند آتی اقتصاد را ترسيم می كند.
با  شدن  روبه رو  توانايی  اقتصادی،  ادبيات  در 
از  پس  اقتصادی  بهبود  و  بيرونی  شوک های 
می شود.  شناخته  »تاب آوری«  مفهوم  با  آن 
رويكردهای گوناگونی درباره تاب آوری اقتصادی 
تاب آوری  از  منظور  گاهی  هستند.  طرح  قابل 
اقتصادی رويكردی است كه در آن رفاه از دست 
رفته ناشی از يك شوک بيرونی به حداقل برسد. 
گاهی نيز منظور از تاب آوری، پويايی و سرعت 
عمل در انطباق با شرايط جديدی است كه به 

دنبال يك شوک بيرونی ايجاد شده است.
در رويارويی با شوک های بيرونی كه به اقتصاد 
كشور وارد می شوند پاسخ به سه پرسش می تواند 
زيان اقتصادی را به حداقل برساند، اقتصاد را با 
سرعت بيشتری با شرايط جديد سازگار كند و 
شاخص های اقتصادی را به روند قبلی بازگرداند 
پرسش،  سه  اين  بخشد.  بهبود  را  آنها  حتی  يا 
»چه بخش يا گروه هايی متأثر شدند؟«، »چگونه 
خواهند  »چگونه  و  گرفتند؟«  قرار  تأثير  تحت 

توانست در روند قبلی قرار بگيرند؟« هستند.

ارزش  به  تورم،  بركت  به  مغازه شما،  كه  وقتی 
عهده  از  ولی  رسيده  تومان  ميليون  صد  چند 
پرداخت دستمزد منصفانه شاگرد دكان خودت 
خرجی  از  كسب،  محل  دخِل  باشی،  ناتوان 
وهزينه های جاری و ماليات و تامين اجتماعی 
گرانتر  ات  مغازه  هم  هرقدر  بشود،  كمتر   ... و 
بشود بازهم حاصل جمع اش صفر است. وقتی 
افزايش  تورم،  به لطف  ماشين شخصی من  كه 
قيمت پيدا كرده و به چند صد ميليون تومان 
و  بنزين  هزينه  پرداخت  عهده  از  ولی  رسيده، 
تعويض روغن و معاينه فنی و بيمه ها و قطعات 
بمانم، هرقدر جمع  ناتوان  يدكی خودرو خودم 

بزنم ، بازهم صفر می شود.

خبر:
سفير ايران در يمن، استوارنامه خود را به رئيس 
نهاد  عالی ترين  يمن،  سياسی  عالی  شورای 

سياسی در صنعاء تسليم كرد.
تحلیل:

- در حالی كه رژيم سعودی همچنان در حيرت 
می برد،  بسر  يمن  به  ايران  سفير  سفر  چگونگی 
مهدی  تقديم  را  خود  نامه  استوار  ايرلو  حسن 
مشاط كرد. حضور سفير ايران در يمن در حالی كه 
سعودی و ائتاف ادعا ميكنند بر كليه ورودی های 
اين كشور تسلط كامل دارند موجی از رسوايی را 
برای سعودی و امارات رقم زد. و ضعف اطاعاتی 

و امنيتی ادعايی آنها را بيش از پيش نشان داد.
های  رسانه  حيثيتی  رسوايی  اين  مقابل  -در 
رژيم  اين  ای  رسانه  وابستگان  ديگر  و  سعودی 
شخص  كردن  معرفی  منتسب  با  تا  كوشيدند 
به  او  معرفی  و  ايران  نظامی  نيروهای  به  سفير 
عنوان متخصص امور پدافندی و موشكی افكار 
اين در  اين مساله منحرف كنند.  از  را  عمومی 
حالی است كه اساسا توليدات موشكی يمنی ها 
صددرصد  و  بومی  توليداتی  همگان  اعتراف  به 
برقدرت  تاكيد  حال  عين  در  و  است  يمنی 
موشكی يمنی ها و تاش برای مرتبط كردن ان 
به ايران نوعی فراربجلو برای جبران رسوايی های 

يك كشور قدرتمند به شمار می آيد، 
قواعد و اصول سياست و نيز گفتگوی 
فرهنگها را نمی داند؟ نقش مكرون در 
و  مسلمانان  به  نسبت  دشمنی  توقف 
سرعقل آمدن فرانسه چيست؟ با پاسخ 
خط  توان  می  سواالت  اين  به  دادن 
مشی فرانسه و نگاه اين كشور نسبت 
به اسام را تبيين كرد. مكرون پيش تر 
گفته بود كه مسلمانان خود نخستين 
نام  به  كه  هستند  تروريسم  قربانيان 

اسام انجام می شود.
كه  كرد  تاكيد  همچنين  وی 
گروهها  برخی  سوی  از  خشونت هايی 
و افراد افراطی تحت نام اسام صورت 

فرانسه  مسائل  گيرد.ناظران  می 
تخفيف  برای  تاشی  را  مكرون  اقدام 
دانند؛  می  فرانسه  ضد  احساسات 
اظهارات  خاطر  به  كه  احساساتی 
آزادی  و  سكوالريسم  درباره  مكرون 
تاييد  و  هايش  ديدگاه  طبق  بيان 
رسول  به  آميز  توهين  كاريكاتورهای 
اكرم)ص( ايجاد شد.ناظران می گويند 
كه مكرون اينك جنگ جديدی به نام 
كشوری سكوالر عليه رسول اكرم)ص( 
آغاز كرده است؛ رييس جمهور فرانسه 
های  در جنگ  كه  كند  می  ثابت  اما 
دورانديشی  از  خود  المللی  بين 
از طريق  او  نيست؛  برخوردار  سياسی 

اين جنگها به دنبال كسب سهم قابل 
توجهی از نسخه جديد توافق سايكس 
است.فرانسه  ترامپ  اضافات  با  پيكو 
استعمارگر  كشور  يك  اين  از  پيش 
بزرگی بوده است كه در سطح جهان 
مستعمره های بسياری داشت. هويت 
اصيل  ملتهای  از  بسياری  فرهنگی 
به  نيز  امروزه  و  برد  ميان  از  را 
اختافات فرهنگی و دينی در خاک 
حرمت  و  ندارد  اعتقادی  كشورش 
نمی  نگه  را  دينی  بزرگ  رهبر  يك 
تحريك  و  برانگيختن  به  بلكه  دارد 
اسام  مبين  دين  پيروان  احساسات 

ادامه می دهد.

كشورها  شد.  آماده  بحران  از  پس  آينده  برای 
با  شدن  آشنا  و  شناسايی  حال  در  تدريج  به 
و  هستند  بحران  از  پس  دنيای  واقعيت های 
با شرايط جديد  الزم است سياست های مطبق 
كه  سياست هايی  اينجا  در  بگيرند.  پيش  در  را 
بيشتری  آمادگی  می توانند  تاب آوری  بهبود  با 
فراهم  آتی  بحران های  با  رويارويی  برای 
تقويت  می گيرند.  قرار  توجه  مورد  كنند، 
بخش های  در  استخدام  افزايش  سرمايه گذاری، 
فرصت های  كردن  فراهم  گسترش،  حال  در 
بيكار  افراد  برای  بازآموزی  و  مهارت آموزی 
اقتصادی قوی تر و پايدارتری را  می تواند بهبود 

به همراه داشته باشد.
رتبهتابآوریایران

سياست های  اجرای  می رسد  نظر  به  اينكه  با 
پيشنهادی صندوق بين المللی پول به طور كلی 
بهبود  را  كشورها  اقتصادی  تاب آوری  می تواند 
مختلف،  كشورهای  در  آن ها  تأثير  اما  دهد، 
تاب آوری  وضيعت  زيرا  بود  خواهد  متفاوت 
كشورها با يكديگر تفاوت دارد. يكی از راه های 
»شاخص  بررسی  كشورها  تاب آوری  مقايسه 
تاب آوری جهانی موسسه بيمه دارايی ها« است.

براساس  را  جهان  كشور   ۱30 شاخص  اين 
شاخص  می كند.  رتبه بندی  تاب آوری،  سطح 
»اقتصاد«،  بخش  سه  دارای  جهانی  تاب آوری 
از  است.  تأمين«  »زنجيره  و  ريسك«  »كيفيت 
ريسك  بهره وری،  مانند  عواملی  اقتصادی،  نظر 
در  كه  نفت  شدت  و  شهرنشينی  نرخ  سياسی، 
نفتی،  شوک های  به  نسبت  آسيب پذيری  آن 
و  داخلی  ناخالص  توليد  به  نفت  نسبت مصرف 
وابستگی بهره وری به نفت اندازه گيری می شود، 
تأثيرگذارند. رتبه ايران در بُعد اقتصادی شاخص 
بوده   ۱۱۹ ميادی،  جاری  سال  در  تاب آوری 
است. در بخش »كيفيت ريسك«، عواملی مانند 
ريسك  طبيعی،  حوادث  معرض  در  قرارگيری 
حوادث طبيعی، ريسك آتش سوزی و همچنين 

ريسك بالقوه سايبری مورد توجه هستند و رتبه 
ايران در اين بعد ۱۲4 بوده است.

حاكميت  زيرساخت ها،  كيفيت  فساد،  كنترل 
شركتی و قابليت رصد زنجيره تأمين، عواملی 
تأمين«  »زنجيره  بخش  در  كه  هستند 
 ۱۱۱ رتبه  بعد،  اين  در  ايران  و  تأثيرگذارند 

را دارد.
در مجموع، امتياز شاخص تاب آوری ايران كه از 
تركيب امتياز هر سه بخش »اقتصاد«، »كيفيت 
می آيد  به دست  تأمين«  »زنجيره  و  ريسك« 
به  كشورمان  برای  را   ۱۲5 رتبه  و  بوده   ۲۱/۱
ايران در اين  همراه داشته است. كاهش امتياز 
نشان دهنده  می تواند  به۲۱/۱   ۲4/5 از  شاخص 

تأثير همه گيری كرونا بر تاب آوری باشد.
کمرنگ ایران اقتصاد بر بیرونی شوکهای اثر 

میشود
در  را  كسب وكارها  تاب آوری  كرونا،  همه گيری 
اما  داده،  قرار  آزمون  معرض  در  جهان  سطح 
توسط  مستقيم  به صورت  كرونا  همه گيری  اثر 
نشده  اندازه گيری  جهانی  تاب آوری  شاخص 
محيط  تاب آوری  می توان  حال  اين  با  است. 
كسب وكار كشورها را بستر قابل اعتمادی تعريف 
و  كسب وكارها  مسير  تغيير  زمينه ساز  كه  كرد 

حذف آثار ويروس كرونا بر آن ها باشد.
آيا اميدی به اين تغيير مسير در كسب وكارهای 
بانك  پيش بينی  آخرين  دارد؟  وجود  ايرانی 
جهانی از رشد اقتصادی ايران نشان می دهد به 
اثر تحريم ها و شيوع كرونا،  ارزی،  دليل شوک 
پايان  به  درصد   5/4 منفی  رشد  با  را  امسال 
ببريم، اما پيش بينی رشد اقتصادی ۱/5  و ۱/7 
درصدی برای ۲ سال آينده می تواند به معنای 
بازگشت كسب وكارها به شرايط پيش از شيوع 
اقتصاد  بعدی  مأموريت  بنابراين  باشد.  كرونا 
و  اقتصادی  تاب آوری  بهبود  می توان  را  ايران 
شوک های  با  رويارويی  برای  بيش تر  آمادگی 

احتمالی بعدی تعريف كرد.

بررسی  را  اسامی  كشورهای  رهبران 
می كند.اقدام مكرون كه بسيار تمسخر 
نيز مطرح می  را  آميز است، سواالتی 
كند؛ چگونه رييس جمهور كشوری كه 

عنوان يك  به  كرونا  نمونه، همه گيری  به عنوان 
تحت  را  كشورها  تمام  اقتصاد  بيرونی،  شوک 
با  تاب آور  اقتصاد  يك  است.  داده  قرار  تأتير 
اقتصادها،  ساير  به  نسبت  بيشتری  سرعت 
بخش ها و گروه هايی را كه تحت تأثير كرونا قرار 
گرفته اند شناسايی می كند، شيوه اثر گذاری را 
به  بازگشت  برای  راهكارهايی  و  می كند  تبيين 
مسير قبلی يا قرار گرفتن در يك مسير جديد 
بهبود  به  منجر  نهايت،  در  كه  می دهد  ارائه  را 
اقتصادی پس از رويارويی با همه گيری كرونا به 

عنوان يك شوک بيرونی می شود.
اقتصادپساکروناتابآورتراست؟

كه  است  جايی  تا  اقتصادی  تاب آوری  اهميت 
در  پول  بين المللی  صندوق  مانند  نهادهايی 
توصيه  كرونا  با  مقابله  اقتصادی  سياست های 
تاب آوری  بهبوددهنده  اقدامات  می كنند 

اقتصادی، مورد توجه قرار گيرد.
اينكه  بر  تأكيد  با  پول،  بين المللی  صندوق  
توصيه  است«  نرسيده  پايان  به  هنوز  »بحران 
مورد  كنون  تا  كه  حمايتی  اقدامات  می كند 
توقف  زيرا  يابد  ادامه  گرفته،  قرار  توجه 
همراه  به  بيشتری  آسيب  حمايتی،  اقدامات 
زودهنگام  توقف  واقع  در  داشت.  خواهد 
معيشتی  آسيب های  حمايتی  اقدامات 
و  می كند  تحميل  مردم  به  را  بيشتری 
افزايش  را  گسترده  ورشكستگی های  احتمال 
می دهد و در نهايت، بهبود پس از بحران را با 
مخاطره هايی مواجه خوهد كرد. در اين صورت 
بحران  از  زياد زخم های عميق تری  احتمال  به 

كرونا باقی خواهد ماند.
می شود  پيشنهاد  شرايطی  چنين  در 
و  گذاشته  كنار  انقباضی  مالی  سياست های 
درمان،  خدمات  از  حمايت  در  پرداخت ها 
جايگزين شود.  اقتصادی  بنگاه های  و  خانوارها 
برای  كمتری  ظرفيت  كه  اقتصادهايی  در 
بايد  دارد،  وجود  حمايتی  پرداخت های  چنين 
با اولويت بندی دوباره، تضمين كرد كه گروه ها 
حمايت ها  اين  از  آسيب پذيرتر،  بخش های  و 

برخوردار خواهند شد.
در كنار سياست هايی كه در طول دوران بحران 
بايد  هستند،  توجه  مورد  كرونا  همه گيری 

منزل  اميد،  و  تدبير  مردان  دولت  درايت  با 
كلنگی در شهر به ميليارد رسيده ولی از عهده 
قبض برق و گاز و تامين سفره سالم و بهداشت 
تفريح آخر  تبلت تحصيل فرزندان و  و  خانواده 
هفته عاجز باشيم، هرقدر هم جمع بزنيم بازهم 

صفر می شود.
بای تورم و بی ارزش شدن پول ملی ، راهكار 
آنكه  از  قبل  شود.  انديشی  چاره  بايد  و  دارد 

حاصل جمع مان از صفر هم كمتر بشود...

ابوذرحقپناه
مدیریتاستراتژیک

ازقدرت  اين بخش  امارات در مقابل  و  سعودی 
يمنی هاست.

- درپی ناكامی در اين مرحله رسانه های مذكور 
كوشيدند تا ميان حضور سفير در يمن و ماجرای 
برقرار  ارتباط  يمنی  وزير  زيد«  »حسن  ترور 
كنند و اين ترور را باهدف حذف شخصيت های 
معرفی  انصارا...  بنفع  و  يمنی  سنتی  سياسی 
عمق  به  توجه  با  نيز  تبليغی  حربه  اين  كنند. 
ارادت شهيد حسن زيد به جمهوری اسامی و 

جايگاه او دريمن راه بجايی نبرد.
در  و  ماجرا  اين  از  پس  سعودی  های  رسانه   -
پرشور  استقبال  از  پس  به ويژه  و  اخير  مرحله 
مراسم  در  ايرانی  سفير  حضور  از  يمنی ها 
نارضايتی  پيامبر اسام، عمق  تولد  گراميداشت 
با تبليغ  ايران در صنعا را  خود از حضور سفير 
بر اين امر موهوم دنبال كردند كه سفير ايرانی 
حاكم نظامی يمن است و اين حضور را نشانه ای 
بر ادامه جنگ در اين كشور معرفی كردند. اين 
در حالی است كه مرور ۶ سال تجاوز سعودی 
ايشان  برای  دستاوردی  هيچ  يمن  به  ائتاف  و 
نداشته است و اساسا دست برتر در جنگ يمن 
موشكی  توليدات  اساسا  يمنی هاست،  آن  از 
بومی  توليداتی  همگان  اعتراف  به  يمنی ها 

وصددرصد يمنی است.

پس از توهین به رهبران اسالمی؛ مکرون سخت پشیمان است

واکاوی تاب آوری اقتصاد ایران در برابر شوک های داخلی و خارجی

سعودی، همچنان خشمگین و حیران وقتیکهجمعمیزنیوصفرمیشود
از سفیر ایران در یمن

از  پس  اجرائی  هيأت  اعضاء   -  4۱ ماده 
پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات 

و انجام وظايف قانونی ميباشند.
فرماندار  شركت  عدم  صورت  در   -  ۱ تبصره 
يا بخشدار و يا رييس ثبت احوال و يا رئيس 
رئيس  نمايندگان  يا  و  دادستان  دادگستری 
هيأت  جلسات،  در  دادستان  و  دادگستری 
صورت  طی  را  است مراتب  موظف  اجرايی 
داشته  اعام  مافوق  اجرايی  مقام  به  جلسه ای 
مصوب  )اصاحی  نمايند.  تكليف  كسب 

)۱3۹۱/۱0/۲۶
در  است  موظف  اجرائی  هيأت   -  ۲ تبصره 
موارد  خود  كار  گزارش  و  جلسات  صورت 
وزارت  به  غيبت  علت  ذكر  با  را  اعضاء  غيبت 

كشور اعام دارد.
ماده 4۲ - هر گاه در جريان انتخابات يك يا 
چند نفر از معتمدين هيأت اجرائی دو جلسه 
حضور  از  متوالی  غير  جلسه  چهار  يا  متوالی 
در جلسات  هيأت اجرائی خودداری نمايند يا 
وظايف قانونی خود را انجام ندهند و يا هيأت 
آنان  اكثريت ساقط كنند، بجای  از  را  اجرائی 
علی البدل  از معتمدين  رأی  تعداد  بترتيب 
وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت بعمل خواهد 
آمد، درصورتيكه با دعوت از اعضاء علی البدل 
از  را  نگردد،  باقيمانده  اكثريت حاصل  باز هم 

معتمدين ) تا سی نفر( تأمين خواهند نمود.
ماده 43 - هيأت اجرائی بخش بافاصله پس 
و  داده  جلسه  تشكيل  معتمدين،  انتخاب  از 
اخذ  و  نام  ثبت  شعب  استقرار  محل  و  تعداد 
هيأت  رئيس  بوسيله  و  تعيين  نموده  را  رأی 
اجرائی  هيأت  در  طرح  جهت  فرماندار  به 

شهرستان اعام ميدارد.
ماده 44 - جلسات هيأتهای اجرائی شهرستان 
و بخش با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت 
يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين 

خواهد بود.
از  پس  شهرستان  اجرائی  هيأت   -  45 ماده 
تعيين محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ 
مصوبات  تصويب  و  تأييد  و  بررسی  و  رأی 
و  تعداد  مورد  در  بخش  ها  اجرائی   هيأتهای 
محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از 
روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات 
اخذ  ساعات  انتخابات،   برگزاری  تاريخ  حاوی 
و  جرائم  كنندگان،  انتخاب   شرايط  رأی، 
ثبت  و محل شعب  مقررات جزائی  و  تخلفات 
نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان مينمايند.

تبصره - در صورت بروز بعضی از مشكات با 
روز   7 تا  روز  نه  مهلت  كشور  وزارت  موافقت 

مييابد. تقليل 
ماده 4۶ - فرماندار موظف است سه نسخه از 
آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به 

و  بهادار  اوراق  مركزی  گذاری  سپرده  شركت 
سفارش  لغو  امكان  كرد:  اعام  وجوه،  تسويه 
فروش مشموالن سهام عدالت فراهم شده است.

به گزارش  ميادالرستان به نقل از خبرگزاری 
مركزی  گذاری  سپرده  شركت  از  نقل  به  مهر 
درخواست  به  بنا  وجوه،  تسويه  و  بهادار  اوراق 
مبنی  عدالت  سهام  مشموالن  از  زيادی  تعداد 

اين  از  نسخه  يك  دارد.  ارسال  كشور  وزارت 
مركزی  هيئت  كشور  وزارت  بوسيله  آگهيها 

نظارت بر انتخابات فرستاده ميشود.
و  شهرستان  اجرايی  هيأتهای   -  47 ماده 
برای هر  انتخابات  آگهی  انتشار  از  بخش پس 
نفر  هفت  يا  پنج  رأی  اخذ  و  نام  ثبت  شعبه 
و  خواندن  دارای سواد  كه  محل  معتمدين  از 
نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار 
جهت صدور حكم معرفی می نمايند. )اصاحی 

مصوب ۱3۹۱/۱0/۲۶(
تبصره ۱ - اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی از 
بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس 
بايستی  و  مينمايند  انتخاب  منشی  نفر  سه  و 
اخذ  از  قبل  روز  نمانيد كه يك  ترتيبی  اتخاذ 

رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
رأی  اخذ  و  نام  ثبت  شعبه  محل   -  ۲ تبصره 
تغيير  قابل  غير  انتخابات  آگهی  در  مندرج 
اداره  يا  و  شعبه  نمودن  دائر  اينكه  مگر  است 
كار آن در محل  اعام شده قبلی، بعلت حوادث 
غير مترقبه و يا هر علت ديگری مقدور نباشد 
ثبت  شعبه  تغيير  مراتب  صورت  اين  در  كه 
نام و اخذ رأی توسط هيأت  اجرائی و ناظران 
شورای نگهبان با ذكر علت، صورتجلسه شده و 
شعبه ثبت نام و اخذ رأی جديد در كوتاهترين 
بنحوی  داير  سابق  شعبه  به  نسبت  فاصله 
خواهد شد كه خللی در مراجعه رأی دهندگان 
تبديل  و  نشود  ايجاد  شعبه  محل  تشخيص  و 

شعبه بايد باطاع مردم محل برسد. 
تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأی 

در موزه  ها ممنوع ميباشد. 
يا  مستقيماً  است  موظف  فرماندار   -  4۸  ماده 
از  يك  هر  برای  بخشدار  به  اختيار  تفويض  با 
شعب ثبت نام و اخذ رأی يك نماينده تعيين 

نمايد.
ماده 4۹ - كليه امور انتخابات بخش مركزی را 

هيأت اجرائی شهرستان انجام ميدهد.
تصويب  با  بخش  اجرايی  هيأت   -  50 ماده 
هيأت اجرايی شهرستان می تواند برای مناطق 
و  دور  مسافتهای  و  كوهستانی  و  صعب العبور 
اخذ  و  نام  ثبت  ثابت  كه تشكيل شعب  نقاطی 
رأی مقدور نيست شعب اخذ رأی سيار تشكيل 
می تواند  نيز  شهرستان  اجرايی  هيأت  دهد. 
تشكيل  به  بداند نسبت  الزم  كه  صورتی  در 
و  شهرستان  مركز  در  سيار  رأی  اخذ  شعب 
مورد  دو  هر  در  و  نمايد  اقدام  مركزی  بخش 
از  نماينده ای  و  نظارت  هيأت  به اطاع  بايد 
نامزدها  نمايندگان  و  طرف رئيس دادگستری 
نظارت  هيأت  از  همچنين نماينده ای  و  برسد. 
گردش  مسير  و  بوده  سيار  معيت صندوق  در 
تأييد  و  قيد  جلسه ای  صورت  در  را  صندوق 

نمايند. )اصاحی مصوب۱3۹۱/۱0/۲۶(

بر ايجاد حذف سفارش فروش، زيرساخت های 
الزم در اختيار بانك ها و شركت های كارگزاری 
قرار گرفته است به طوريكه مشموالن می توانند 
لحاظ  را  خود  فروش  سفارش  لغو  درخواست 
فروش  های  سامانه   در  اساس،  اين  بر  كنند. 
كارگزاری  شركت های  و  بانك ها  عدالت  سهام 
بخش لغو سفارش فروش افزوده شده است تا 
استفاده  نيز  گزينه  اين  از  بتوانند  سهامداران 

كنند.
اين نكته مهم توجه كنند كه  بايد  سهامداران 
اجرا  زمانی  فروش  سفارش  حذف  درخواست 
خواهد شد كه سهام مشموالن درسامانه های 

سهام عدالت به فروش نرفته باشد.

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران)۶(

امکانلغوسفارشفروشسهامعدالتفراهمشد
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روان  بهداشت  معتقدند،  همچنين  كارشناسان 
زندگی  روانی  مكرر  فشارهای  با  سازش  يعنی 
هماهنگی  و  تعادل  ايجاد  و  سازگاری  روزانه، 
به گونه ای كه  زندگی،  با محيط  فرد  رفتارهای 
ضمن حفظ تعادل روانی، در ارتباط با تغييرات 
تطابقی  به  نيز  خويش  محيط  دگرگونی های  و 

مؤثر و سازنده دست يابد. 
روان  بهداشت  اصلی  هدف  می گويند،     آنان 
سامت  حفظ  و  ناراحتی ها  وقوع  از  پيشگيری 
و  فردی  محيط های  ايجاد  منظور  به  روانی 
درمان  همچنين  و  مناسب  و  سالم  اجتماعی 
از  كه  طوری  به  است،  رفتار  جزيی  اختاالت 
وقوع بيماری های شديد روانی پيشگيری كند.     

سامت روان عاوه بر مشكات خلقی به عوامل 
مختلف محيطی و اجتماعی مانند بيكاری، طاق، 
خشونت های خانوادگی و مشكات اقتصادی نيز 
تعريف سازمان جهانی  اساس  دارد.     بر  بستگی 
وضع  از  است  عبارت  روانی  بهداشت  بهداشت، 
مطلوب و خوب جسمی، روحی و اجتماعی افراد 
يك جامعه وفرد متعادل و طبيعی هم كسی است 
به  توجه  با  و  وجدان  و  اخاق  چارچوب  در  كه 
معيارهای اجتماعی و شرايط محيطی، انگيزه های 

خود را به خوبی ارضاء كند . 

سالمت به جای بهداشت روان  
در  روانپزشك  ـ  زاده  حسن  مهدی  سيد  دكتر 
به جای اصطاح  بهداشت روان می گويد:  مورد 
استفاده  روان«  »سامت  از  بايد  روان  بهداشت 
كرد كه به معنای حال خوب داشتن است يعنی 
شخص توانايی های خود را تشخيص می دهد و 

مدام به درمانگاه ها و پزشكان مراجعه می كنيد 
آزمايش های پزشكی و »سی تی اسكن« و »ام. 
به  نهايت پزشك  انجام می دهيد و در  آر. آی« 
نداريد،  مشكل جسمی  كه  می رسد  نتيجه  اين 

دچار اختال های روانی شده ايد.
وی در مورد عايم اختاالت روانی در كودكان 
ياد آوری می كند: در كودكان عايمی مانند افت 
آشفته،  به مدرسه، خواب های  نرفتن  تحصيلی، 
هشدار  ذهنی،  ماندگی های  وعقب  فعالی  بيش 

دهنده است.  
كه  مطلب  اين  به  اشاره  با  زاده  حسن  دكتر 
سازمان های  همكاری  با  روان  سامت  ارتقای 
مختلف كشوری ميسر است و محدود به وزارت 
نيست،  پزشكی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
باعث  در جامعه  روان  ارتقای سامت  می گويد: 
افزايش توليد ملی، به دست آوردن نتايج بهتر 

راه های رسیدن به سالمت روان
ـ بدون ناراحتی از شكست هدف تعيين كنيد: 
بيشتِر مردم حداقل در مسائلی از زندگی كمال 
گرا هستند. تعيين اهداِف بزرگ می تواند اولين 
قدم به سوی موفقيت باشد، اما مطالعات نشان 
داده رده های باالی كمال گرايی باعث به وجود 
آمدن اختاالت روانی می شود و خطر مرگ را 
افزايش می دهد. كمال گرايی به افسردگی بعد 

از زايمان نيز مرتبط است. 
ـ از خانه بيرون برويد: فضای داخل خانه ما را 
هوايی  نامتعادل  شرايط  ديگر  و  گرما  سرما،  از 
حفظ می كند. اما اگر مرتباً بيرون نرويد، ممكن 
است به سامت روان خود صدمه بزنيد. محققان 
كشف كردند كه ۹0 دقيقه راه رفتن در طبيعت، 
باعث كاهش فعاليت ناحيه ای از مغز كه به قشِر 
اين  می شود.  است،  معروف  قدامی  كمربندِی 
ناحيه زمانی كه ما به افكار منفی فكر می كنيم 

فعال می شود. 
ـ مراقبه )مديتيشن( كنيد: مديتيشن برای ذهن 
بسيار مفيد است،  هرچند ممكن است اين طور 
به  نظر برسد كه يك جا نشسته ايد و هيچ كاری 
انجام نمی دهيد. تحقيقات انجام شده نشان داد 
افرادی كه به مدت ۶ هفته برای مراقبه كردن 
آموزش  كه  كسانی  به  نسبت  ديدند،   آموزش 
ثابت  اين ها  می كنند.  فكر  راحت تر  نديدند 
می كند كه مراقبه با منحرف كردن افكار منفی 
افسردگی و اضطراب كمك  به درمان  ناسالم  و 
می كند. مطالعات ديگری نشان می دهد مراقبه 
نازک  روند  می گذارد،  تأثير  مغز  روی  مستقيماً 

يكی از مسائلی كه ذهن بسياری از ما را به خود مشغول 
اين است كه در مواقعی كه ما خواب  كرده است، 
هستيم مغزمان چكار می كند و آيا مغز نيز می خوابد ؟

مغز يكی از مهم ترين اعضای بدن انسان است. 
بدون وجود مغز انسان مرده است و هيچ كاری 
انسان  مغز  حقيقت  در  دهد.  انجام  تواند  نمی 
وظيفه مديريت، ساماندهی و كنترل اعضای بدن 
را بر عهده دارد و تمام حركات و رفتارهای انسان 

به مغز بستگی دارد.
آیا مغز می خوابد ؟

با  از مهم ترين رفتارهای ماست. ما  خواب يكی 
خوابيدن به خود استراحت می دهيم تا برای انجام 
فعاليت های جديد انرژی بگيريم. بسياری از افراد 
خواب را مانند مرگ كوتاه مدتی می دانند كه در 

آن بدن انسان به حالت استراحت می رود.
اين اعتقاد تا حدی درست است. اما آيا مغز نيز 
فعاليت  انجام  برای  تا  خوابد  می  هنگام  اين  در 
های جديد آماده شود ؟ همانطور كه می دانيد، 
تمام فعاليت های بدن را مغز مديريت می كند و 

مغز مركز فرماندهی بدن است.
همچنين مغز فرمانده اصلی بدن است و وظيفه 
خواباندن و بيدار كردن جسم را نيز برعهده دارد. 
كه  بدن  از  مهمی  بخش  چنين  شود  نمی  پس 
خواب  به  است،  وابسته  آن  به  ها  فعاليت  تمام 
برود چون در اين صورت حتی خوابيدن نيز 

با  و  بيايد  كنار  زندگی  استرس های  با  می تواند 
جامعه، تعامل درستی داشته باشد.

از  مردم  شناخت  وعدم  عمومی  آگاهی های  نا    
بيماری های  به  ابتا  بودن  انگ  و  بيماری   اين 
مراجعه  موانع  مهم ترين  از  روان،  و  اعصاب 

بيماران به روانپزشكان است.
دكتر حسن زاده ياد آوری می كند: روانپزشكان 
هر  و  می كنند  كار  روان  اختاالت  روی  بيشتر 
شود،  داده  تشخيص  بيماری ها  اين  زودتر  چه 
اين  از  است.  آميزتر  موفقيت  هم  آنان  درمان 
رو آگاهی دادن در مورد اين بيماری ها اهميت 
به  بيماران  خاصی دارد و خيلی مهم است كه 

موقع برای درمان مراجعه كنند.

عالیم اختالالت روانی
مدت،  طوالنی  غمگينی  از  عبارتند  عايم  اين 
روز  چند  و  شاد  خيلی  روز  چند  فرد  اگر 
خوداشته  و  خلق  نوسانات  يا  و  باشد  غمگين 
زمان  كاهش  زياد،  نگرانی های  احساس  باشد، 
خواب، خورد و خوراک و يا تمايل جنسی، عدم 
انديشيدن  روزمره،  ومشكات  مسايل  تحمل 
بی  و  به خودكشی، درد های جسمی، خستگی 
اميدی  نا  و  ياس  جمع،  از  كنارگيری  حالی، 
احساس  مانند  اضطرابی  اختال های  انواع  و 
انگاری،  بيمار  وسواس خود  مختلف،  ترس های 
اعتياد، اختال های  دوقطبی، افسردگی، آلزايمر، 
درد های  و  جنسی  اختاالت  خواب،  اختاالت 
و  فكر  اگر  كلی  طور  به  جسمی.  دليل  بدون 
خيال شما را رها نمی كند، بدون توجيه پزشكی 
نيستيد،  خود  روزمره  كار های  انجام  به  قادر 

در  جنايت  و  جرم  ميزان  كاهش  و  تحصيلی 
جامعه می شود.

كاهش  راه  بهترين  روان  سامت  متخصصان 
آمار  كاهش  را،  جامعه  در  جنايت  و  جرم 
قاچاق  از  ناشی  اعدام های  كاهش  زندانيان، 
وضع  بهبود  روان،  سامت  ارتقای  مخدر،  مواد 
افزايش  زندگی ،  كيفيت  بهبود  مردم،  معيشت 
طول عمر، بهبود زندگی های خانوادگی، كاهش 
آمار طاق، اعتياد، خود كشی و سرقت می دانند. 
از  است  ملغمه  ای  روان،  سامت  كلی  طور   به 
كه  اجتماعی  و  روانی  زيستی،  معنوی،  عوامل 
كاستی در هر كدام از آنها، می تواند به اختال 
مردم  از  رو  اين  واز  بيانجامد  روان  سامت  در 
انتظار می رود بهداشت روان را جدی تر بگيرند و 

آن را ارتقا دهند.  

باالرفتن  با  معموالً  را  مغز  قدامی  غشای  شدن 
فعاليت  و  می كند،  كند  می افتد  اتفاق  سن 
نواحی ای از مغز را كه اطاعات مربوط به درد را 

منتقل می كنند كاهش می دهد.
را  بدن تان  بايد  بگوييم  اين كه  ـ ورزش كنيد: 
سالمی  روان  تا  كنيد  ورزش  و  بدهيد  حركت 
تمرين  نيست.  جديدی  توصيه   باشيد،  داشته 
جسمی بيشتر از تمرين ذهنی به سامت روان 

و رفع نشانه های پيری در مغز كمك می كند.  
ـ از رسانه های اجتماعی، عاقانه استفاده كنيد: 
عموماً داشتن روابط اجتماعی با بهبود سامت 
روان مرتبط است. اما برقراری روابط دوستانه در 
فيسبوک و ديگر سايت های اجتماعی می تواند 
كه  داده  نشان  تحقيقات  باشد.  خطر  از  مملو 
خواندن مطالب بی ارزشی كه ديگران در صفحه 
اجتماعی خودشان قرار می دهند، باعث می شود 
پيدا  خودمان  به  نسبت  بدی  احساس  ما  كه 
كنيم، اين حس قوی تر می شود اگر آنها ليست 
فخر  باعث  كه  باشند  داشته  بيشتری  دوستان 

فروشی بيشتری نيز می شود.
نگران  همه  ندهيد:  نشان  را  خود  نگرانی  ـ 
تغيير  را  آنها  نمی توانند  كه  هستند  چيز هايی 
بدهند. اما اگر اين نگرانی ها فراگير شد، علم به 
ما توصيه می كند كه زمانی را در طول روز به 

آنها اختصاص بدهيم. 
در  پا  از  را  شما  كوچك  مسائل  ندهيد  اجازه 
زندگی  از  بخشی  روزانه  ناراحتی های  بياورند. 
پا  از  را  ما  كه  دهيم  اجازه  نبايد  اما  هستند، 

در بياورند. 

مختل می گردد.
رود،  می  فرو  خواب  به  انسان  كه  هنگامی  پس 
مغز او همچنان بيدار است و به انجام فعاليت می 
خواب  هنگام  مغز  های  جملهفعاليت  از  پردازد. 
و  كردن جسم  بيدار  خواباندن جسم،  از:  عبارتند 
كنترل بخش های حياتی بدن مانند گردش خون و 

تنفس در هنگام خواب.
فعالیتمغزدرهنگامخوابچگونهاست؟

مغز هنگام خواب چکار می کند ؟
اما  ماست  ی  اراده  در  كشيدن،  دراز  حقيقت  در 
پس از آن، مغز به ساير اعضای بدن فرمان آرميدن 
می دهد. سپس اعضای بدن نيز برای خواب آماده 
كاهش  قلب  كه ضربان  ترتيب  اين  به  شوند.  می 

يافته و نفس ها عميق تر می شوند.
ساير  كردن  آرام  فرمان  خواب،  هنگام  در  مغز 
اعضای بدن را نيز صادر كرده و به فلج موقت اندام  
های بدن می  پردازد. پس هنگامی كه ما به راحتی 
به خواب فرو می رويم، مغزمان در حال انجام اين 

فعاليت هاست.
فعاليت هايی كه ذكر شد، كارهايی است كه مغز در 
ابتدای خواب انجام می دهد و مربوط به جسم است. 
پس از اينكه خواب آغاز شد، تازه فعاليت اصلی مغز 

شروع می شود و آن جنبه ی ذهنی دارد.
و  تجزيه  و  پردازش  هنگام خواب،  مغز  اصلی  كار 

تحليل اطاعات است كه كاما ذهنی می باشد.

فعالیت های ذهنی مغز هنگام خواب
خوبی  به  را  جسم  خواباندن  وظيفه  مغز  كه  حاال 
انجام داده است، نوبت به فعاليت های ذهنی يعنی 
مغز  هنگام،  اين  در  رسد.  می  اطاعات  مديريت 
برخورد  آن ها  با  روز  هايی كه در طول  داده  تمام 

داشته است را مرور و طبقه بندی می كند.
را  ها  داده  و  اطاعات  بار  دو  انسان  مغز  واقع  در 
يعنی هنگام  پردازش می كند. يكی در طول روز 
بروز اتفاقات و دريافت داده ها و مرحله دوم آن در 
هنگام خواب. مغز در هنگام خواب تمام داده ها را 

مجدد پردازش می كند.
بلند  حافظه  به  را  مهم هستند  كه  هايی  داده  آن 
آن  خواستيم  كه  هرگاه  تا  كند  می  هدايت  مدت 
خاطرات را به ياد بياوريم و داده های كم اهميت 

را حذف می كند.
آیا وقتی ما خواب هستیم مغزمان بیدار است ؟

پس از تحقيقاتی كه توسط پژوهشگران آمريكايی 
انجام شد، به اين نتيجه رسيدند كه مغز انسان در 
هنگام خواب خاطرات روزمره و هنگام بيداری را به 

نمايش در می  آورد.
تحقيقات زيادی روی اين موضوع انجام شد و نتيجه 
اين شد كه هنگامی كه انسان خواب است، مغز او 
با هنگام رويدادهای روز  نورونی يكسانی  الگوهای 
باز توليد می كند كه نام آن را »بازپخش آفاين« 

گذاشتند.
در واقع اين عمل به منظور اينكه خاطرات تازه و 
روزمره به بخش خاطرات دائمی و درازمدت منتقل 
شوند، انجام می شود. اين فرآيند در حيوانات نيز 

ديده شده است.
مغز انسان تا لحظه مرگ نمی خوابد !

با اين فرايندها و فعاليت های مهمی كه مغز در هنگام 
خواب انجام می دهد، آيا می تواند بخوابد ؟ پاسخ اين 
سوال قطعا منفی است. مغز هميشه در حال انجام 
فعاليت های مهم و حياتی است و اگر لحظه ای به 

خواب فرو رود، برابر با مرگ انسان می شود.
نتيجه  در  خواب  و  كابوس  رويا،  هر  ديدن  حتی 
ی ساماندهی اطاعات توسط مغز است. پس مغز 
انسان تا لحظه ای كه به طور طبيعی فعاليت می 
كند، به خواب نمی رود و تنها در هنگام مرگ و يا 

مرگ مغزی از كار می افتد.

با شناختن افكار منفی كه شما را به عقب برمی 
گردانند، می توانيد آن را مثبت تر و حتی مفيد 

تر كنيد. 
همه  باید  شوم  موفق  من  اینکه  برای   .۱

چیز کامل باشد
منفی  افكار  جزء  و  است  مضر  گرايی  كمال 
محسوب می شود زيرا اين يك هدف غيرممكن 
است. در پايان هيچ رزومه ای، هيچ مصاحبه ای 
و هيچ كاری كامل نيست. هر كس و هر شغلی 
دارای نقاط قوت و ضعف خود است و هيچكس 

كامل نيست.
بر  تمركز  يا  شغل  تغيير  از  ترس  جای  به 
چيزهايی كه هنوز به دست نياورده ايد، هرگونه 
اشتباهات را به عنوان فرصت هايی برای بهبود 
در نظر بگيريد. “تاش برای چيزهای جديد اين 
است كه چگونه مهارت های جديد ياد بگيريم و 
آنها را توسعه دهيم.” قرار دادن چنين انتظارات 
زيادی در مورد خود، هم از نظر عاطفی خطرناک 

و هم غيرمعمول است.

2. تقدیر من شکست خوردن است
گاهی اوقات ما با موانع و حتی تنش های روزانه 
از زندگی هستند روبرو می  كه بخشی طبيعی 
شويم اما حقيقت اين است كه شما هرگز نبايد 
به شكست يا موفقيت تكيه كنيد. آينده شما در 
دستان شماست و اينكه چگونه به آن سفر می 

كنيد مهم است.
هدف  بر  تمركز  جای  “به  گويد:  می  لمبارت 
يا  خوريد  می  شكست  شما  آيا  اينكه  و  نهايی 
موفق خواهيد شد، تمركزتان را بر روی روند و 
آنچه كه در طول راه می توانيد به دست آوريد، 
بگذاريد.” “برای جويندگان شغل، اين می تواند 
با  آشنايی  آناين،  دوره  يك  تكميل  معنای  به 
صنعتی جديد و يا دريافت بازخورد مثبت از يك 
بهتر  كوچك  های  گام  باشد.”  كننده  استخدام 
اين  كه  نكنيد  فراموش  است.  گام  برنداشتن  از 

پيروزی های كوچك را جشن بگيريد و آنها را به 
عنوان دستاوردهای خود ببينيد.

۳. برای موفقیت به دیگران احتیاج دارم
ديگران  كه  آنچه  از  “ترس  گويد:  می  لمبارت 
فكر می كنند، يكی از افكار منفی مشترک ميان 
اغلب مردم است كه مردم را از جستجوی هدف 
باز می دارد.” “بسياری از مردم به خاطر ترس 
از آنچه كه ديگران فكر می كنند و اگر آنها به 
حرفه ای با وضعيت كمتر و يا پرداخت پايين تر 

بروند وحشت دارند”.
با اين حال، نظر هر فرد متفاوت است. برخی از 
می  قائل  زيادی  ارزش  ديگران  نظر  برای  افراد 
برخی  كنند،  می  زندگی  ديگران  برای  و  شوند 
ديگر هم كاری كه خودشان صاح می دانند را 
انجام می دهند. بهترين راه اين است كه سعی 
و  دوستان  از  مجوز،  درخواست  جای  به  كنيد 
خانواده مشورت بخواهيد. در پايان روز، اگر شما 
كاری را انجام می دهيد كه برای شما معنی دار 

است، بسيار خوشحال خواهيد شد.

را  کار  این  “هرگز”  یا  “همیشه”  من   .4
انجام می دهم

هيچ كس “هميشه” يا “هرگز” كاری انجام نمی 
دهد؛ به همين دليل است كه شما هيچ نظارتی 
بر رفتار خود نداريد. به خاطر داشته باشيد كه 
بخواهيد  كه  زمان  هر  را  چيز  همه  توانيد  می 
تغيير دهيد مخصوصا اگر بخواهيد حركتی حرفه 
ای انجام دهيد. لمبارت می گويد: مهم است كه 

مثبت باقی بمانيد و خودخواه باشيد.
“اگر شما از اين زبان منفی استفاده می كنيد، 
كم كم به آنها اعتقاد پيدا می كنيد. تمركز بر 
استفاده از زبان مثبت نشان می دهد كه شما در 
كنترل آينده خود موفق هستيد و به فرصت ها 
و سازگاری با تغييرات معتقديد. پس هرگز اين 

كلمات را نگوييد!

5. گذشته من، آینده مرا رقم می زند
اگر شما چيزی را در گذشته تجربه كرده ايد 
قرار  تاثير  تحت  را  شما  ناگهانی  طور  به  كه 
داده است، مانند از دست دادن شغل خود يا 
عدم اعتماد به نفس، ممكن است به آسانی بر 
آينده شما تاثير بگذارد. اما فقط به اين دليل 
به  ايد،  داشته  هايی  سختی  گذشته  در  كه 
اين معنی نيست كه شما در آينده هم دچار 
فرصتی  عنوان  به  را  آن  شويد.  می  مشكل 
خواهيد،  می  كه  آنچه  مجدد  ارزيابی  برای 
هر چيزی  زيرا  كنيد  برايش تاش  و  ببينيد 
كه ارزشش را دارد، شما را به خطر می اندازد.

۶. احساسات من واقعیت من هستند
منتقد  اوقات  “گاهی  گويد:  می  لمبارت 
ممكن  حالت  بدترين  در  را  شما  درونيتان، 
شما  گويد:”  می  منفی  افكار  اين  بيند.”  می 
هيچ كس   ”،“ نيستيد  خوب  كافی  اندازه  به 
شما را استخدام نمی كند، “” شما كم سواد 
هستيد “و غيره.” مهم است كه تصديق كنيد 
كه شما در حال تبديل شدن به بهترين حالت 

خود هستيد و برای آن آماده باشيد.
استدالل  يك  منفی  افكار  از  يك  هر  “برای 
پيشنهادی آماده شده است تا بتوانيد با منتقد 
درونی خود مبارزه كنيد”. به عنوان مثال، اگر 
مهارت  نيستيد،  واجد شرايط  كنيد  می  فكر 
های بيشتری را ياد بگيريد و توانايی يادگيری 
آمادگی  آن  برای  “اگر  دهيد.  افزايش  را 
فقط  اينها  كه  اذعان كنيد  توانيد  داريد، می 

احساسات شما هستند، نه واقعيت.”
در نهايت، افكار منفی ما فقط افكار ما هستند 
به چالش  نظر گرفت،  در  را  آنها  توان  و می 
كشيد و با تمرين، برای مثبت تر و مفيد تر 
تاش  حرفه  در  درخشش  جهت  آنها  كردن 

كرد.

كه  چرا  نخوريد  را  شدن  پير  افسوس  هرگز 
افراد بسياری از اين امتياز محروم مانده اند!

پيدا  را  آدم های خوب   ”  ، مردم می گويند 
اينگونه  بايد  اما  كنيد.”  رها  را  بدها  و  كنيد 
و  كنيد  پيدا  ها  آدم  در  را  خوبی   ”  ، باشد 
بدی آن ها را ناديده بگيريد. ” هيچكس كامل 

نيست.
سخن گفتن با خدا مانند صحبت كردن با يك 
دوست پشت تلفن است ... ممكن است او را در 
طرف ديگر نبينيم ، اما می دانيم كه دارد گوش 

می دهد ...
نيست  معنا  اين  به  زندگی  در  داشتن  ايمان 
كه َكشتی شما با طوفان مواجه نخواهد شد ، 
بلكه به اين معنا است كه َكشتی شما هيچگاه 

غرق نخواهد شد.
باال نبريد ، قدرت استداللتان را  صدايتان را 

بهبود بخشيد.
چيزهای خوب به سراغ كسانی می روند كه 
سراغ  به  بهتر  چيزهای  اما  كنند.  می  صبر 

كسانی می روند كه برايش تاش می كنند.
پيروز  انتها  در  كه  است  كسی  موفق  انسان 

شود نه در ابتدا.
نگذاريد كسی كه از روياهايش دست كشيده 

شما را هم از روياهايتان منصرف كند.
از زمان تولد ،  گريستن نشانه ضعف نيست. 

نشانه اين بوده كه شما زنده ايد.
هم اكنون كه در حال نفس كشيدن هستيد 
، كس ديگری دارد نفس های آخرش را می 
كشد. پس دست از گله و شكايت برداريد و 
بياموزيد چگونه با داشته هايتان زندگی كنيد.

زيبايی به معنای صورت زيبا داشتن نيست ، 
بلكه به معنای داشتن ذهن ، قلب و روح زيبا 

است.

آيا تا به حال احساس كرده ايد كه از مكالمه با 
يك شخص لذت نمی بريد، يا برعكس، ديگران 
بی دليل )البته از ديد شما( می رنجند و تمايلی 
به گفت وگو ندارند؟ شايد ماجرا كمی پيچيده تر 

از تصورات شماست.
مختلف  افراد  با  گفت وگو  اوقات  از  بسياری 
اشتباهات  برخی  اما  باشد،  لذت بخش  می تواند 
فرايندی  به  را  گفت وگوها  اين  می تواند  ساده 

مخرب تبديل كند.
همیشه تایید می خواهید

اگر مكالمه به يك بحث تبديل شد، قرار نيست 
هميشه حق با شما باشد. اين يك اشتباه بزرگ 
می كنند  تصور  افراد  از  برخی  كه  است  رايج  و 
هميشه حق با خودشان است و طرف مقابلشان 
مرتب بايد تاييدشان كند. در بحث های مختلف 
هر فردی نظر خاص خود را دارد و قرار نيست 

هميشه حق با شما باشد.
تبدیل هر مکالمه به شایعه

اينكه هر صحبت خصوصی را تبديل به شايعات 
سعی  است.  توهين آميز  بسيار  رفتار  يك  كنيد 
دوستانتان  سخنان  از  اگر  باشيد.  رازدار  كنيد 
سوء استفاده كنيد، به سرعت دايره دوستانتان را 

از دست می دهيد.
و  ديگران  حساسيت های  و  مرزها  به  احترام 
امری  فرهنگ،  و  جنسيت  به  اشاره  از  پرهيز 
و  نژاد  قوميت،  به  باشيد  مراقب  است.  كليدی 

فرهنگ ديگران توهين نكنيد.
بلند و بی پروا حرف می زنید

مكالمه  عادات  بدترين  و  مهم ترين  از  يكی 
بی ادبانه را می توان بلند و بی پروا حرف زدن در 
مراكز عمومی يا مناطقی دانست كه نبايد بلند 
و  ساكت  كافه  يك  در  مثال  برای  بزنيد،  حرف 
دنج يا يك مكان رسمی نبايد با صدای بلند يا 

ادبيات سخيف صحبت كنيد.

علتدورشدنآدمهاازشماجمالتالهامبخش

می خواهيد  شما  كه  آن طور  كاری  وقتی   
فرض  مثًا  می كنيد؟  نمی رود چه كار  پيش 
كنيد در مسير رفتن به سركار يا ميهمانی 
آيا  می كنيد؟  چه  شده ايد.  ترافيك  گرفتار 
سرک  و  می زنيد  بوق  مرتب  راننده ايد  اگر 
است  خبر  چه  جلوها  آن  ببينيد  می كشيد 
راننده  از  و  می زنيد  غر  مسافريد  اگر  يا 
انتخاب كند؟ يا نه  می خواهيد راه ميانبری 
به سادگی سر جايتان می نشينيد و از فرصت 
چك  يا  اطراف  مشاهده  برای  پيش آمده 
كردن تلفن يا خواندن تيتر اخبار يا صحبت 
با بغل دستی استفاده می كنيد؟ هر كاری كه 

شما را در آن لحظه به وجد بياورد.
به  می توان  را  روزمره  و  ساده  مثال  اين 
كه  دريافت  و  داد  تعميم  ديگر  امور  تمام 
در مواجهه با مقاومت و موانعی كه توانايی 
پيش  در  رفتاری  چه  نداريد،  را  آن  تغيير 
می گيريد. آيا اصرار می كنيد يا خود را به 

وامی گذاريد؟ جريان 
تائوئيسم  يا همان  باستان  فلسفه چين  در 
اين  به  اشاره  »بی عملی«  يا  وی«  »وو 
برای  روش  مناسب ترين  كه  دارد  واقعيت 
»زور  زندگی  در  خوشبختی  به  دستيابی 
امور  انجام  در  به عبارت ديگر  است.  نزدن« 
با جريان  و  به جريان كار سپردن  را  خود 

رفتن.  پيش 
برای  كه  می شود  گفته  كودكی  از  ما  به 
به دست آوردن خواسته هايمان بايد تاش 
كنيم يعنی خود را به آب وآتش بزنيم و به 
ماجرا  شاهد  بشويم.  متوسل  وسيله ای  هر 

همين اوضاعی است كه می بينيم. هيچ كس 
چيزی  همه   نيست.  راضی  زندگی اش  از 
به  را  اوقاتشان  تمام  و  می خواهند  بيشتر 
بيشتری  سهم  آوردن  دست  به  برای  تاش 
تمام  راه  اين  در  و  می كنند  تلف  زندگی  از 
ياد  از  را  انسانی  و  اخاقی  اصول  و  مبانی 
اين  در  برسند.  خود  خواسته  به  تا  می برند 
زندگی  خود  می رود  دست  از  آنچه  ميان 
خاكی  زمين  اين  بر  كه  فرصتی  تنها  است؛ 

در اختيار داريم.
اين  به  اتفاقات  می خواهيم  اوقات  اغلب  ما 
اجازه  آن  به جای  دهند  روی  صورت  آن  يا 
داشته  را  خود  طبيعی  جريان  امور  دهيم 
می شويم،  رنج  دچار  ترتيب  بدين  و  باشند 
می گيرد  بر  در  را  زندگی مان  اضطراب، 
امور  دهيم  اجازه  اينكه  به جای  چراكه 
دنبال  به  كند  طی  را  خود  طبيعی  جريان 
ريتم خاص خود، شرايط را مجبور می كنيم 

تا آن طور كه ما می خواهيم جريان يابند. 
اگر چيزی باعث ناراحتی ما شود می خواهيم 
آن را از سر راه برداريم و در اين راه مدام 
وضعيت های  ايجاد  برای  تاش  حال  در 
جاری  طبيعت  مخالف  كه  هستيم  جديدی 
دردسر  بدون  زندگی  نمی گذاريم  ما  است. 
نيست  ما  خوشايند  چون  و  يابد  جريان 
تغيير دهيم.  را  مدام می خواهيم جريان آن 
سمت  به  را  ما  تجربيات  از  ناشی  خرد  اما، 
می كند.  راهنمايی  شدن«  »جاری  وضعيت 
كار  غرق  كه  مفهوم  اين  به  داشتن  جريان 
شماست  شغل  كه  چه كاری  باشيد:  خود 

درس خواندن  چه  منزل  روزانه  چه كارهای 
يا رانندگی در خيابان.

شده  رنج آور  شما  زندگی  می كنيد  فكر  اگر 
از  و سرخوشی خود را ازدست داده ايد، شما 
شما  افتاده ايد؛  دور  زندگی  طبيعی  جريان 
نيازمند تغيير هستيد و اين تغيير به سادگی 

رها كردن خود در جريان زندگی است.
راهنمای عملی برای در »جريان« بودن

دقت  از  كانونی  نقطه ای  تمركز:  و  دقت 
پيدا  قوت  وقتی  كه  دارد،  وجود  تمركز  و 
و  َوجد  احساس  آمدن  پديد  باعِث  می كند، 

وضوح می شود.
با  مطابق  شما  هدف  اگر  واضح:  هدف 
دقيقاً  شما  باشد،  شما  مهارت  و  توانايی ها 
بعد  لحظه  به  لحظه  يك  از  كه  می دانيد 

انجام دهيد. چه كاری را می خواهيد 
كار  شما  وقتی  آنی:  و  بی واسطه  بازخورد 
می دهيد  انجام  داشتن  جريان  با  را  خود 
و  درمی يابيد  را  آن  بازخورد  بافاصله 
واكنش های  با  كار  انجام  طی  در  هرلحظه 
را  شما  كار  بودن  درست  كه  است  همراه 

می كنند. تصديق 
دادن  انجام  چالش:  و  توانايی  بين  تعادل 
هم سطح  مستلزم  داشتن  جريان  با  كار 
با آن  با چالشی است كه  توانايی شما  بودن 
درگيريد. اگر كاری كه انجام می دهيد خارج 
تسليم  چندی  از  پس  باشد  شما  توانايی  از 
می شويد و آن را رها می كنيد اما اگر تعادل 
باشد  برقرار  انجام كار  امكان  توانايی و  ميان 
شما از انجام آن هرقدر هم كه مشكل باشد 

لذت می بريد و آن را به پايان می رسانيد.
نكته  مهم ترين  كار:  بودن  رضايت بخش 
اين است كه از كاری كه انجام دهيم لذت 
ناخوشايند  شما  برای  كاری  اگر  ببريم. 
در  نمی توانيد  چون  كنيد  رها  را  آن  است 
آن مفيد باشيد و نتيجه كار نيز مثمر ثمر 
مرتبه  در  فعاليتی  هر  انجام  بود.  نخواهد 
فعاليت  آن  خود  خاطر  به  بايد  نخست 
و  رضايت  در  شما  زندگی  اين چنين  باشد. 

می شود. خوشحالی سپری 
اگر نمی توانيد تغيير بدهيد با جريان برويد

همه ما در طول زندگی خود موقعيت های 
پيچيده ای را پشت سر می گذاريم كه اغلب 
اوقات نمی توانند تغيير كنند.اما تجربه اين 
با  را  ما  مواجهه  نحوه  می تواند  موقعيت ها 
باشيم  داشته  باور  اگر  كند  اصاح  شرايط 
برای  فرصتی  مشكلی  هر  با  مواجهه  كه 
كنيد  است.باور  شخصی  رشد  و  يادگيری 
تا  اتفاق می افتد  دليل  اين  به  كه همه چيز 

به ما درسی مهم برای زندگی ياد بدهيد.
 پس اگر در زندگی خود رنج می بريد كافی 
است مقاومت و زور زدن برای به سامان كردن 
امور را رها كنيد و به سادگی با جريان برويد. 
بدين ترتيب به تدريج وجد و سرخوشی جای 

رنج و ناخرسندی را می گيرد.
ايرلندی:  نويسنده  جويس  جيمز  قول  به   
ندارد،  وجود  آينده ای  و  گذشته  »هيچ 
جريان  ابدی  يك  زمان  در  همه چيز 

می يابد«.
سید محمد مهدی شهیدی

رهاییازرنِجتالشباسپردنخودبه»جریان«زندگی

عملکردمغزدرهنگامخواب اینافکارمنفیبرایافرادموفقخطرناکاست
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صف

پيله  تبديل  از  است  عبارت  كشی  ابريشم 
و  دست  وسيله  به  ابريشم  نخ  به  ابريشم 

دستگاههای ابريشم كشي.
مهمی  و  گوناگون  كاربردهای  كشی  ابريشم 
از جمله در  و دارد.  در صنايع دستی داشته 
و ظريف  قيمتی  پارچه های  بافت  و  نساجی 
با  های  قالی  مخمل،  و  زری  حرير،  همچون 
ارزش ابريشمی و تهيه نخ برای سوزن دوزيهای 

زيبا و... مورد استفاده قرار می گيرد.
نوغانداران  سنتی،  كشی  ابريشم  صنعت  در 
كافی  رشد  ابريشم  های  كرم  كه  هنگامی 
نموده و به دور خود پيله می بندند پيله ها 
ابريشم  كارخانه  به  و  نموده  تميز  و  را جمع 
كشی می برند. و مراحل بعدی كار روی پيله 
ها انجام می گيرد. پيله ها را داخل ديگ های 
آب جوش می ريزند و با دستگاههای گردان 
و با كمك دست پيله ها را بصورت نخ ابريشم 
در می آورند و از آن برای پارچه های حرير 
قيمتی و قالی ابريشم و ... استفاده می نمايند.

 ابريشم دوزی
طبيعی  ابريشم  الياف  با  پارچه  روی  دوخت 
را  تعيين شده  پيش  از  های  اساس طرح  بر 

ابريشم دوزی می گويند.

در طول تاريخ، افراد هر قبيله با تعصب خاصی در 
حفظ و پاسداری ارزشهای قبيله ای خود تاش 
داشتند، از اين رو با دوخت عايم و طرحهايی 
خاص بر روی پارچه با اشكال گوناگون دوختی 
دوزی،  ابريشم   ، دوزی  گابتون   ، قابدوزی   (
مليله دوزی ، شبكه دوزی ( دست به ابتكاراتی 

می زدند.
اعراب  فقط  نه  ايران  دوزيهای  آوازه ی سوزن   
تحت  نيز  را  قسطنطنيه  و  روم  يونان،  بلكه 
برای  رقيبی  كه  آنچنان  بود،  قرارداده  الشعاع 
پارچه ها و سوزن دوزيهای آن زمان تلقی می 
شد. با مطالعه تحليلی متون تاريخی در عرصهء 
تا  هخامنشی  عهد  از  ايرانی  كاالهای  مبادالت 
ايرانی  بريم كه سوزن دوزيهای  صفويه پی می 
بعنوان گرانبهاترين كاال از ايران به مغرب زمين 

برده می شد.
سوزن دوزيهای ايرانی از دير باز تا كنون از تنوع 
كه  است  بوده  برخوردار  خاصی  گستردگی  و 
در كمتر جايی اين تنوع و گستردگی مشاهده 
تاريخی  و  جغرافيايی  خاص  موقعيت  شود  می 
و  سرزمين  اين  به  مختلف  اقوام  هجوم  ايران، 
اهميت سوق الجيشی آن منجر به اين تنوع و 
بقايای  ما شاهد  نيز  امروز  گونه گونی شده كه 

ارزشمند آن می باشيم هر چند بعنوان هنری 
با پيشينه ء تاريخی كهن از آن ياد می شود اما 
آنچه امروز در دست ماست فقط بخشی اندک 
بيانگر  زمان خود  است كه در  آن هنر غنی  از 

فرهنگ ، هنر و قوميت ايرانيان بوده است.
ابريشم دوزی يكی از نمونه های سوزن دوزيهاست 

كه در نقاط مختلف كشور وجود دارد .
غده  از  ابريشم  كرم  كه  است  ای  ماده  ابريشم 
می  ترشح  باريك  بسيار  نخ  بشكل  خود  های 
خود  برای  شكلی  بيضی  ی  النه  آن،  با  و  كند 
را  ها  پيله  ناميده می شود.  پيله  كه  می سازد 
به ترتيب مخصوصی گرم می كنند و بعد می 
ريسند تا ابريشم بدست آيد كه به آن افريشم 
و بريشم هم گفته شده ) به عربی ابريشم می 

گويند بكسر همزه و فتح سين(
پروتئينی  )رشته(  ليف  يك  از  عبارت  ابريشم 
كرم  از  مترشحه  مواد  انجماد  اثر  در  كه  است 
بدست می آيداين ليف از دو فامنت موازی كه 
به وسيلۀ صمغ ابريشم به يكديگر چسبيده اند 

به وجود آمده است.
قديمی ترين نمونۀ گلدوزی ايرانی كه هم اينك 
دورۀ  به  است  موجود  باستان  ايران  موزۀ  در 
سلجوقی يعنی 45۱ه ق تعلق دارد. در اين دوره 
نكته  اين  و  فراوانی گرفت  رونق  دوزی  ابريشم 
از نمونه دوختها و پارچه هايی كه در مجموعه 
سال  ظرف  و  شود  می  نگهداری  مختلف  های 
های اخير نيز مقداری از آنها در شهر ری بدست 

آمده قابل اثبات می باشد.
 نقوش مورد استفاده در ابريشم دوزی نامحدود 
انسانی،  حيوانی،  نقوش  به  توان  می  و  بوده 
فرهنگ  گير،  و  گرفت  شكارگاهی،  مينياتوری، 
عامه، گل و بوته، گل و مرغ، انواع ۶0 گانه بته 
جغه ها، نقوش هندسی، اسليمی ها و گل های 
حاشيه ای اشاره كرد.از اين دوخت بيشتر برای 
كيف،  روی  البسه،  تزئينات  تزئينی،  تابلوهای 
كفش،  روی  سجاده،  پرده،  روكرسی،  روميزی، 
شانه،  پول، جای  های  كيسه  ملحفه،  روتختی، 

جای قلم دان و غيره استفاده می شود.

از آنجايی كه الرستان در منطقه گرم و خشكی 
واقع شده، استفاده بهينه از آب در آنجا مسئله 
كوش  سخت  مردم  های  تاش  است.  مهمی 
منطقه، برای رفع اين مشكل منجر به خلق آثار 
ماندگاری شده است. اوج معماری الرستانی ها 
در معماری گنبدی و ساخت بركه های گنبدی 
از  يكی  توان  می  را  آب  ذخيره  جهت  شكل، 

شاهكارهای آنها در منطقه جنوب دانست.
در  انبار »سيد جعفري«  آب  نمونه،  عنوان  به   
مانند يك  قرار دارد كه  منطقه ي »كوريچان« 
كاسه اي كه وارونه كرده اند بر روي قسمت آب 

انبار قرار دارد.

برکه سید جعفری
 اين بركه يكی از قديمی ترين آب انبارهای الر 
می باشد كه در مسير غربی شهر الر قرار دارد . 
قطر طاق بزرگ آن ۱4 متر و ارتفاع آن ۱0 متر 
می باشد عمق منبع آب ۲0 متر است . آب آن 
تامين  صفويه  عصر  رسانی  آب  شبكه  طريق  از 
می شده است . اين آب انبار هم اكنون نيزمورد 

استفاده قرار می گيرد .
 

باز  با اجازه ي حاكمان  انبارها را  در قديم، آب 
مي كردند و از آن استفاده مي كردند چون در 
زمان قديم وقتي باران مي باريد و آب انبارها پر 
مي شد دِر آب انبارها را مهر و موم مي كردند 
باز مي كردند و مورد  با اجازه)دستور( حاكم  و 

استفاده قرار مي گرفت.
در منطقه جنوب مثل الرستان بخاطر كم آبي 
هر جاكه آب انبار بوده اطراف آن خانه درست 
مي شد و اين خانه ها بزرگ و  بزرگتر مي شد 
تشكيل  انبارها  آب  داد،  تشكيل محات مي  و 
مرزها مي دادند و هر آب انبار را طبق آن محله 

مي شناختند.
آب انبار در قديم جنس مذكر داشت مثل مرد، 
خانواده  تشكيل  بود  انبار  آب  اگر  بخاطراينكه 
ها  خانه  آن  از  و  دادند  مي  ها  خانه  تشكيل  و 

تشكيل محات و شهرها مي دادند.
مي  صورت  انبار  آب  توسط  نسل  ازدياد  چون 
گرفت كه به آن مي گفتند: نَر و نرگي آب انبار 
مشخص است كه باالي هر گنبد قرار گرفته است.

گنبدي شكل شدن خود آب انبارها بدين خاطر 
داخل  به  بتواند  كمتري  خورشيد  نور  كه  است 
آب نفود پيدا كند ) چون اگر نور داخل آن باشد 
آنها جلبك مي زنند و موجب بوجود آمدن تك 

يك ُرزي لقمان َش پُسش گت: 
»از صبا يك ِكسه اي اَمره خوت بيا 

و اَميای كه خاطرشو اوتناوي و اََزشو تَبد دا، 
اَتِه اَمي ِكسه ي پيا اوبي«

ُرز بعد پُُسش اَمي َكري اوشِكه. 
لقمان اوژگت: 

»اَر جا اَِچش اِِده ِكسه اي اَمَره خوت بُبو«
بعد از َچْن ُرز پُُسش َخسسه بوئِس و چو َش 
بوي  و  اُوشكرده  بو  پيايا  اِِده  كه  ُگْت  بوآش 
َگنِدَگنه اَِدداي و اِده بوي َگندي خيلي عذاب 

َمِدداي. 
لقمان جواب اوژدا:

كينه  تو  كه  اِسي  اِِده  ِمثِل  اي  َقضيه  اِِده   «
َمِكس اَتِه ِدل خوْت نَِگه بُُكِنش. 

از  بِشتر  و  اَُكن  فاسد  ِدلُت  و  قلب  اي  كينه  اِ 
همه خوت اذيت اَبِش.«

شورانگیز

تعداد بازيكنان: ۶ تا ۱۲ نفر
محوطه بازی: فضای باز

شرح بازی:
بازيكنان به دو گروه مساوی تقسيم می شوند 
و هر گروه در جايگاه خود كه از قبل مشخص 

شده است، می ايستند.
يك نفر از بازيكنان گروه اول پشت خط ميانی 
)خطی كه دوگروه را از يكديگر جدا می كند( 

می ايستد.
بازيكن يك پايش را بلند می كند و روی يك 
به  كردن  لی  لی  صورت  به  و  ايستد  می  پا 

زمين تيم مقابل وارد می شود.
او سعی می كند به طرف بازيكنان گروه دوم 
برود و آن ها را لمس كند او به هر نفری كه 
بازی  از  بايد  و  سوزاند  می  را  او  بزند  دست 
خارج شود و در مقابل بازيكنان گروه دوم بايد 
از دسترسی او فرار كنند تا نتوانند به آن ها 

دست بزند.
بازيكن گروه اول بايد به همان حالت يك پا و 
قبل از خسته شدن و زمين خوردن پايش به 
سمت گروه خود برگردد ولی اگر قبل از بازگشت 
و گذشتن از خط ميانی، پايش به زمين بخورد 

می سوزد و بايد از بازی خارج شود.
اين بازی به همين روش با بازيكن گروه دوم 
اجرای  به  نوبت  به  بازيكنان  و  آغاز می شود 
بازيكنان  تمام  تا جايی كه  پردازند  بازی می 
يك تيم بسوزند و تيم مقابل برنده بازی می 

شود.

ه در نُِبِده ۱- پا اَِوِسّ
 ( است  نكرده  خانه  از  رفتن  بيرون  به  عادت 

مخصوص دختران است (
م  2- پا گهمیر بُِسّ
» گرفتار شده ام «

گرفتار شدن
۳- پاُدم َسِودئِه 

» پاردم سائيده است «
همه فن حريف است

4- َپَتِک ِدل امنی 
» صبر و حوصله ای ندارم «

نداشتن حوصله و صبر در كار را گويند
5- َپر َکند اتِبِزن 

» به نحوست دچار گردی «نفرينی است
۶- ُپِزه عالی ِکَسه اِ خالی 

» فيس و افاده زياد و حبيب خالی «
داشته  حد  از  بيش  افاده  كه  است  شخصی 

باشد اما تمكّنی ندارد
7- پس و ِپش و ابَده اِ 
» پس و پيش شده است «

بی دست و پائی را گويند
8- َپَشه از ِسرَکه بند نابو

 » مگس از سركه دست بردار نيست «
شخص پلشت و پرحرف را گويند

ه  9- ُپشته دس و پاش پنکو اَشَبِسّ
» پشت دست و پايش كثافت بسته است «

كثيف بودن بدن افراد
۱۰- َپَشه چی نی ولی ِدل َگَنه اَُکن 

» مگس چيزی نيست اما دل را كثيف ميكند «
دروغ و تهمت هر چند كوچك ، باعث كدورت 

و نزاع می شود
۱۱- َپکَوئه نَِو ُخِئه

وصله ناجور است
۱2- ِپَنَته ُاشباِره 

» بهانه گرفته است «
بی دليل بهانه گرفتن

۱۳- َپهوَر مِتک شه 
» لرز به تنم نشست «

در هنگام ترس بيش از حد گويند
۱4- پیری و هنگومه گیری 

» پيری و هنگامه گيری «
معركه  و  پيری  سر   «  : آن  فارسی  همانند 

گيری « 
۱5- پی شه َگپه 

» لُپ هايش چربی گرفته است «
كنايه از مرفه بودن است

يافته داخل آب مي شود( و باعث خنكي آب 
مي شود و از تبخير جلوگيري مي كند و هم 
نمي  بوجود  آبي»جلبك«  گياهان  آب،  در 
آيند. و در كنار آب انبارها رودخانه ها درست 
مي كردند براي فاضاب شهري از آن استفاده 
مي كردند و قسمتي را محلي براي عبور آب 

بنام»َمَمر«، كه از آن مي گرفتند.
  خود ممر از كف رودخانه ها تشكيل مي شد 
و آبي كه داخل آن حركت مي كرد مستقيماً 
به آب انبار ريخته مي شد و موجب انباشته 

شدن آب در قسمت گودال مي شد.
 آب را بعد از آبگيري مستقيماً استفاده نمي 
نشين(  ال)ته  كه  گذاشتند  مي  بلكه  كردند 
بيندازد كه آن خاک رس و خاک كه همراه 
آن بود ته نشين كند، پس از اينكه آب شفاف 
و زالل شد آن را مورد آشاميدن قرار مي دادند.

زياد  بسيار  منطقه الرستان  در  انبارها  آب    
ديگر  استانهای  از  گردشگري  اگر  كه  است 
به الرستان مي آمد وقتي اين آب انبار هاي 
مي  فكر  كرد  مي  مشاهده  را  شكل  گنبدي 
كرد اين محل عبادتگاه است در صورتي كه 

آنجا آب انبار بود.

پندلقمان

آشناییبابازیهایسنتیومحلی

ضربالمثلهايالري

کبدی با یک پا

دلم بدجور هواي خانه مادربزرگ را كرده 
سمت  به  ميكشد  پر  دلم  و  ذهن  است. 
در  دم  سكوي  نيست.  ديگر  كه  خانهاي 
براي  جايگاهي  هميشه  كه  خانه  ورودي 
آهسته  آهسته  مادربزرگ  تا  بود  استراحت 
بيايد و در را برايمان باز كند. هشتي خانه، 
حوض وسط حياط، اتاق مهمان، مطبخ و... 
ميبخشيد  خانه  اين  به  صميميتي  و  گرما 
گرد  نشستن  و  زمان  گذر  با  حتي  كه 
فراموش  را  آن  نميتوان  ذهن  بر  خاطرهها 
وسايل  قديمي،  هاي  خانه  معماري  كرد. 
اين  كننده  تكميل  همگي  آنها  چيدمان  و 
كه  حسي  بودند.  دلنشين  و  خوب  حس 
و  مدرن  زندگي  خم  و  پيچ  در  روزها  اين 
به  بيگانه  فرهنگ  از  كوركورانه  تقليدهاي 
ديگر  حتي  و  است  شده  سپرده  فراموشي 
نيز  شهرمان  موزههاي  خانه  به  رفتن  با 

نميتوانيم آن حس را پيدا كنيم.

سبک مدرن جایگزین سبک قدیمي
در خانه هاي قديمي صميميت و مهرباني 
كه  داشت  جريان  زندگي  روح  نوعي  به  و 
در خانه هاي شيك و مدرن امروزي وجود 
ترين  با ساده  اين خانه ها  افراد در  ندارد. 
هميشه  و  ميكردند  زندگي  ممكن  شكل 
هم فريادرس يكديگر بودند. درواقع سبك 
دور  به  و  سادگي  بر  مبتني  ايراني  زندگي 
از اسراف و ريخت و پاش و تجمل گرايي 
در بين اين خانواده ها وجود داشته است. 
امروزه با پيشرفت تكنولوژي و شتاب بيش 
از حد زندگي مدرن سبك زندگي خانواده 
هاي ايراني هم دچار دگرگوني شده است. 
سنت  بين  نوعي  به  امروزي  هاي  خانواده 
نميخواهند  هم  ماندهاند.  معلق  مدرن  و 

دل  سنت  از  هم  بمانند  عقب  مدرنيته  از 
كشمكش،  اين  در  ظاهراً  ولي  نميكنند. 
سبك زندگي مدرنيته برنده شده و توانسته 
خود  اصل  از  ما  كند.  غلبه  ايراني  جامعه  بر 

به نوعي دور شده ايم.
هاي سرد  معماري  با  هاي جديد  ساختمان 
را در چهارديواري خانه  ما  بي روح خود،  و 
هاي شيك و مدرن محبوس كرده اند. خانه 
هايي كه تماماً از الگوهاي غربي الهام گرفته 
خود  سايه  زير  به  را  ايراني  معماري  هنر  و 
بردهاند و بدين ترتيب حريم و حرمت خانه 

هاي ايراني به فراموشي سپرده شده است.
به  خانواده  حرمت  و  خانه  حريم  قديم  در 
عنوان يك اصل مهم و اساسي در ساخت و 
بناهاي دوره  ساز خانه قلمداد ميشد كه در 
بسيار  معماري  اساس  بر  اصل  اين  قاجار 
شده  رعايت  تمام  ظرافت  با  و  زيبا  و  دقيق 
به نحوي كه امروزه نيز با قدم زدن در اين 
امن  حريم  حس  اين  ميتوان  هنوز  ها  خانه 
را لمس كرد. اشكال هندسي در سقف ها و 
ديوارها و همچنين به كارگيري ارسي هايي 
معناي  كدام  هر  كه  رنگي  هاي  شيشه  با 
نشئت  تماماً  داشتند  خود  براي  خاصي 
ها  ارسي  ايرانيست.  هنر  و  ذوق  از  گرفته 
عاوه بر ايجاد فضاي محرميت در خانه، در 
آن  دكوراسيون  و  منازل  طبيعي  نور  تأمين 
تركيب  و همچنين  بسزايي داشت  نقش  نيز 
رنگ با نور خورشيد در ساعات مختلف روز، 
ميداد.  خانه  به  را  بينظيري  جلوه  و  زيبايي 
برجسته  نمادهاي  از  يكي  ارسي  واقع  در 
از  اثري  امروز هيچ  كه  ايرانيست  هاي  خانه 
آن ديده نميشود و جاي آن را درها و شيشه 

هاي بيروح دوجداره گرفته است.

وسایل سنتي، روح خانه ایراني
هويت  خانه  يك  چيدمان  و  رنگ  معماري، 
سبك  و  هويت  واقع  در  كه  است  خانه  آن 
نمايش ميدهد.  را  زندگي صاحبان آن خانه 
سبك  مفهوم  هويت،  بگوييم  است  بهتر 
ظهور  و  بروز  عرصه  زندگي،  و  است  زندگي 
سبك  فرد،  هويت  است.  هويت  تفصيلي 
را ميسازد و هويت جامعه، سبك  او  زندگي 
اينكه  به  توجه  با  را.  جامعه  جمعي  زندگي 
هنر و ذوق هنري در همه اليه هاي هويت 
ساز زندگي افراد حضور دارد و شكل و قالب 
طريق  از  هنر  همچنين  و  مييابد  خاصي 
افراد،  شخصيتي  ابعاد  همه  بر  اثرگذاري 
سبك خاصي از زيستن را براي آنها به وجود 
مي آورد ميتوان گفت هويت و سبك زندگي 
امروزه ما دچار بي هويتي شده است. امروزه 
نوع و سبك زندگي خاصي كه قبلترها تنها 
)برخي  جامعه  از  مشخصي  قشر  مختص 
صورت  به  بود  هنرمندنماها(  و  روشنفكرها 
خود  درگير  را  جامعه  افراد  همه  فراگيري 
كرده و به نوعي همه را از اصل خويش دور 

كرده است.

خود  بايد  شايد  گرفت!  خرده  نبايد  شايد 
سپرد  جامعه  در  جاري  موج  جريان  به  را 
ميخواهد  كه  سمتي  هر  به  را  ما  بگذاريم  و 
به  و  گذار  حال  در  جامعه  ميگويند  ببرد! 
آيا  است!  در حركت  پيشرفته  جوامع  سمت 
شدن  اولي  جهان  و  پيشرفت  خاطر  به  بايد 
هويت اصيل و واقعي خود را به دست بادهاي 
اين جريان بسپاريم و فراموش كنيم؟ آيا ما 
زندگي  سبك  و  فرهنگ  مقلدين  تنها  بايد 
چندين  تمدن  كه  جامعهاي  باشيم؟  بيگانه 
ايراني  سليقه  و  ذوق  و  هنر  دارد،  هزارساله 
تحتتأثير  اكنون  دنياست  تمام  زبانزد  آن 
كرده  پيدا  اساسي  تغييرات  غربي  جوامع 
رد  نميتوان  حتي  ديگر  كه  نوعي  به  است، 
پاي اصالت را در آن پيدا كرد. اين تغييرات 
در تمام جوانب زندگي امروزي اتفاق افتاده 
جامعه  افراد  پوشيدن  لباس  نوع  از  است. 
تا  ساختمانها  معماري  خوراک،  و  خورد  تا 
و  موسيقي  از  منازل،  اسباب  و  دكوراسيون 

آواز تا... همگي دچار دگرگوني شده اند.
بسياري از افراد جامعه دنباله رو اين تغييرات 
عقب  سوغات  اين  از  نميخواهند  و  هستند 
دكوراسيون  و  وسايل  انتخاب  در  بمانند. 

منزل خود هرچه كه در آن سوي آبها مد 
باشد را ميپسندند و كاري به حال و هواي 
دروني خود ندارد. سبك مدرن كه امروزه 
تنها مد غالب جامعه است تماماً از اجسام 
كه  شدهاند  تشكيل  سرد  رنگهاي  و  ساده 
درواقع سادگي نكته اصلي آنهاست ولي به 
بيگانهاي  سردي  و  بيروحي  ايراني،  خانه 
را ميدهد. عدهاي هم كه ميخواهند اداي 
عتيقه  در  دربياورند  را  سنتها  به  پايبندي 
دنبال  مختلف  هاي  بازارچه  يا  فروشيها 
قرار  با  و  هستند  كهنه  و  قديمي  اجناس 
دادن آنها در گوشهاي از خانه، بدون هيچ 
ديگر  وسايل  با  همگوني  و  هارموني  نوع 
ايجاد  را  بصري  شلختگي  يك  تنها  خانه 
ميكنند. اين وسايل و اين نوع چيدمان با 
خانههاي ما غريبهاند، با فرهنگ ما بيگانه 
افراد  دور شدن  و  روابط  اينها سردي  اند، 
درحالي  ميشوند.  موجب  را  يكديگر  از 
و  گرم  رنگهاي  قديمي  هاي  خانه  در  كه 
شاد حرف اول را ميزدند. وقتي وارد خانه 
جذب  را  ما  خانه  آن  گرماي  ميشديم  اي 
از وجود تك تك  اين گرما  و  ميكرد  آنجا 

افراد خانه اي نشئت ميگرفت كه همگي در 
فضايي گرم و صميمي در كنار هم زندگي 
از  همگي  كه  خانهها  اين  وسايل  ميكردند. 
چيدمان  و  بودند  ايراني  فرهنگ  نشانههاي 
آنها مزيد بر علت اين همه حس آرامش بود. 
وسايلي كه امروز تنها به عنوان يك وسيله 

دكوري گاهي در خانه اي ميتوان ديد.
زندگي  سبك  اين  با  شود  تصور  شايد 
امروزي هر چقدر هم  جاافتاده در جامعه 
خانه  در  را  سنت  نميتوانيم  كنيم  تاش 
هايمان بياوريم، اما ميتواند اينگونه نباشد 
خاقيت،  و  هنري  ذوق  كمي  با  تنها  و 
هايمان  خانه  وارد  را  سنت  ميتوانيم 
جريان  به  آن  در  را  ايراني  روح  و  كرده 
حس  و  لذت  است  خوب  چه  بيندازيم. 
هاي  خانه  در سفره  تنها  را  شيرين سنت 
نچشيم.  تصنعي  شكلي  به  هم  آن  سنتي 
عطر  سفرههايمان  كه  است  خوب  چه 
تداعي  برايمان  را  مادربزرگ  سفرههاي 
كند و چه زيباست وقتي كه سنت قشنگ 
امروزي  مدرن  زندگي  با  را  ايراني  زندگي 

كنيم. هماهنگ 

منبع: روزنامه جوان
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دين، تنها نماز و روزه و حج نيست. بر اساس 
آموزه های قرآن كريم، پايبندی به عهد و پيمان 
آن  به  بی توجهی  كه  است  دين  از  جزئی  هم 
می تواند زندگی ما را در دنيا و آخرت به آتش 
به  پيمان  و  عهد  شكستن  يا  بدقولی  بكشد. 
اندازه ای اهميت دارد كه خدای متعال در قران 
كريم از آن ياد فرموده است. پس يادمان باشد 
كه عذر و بهانه بی اساس برای بدقولی پذيرفته 
نيست. وقتی برادر يا خواهر دينی ات قول و عهد 
تو را قبول كرده و رويش حساب باز كرده، چه 
نسبتش با تو خيلی دور باشد و چه كيلومتر ها 
از او فاصله داشته باشی رسم شرع و عقل اين 
است كه بدقولی نكنی و چشم اعتمادش را كور 

نكنی.
 در گفتگويی كه با دكتر مريم عبدالباقی، استاد 
حوزه و دانشگاه و پژوهشگر دينی، انجام شده 
به آثار و پيامد های بدقولی و پيمان شكنی در 
آن  است.  پرداخته شده  آخرت  و  دنيا  زندگی 
می دهد،  توضيح  دينی  محقق  اين  كه  طور 
از  يكی  مردم   و  خدا  نظر  در  شدن  مطرود 
آثار مهم عهدشكنی است. كسی كه زير عهد 
و پيمانش می زند و به قول هايی كه به خدا و 

باب عبادت مسأله ای وجود دارد كه حتما  در 
بايد آن را ذكر كنيم و آن اين است كه ممكن 
است كسی بگويد كه اتفاقا در اديان   و الاقل 
در اسام كه اكنون مورد بحث ماست، عليرغم 
اين كه دين و مذهب است و بايد در آن، حس 
يافته  پرورش  و  تقويت شده  پرستش  و  نيايش 
آن  نيست.  حس  اين  به  عنايتی  هيچ  باشد  
عبادتی كه در اديان آمده است، به حس نيايش 
كاری ندارد، يا به طمع كار دارد كه بايد با آن 
مبارزه كرد، و يا به ترس كار دارد كه با آن هم 

بايد مبارزه كرد.
عبادت در اديان جز معامله چيزی نيست، زيرا 
برای  عبادت،  به  كنند  می  وادار  را  افراد  اديان 
كسی  اگر  حال  جهّنم.  از  فرار  برای  يا  بهشت 
يعنی  بهشت  بهشت؛  برای  بخواند  نماز  بيايد 
چه؟ بهشت يعنی جايی كه در آنجا انواع لذتها 
هست : حور هست، قصور هست، »َجّناٌت تَْجری 
و  بهشتی  های  ميوه  هست،  تَْحِتَهااالَنْهار«  ِمْن 
غذاهای لذيذ بهشتی هست، شرابهای بی مستی 
و بی دردسر بهشتی هست و انواع لذتهايی كه 
بشر نمی تواند تصور بكند. بنابراين كسی كه از 

بنده های خدا داده وفا نمی كند، نه  تنها خودش 
را از نگاه مردم می اندازد، بلكه خودش را از نگاه 
محروم  هم  خداوند  آميز  مغفرت  و  مهربانانه 
هيچ يك  خدا،  خلق  نه  و  خدا  نه  می كند. چون 
آدم بدقول را نمی پسندند و از او انتظار دارند بر 
عهد و پيمانش بايستد و به بهانه كسب سود های 
كه  طور  همان  نبرد.  ياد  از  را  وفاداری  ظاهری، 
خداوند در آيه ۲5 سوره مباركه رعد می فرمايد: 
ِميَثاقِِه  بَْعِد  ِمْن  ا...ِ  َعْهَد  يَْنُقُضوَن  »َوالَِّذيَن 
فِی  َويُْفِسُدوَن  يُوَصَل  أَْن  بِِه  ا...  أََمَر  َما  َويَْقَطُعوَن 
ارِ؛ و آنان  الْْرِض أُولَِئَك لَُهُم اللَّْعَنُۀ َولَُهْم ُسوُء الَدّ
كه پس از پيمان بستن )با خدا و رسول( عهد خدا 
را می شكنند و هم از آنچه خدا امر به پيوند آن 
كرده پاک می گسلند و در روی زمين فساد و فتنه 
برمی انگيزند اينان را لعن )خدا( و منزلگاه عذاب 

سخت دوزخ نصيب است.«
حق  از  خداوند  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته 
بخشش  مورد  كسی  تا  و  نمی گذرد  بنده هايش 
مردم قرار نگيرد، خدا هم او را نمی بخشد. به اين 
صورت است كه ضرورت پايبندی به عهد و پيمان 
بين مردم پررنگ تر می شود تا كسی خيال نكند 
با شكستن عهدی كه با مردم بسته، می تواند در 
انتظار رحمت خدا باشد. به اين صورت است كه 
نداشتن تعهد در قبال مردم، ره آوردی جز تنهايی 

و مطرود شدن از مردم و خدا را به همراه ندارد.
به نسبت اندازه این تا دینی آموزههای در چرا
موضوععهدوپیمانتأکیدشدهاست؟مگرشکستن
در اثری چه وعده و قول به بیاعتنایی یا و عهد

زندگیدارد؟
و  رحمت  محتاج  شرايط  همه  در  انسان ها  ما 
اين  دريافت  برای  و  هستيم  متعال  خدای  مهر 
خير و رحمت الهی بايد لوازم آن را فراهم كنيم. 

لذت دنيا چشم می پوشد برای لذت آخرت، او 
نه تنها خداپرست نيست و حس نيايش خود را 
تقويت نمی كند، بلكه يك آدمی است كه از دنيا 
پرست ها مادی تر است زيرا يك نفر دنياپرست، 
قانع شده به همين لذات محدود مادی؛ ولی او 
يك آدم حسابگری است، می بيند اگر بخواهد 
لذتها  اين  به  را  دنيا  اين  عمر  سال  چهل  سی 
بگذراند، قابل نيست، باالخره تمام می شود، می 
گويد اين سی چهل سال را هر طور هست دندان 
روی جگر می گذاريم برای اين كه برويم در آنجا 
ابداآلباد به همين لّذتهايی كه اينجا رها كرده ايم 
برسيم. پس محّرک او در اين كار طمع است و 
غير از اين چيزی نيست. آن كسی هم كه برای 
فرار از دوزخ معصيت نمی كند همين طور است. 
عبادت می كند يا ترک لذت مادی می كند برای 
اين كه عقوبت نشود. باز امری است كه از حدود 
اديان  در  بنابراين  نيست.  بيرون  جويی  منفعت 
]به حس نيايش انسان توجه نشده است [. اين 
خيلی  اسام  به  نسبت  مسيحيها  مخصوصا  را 
ايراد می گيرند كه در قرآن به نعمتهای مادی 
زياد توجه شده. شايد آنها در تعبيرات خود می 
گويند كه قرآن توّجهش فقط به نعمتهای مادی 
آن دنياست و بنابراين به »حس نيايش« كه » 
روانشناسی« آن را به عنوان يك حس عالی می 
انسان  طمع  به  عكس  بر  نكرده،  توجه  شناسد، 

توجه كرده است.
ايراد واردی نيست.اوالً همه می  البته  ايراد  اين 
دانيم كه ازنظراسام عبادت ، درجات و مراتبی 
طمع  خاطر  به  عبادت  اش  درجه  يك  دارد، 
بهشت است، و يك درجه آن عبادت برای ترس 
ديگر  درجات  اين،  از  باالتر  و   ، است  جهّنم  از 
عبادت است كه هدف آن عبادتها نه بهشت است 
توجه  اين مطلب  به  قرآن  نه جهّنم. در خود  و 
شده و در كلمات پيغمبر اكرم و ائمه اطهار اين 

اسباب دريافت هم فراهم نمی شود، جز با اعمال 
و كار های خود ما. در اين ميان، پايبندی به عهد 
و وعده اثر زيادی در نزول رحمت خداوند بر ما 
دارد. با اين توضيح، برای آدم چه عذابی می تواند 
دردناک تر از اين باشد كه در آخرت كه محتاج 
نظر رحمت خداست، كاری كرده باشد كه باعث 
قرار  غضب  مورد  درنهايت  و  شده  خدا  رنجش 
بگيرد تا اندازه ای كه خدا حتی به او نگاه هم نكند.

ايجاد  باعث  وعده  و  قول  به  بی اعتنايی  درواقع 
روحی  فشار  كه  می شود  خواركننده ای  عذاب 
بسياری برای انسان به همراه دارد. اين نكته را 
خداوند متعال در آيه 77 سوره مباركه آل عمران 
فرموده است، مبنی بر اينكه: »إَِنّ الَِّذيَن يَْشَتُروَن 
بَِعْهِد ا...ِ َوأَيَْمانِِهْم ثََمًنا َقلِيًا أُولَِئَك اَل َخَاَق لَُهْم 
يَْوَم  إِلَْيِهْم  يَْنُظُر  َواَل  ا...  يَُكلُِّمُهُم  َواَل  اآْلِخَرۀِ  فِی 
يِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم؛ آنان كه عهد  الِْقَياَمِۀ َواَل يَُزِكّ
بفروشند  اندک  بهايی  به  را  خدا  و سوگند  خدا 
اينان را در آخرت بهره ای نيست و خدا با آن ها )از 
خشم( سخن نگويد و در قيامت )به نظر رحمت( 
پاكيزه شان  گناه(  پليدی  )از  و  ننگرد  بدان ها 

نگرداند و آنان را عذابی دردناک خواهد بود.«
 با اين وجود وقتی كسی عهد و پيمانی می بندد 
يا قولی می دهد، چه بين خودش و يك نفر ديگر 
باشد و چه بين او و خدا يا جمعی از مردم، در 
هر صورت بايد به عهدش وفادار باشد و بدقولی 
نكند، چراكه اگر مرتكب چنين خطايی شود از او 

بازخواست می كنند.
مردم با یا متعال خدای با ما عهدشکنی میان آیا
بدانیم میخواهیم درواقع دارد؟ وجود تفاوتی
شکستنعهدباخداوندسختتراستیاشکستنعهد

بامردم؟
بهترين شانس آدم بدقول اين است كه سروكارش 
با خدا بيفتد، چون اگر پای منافع آدم های ديگر و 
حق الناس در ميان باشد بيچاره می شود. بدقولی 
و پيمان شكنی حتی اگر با بهانه به خطر افتادن 

ا....  ماشاء  الی  كه  هست  زمينه  اين  در  قدر 
نهج  در  كه  است  ای  جمله  معروفتر  همه  از 
الباغه و در كلمات حضرت رسول اكرم صلی 
ا... عليه و آله وسلم و حضرت امام صادق عليه 
به هرحال جمله ای است كه  السام هست و 

مال امروز نيست.
از تأليف نهج الباغه به وسيله سّيد رضی هزار 
سال می گذرد تا چه رسد به زمان حضرت امير. 

اميرالمومنين عليه السام می فرمايد:
َطَمعا َفِتلَْك ِعباَدُه التُّّجاِر، َو  »اِنَّ َقْوما َعَبُدوا ا...َ 
اِنَّ َقْوما َعَبُدوا ا...َ َخْوفا َفِتلَْك ِعباَدُه الَعبيِد، و اِنَّ 
َقْوما َعَبُدواا...َ ُشْكرا )ُحّبا()۱( َفِتلَْك ِعباَدُه االَْحراِر 

)۲(.»
»گروهی از مردم خدا را عبادت می كنند برای 
است.  تجارت  نوع  از  عبادت،  اين  بهشت.  طمع 
اينجا  در  است؛  گری  معامله  و  پيشگی  تجارت 
كار می كند برای اين كه در آنجا سودی ببرد. 
و گروهی عبادت می كنند از ترس جهّنم. اين 
ها كارشان شبيه كار بردگان است كه از ترس 
ارباب كار می كنند. و قوم ديگر عبادت  شاق 
می كنند نه بخاطر بهشت و نه بخاطر ترس از 
بلكه سپاسگزارانه؛ يعنی خدای خودش  جهّنم، 
آنچه دارد،  را كه شناخت،  را می شناسد، خدا 
را  چيز  همه  چون  و  بيند،  می  خدا  از  را  همه 
را وادار  او  بيند، حس سپاسگزاری،  از خدا می 
باشد  بهشتی  نه  اگر  يعنی  كند،  عبادت می  به 
و نه جهّنمی، همان شناختنش خدا را و حس 
او را وادار به عبادت می كند، و  سپاسگزاريش 

اين عبادت احرار است، عبادت آزادگان «.
بنده  دّومی  است،  خودش  طمع  بنده  اولی  آن 
ترس خودش است، سومی است كه از قيد طمع 

و ترس آزاد است و فقط بنده خداست.

منبع:طهارتروح-شهیدمطهري

را  خدا  اندازه ای  تا  باشد،  فرد  ظاهری  منافع 
قيامت كه چشم  روز  در  خشمگين می كند كه 
همه به رحمت و مغفرت او دوخته شده، خدا به 
پيمان شكنان حتی نگاه هم نمی كند، چه برسد به 

اينكه به آن ها رحم كند.
بهآثاراخرویوابدیعهدشکنیاشارهکردید.آیا

اینکاردرزندگیدنیاهماثریدارد؟
به  كه  است  مسيری  زيانكاری  و  بدبختی  بله. 
هموار  سادگی  به  بخواهد  كه  هركسی  روی 
می شود و هر چه سود و منفعت باشد از طالب 
خود دور می كند. يكی از شيوه های هموار كردن 

اين مسير، بدقولی و عهدشكنی است.
و  آسيب  قدری  به  بدقولی  ديگر،  عبارت  به 
متعال  خداوند  كه  می كند  آدم  متوجه  ضرر 
صراحت  به  بقره  مباركه  سوره   ۲7 آيه  در 
تذكر داده است: »الَِّذيَن يَْنُقُضوَن َعْهَد ا...ِ ِمْن 
يُوَصَل  أَْن  بِِه  ا...  أََمَر  َما  َويَْقَطُعوَن  ِميَثاقِِه  بَْعِد 
الَْخاِسُروَن؛  ُهُم  أُولَِئَك  الْْرِض  فِی  َويُْفِسُدوَن 
بستن  محكم  از  پس  را  خدا  عهد  كه  كسانی 
به پيوند  امر  می شكنند و رشته ای را كه خدا 
زمين  اهل  ميان  در  و  می گسلند  كرده  آن 
زيانكارند.« به حقيقت  ايشان  فساد می كنند، 

بنابراين بايد توجه داشته باشيم هر كسی كه 
عهد  به  وفاداری  ضرورت  و  اهميت  به  نسبت 
دهد،  ادامه  را  آن  و  باشد  تعهد  بی  پيمان  و 
دنيا  در  بدبختی  و  زيانكاری  جز  سرانجامی 
عهد  به  نتواند  كه  كسی  است  طبيعی  ندارد. 
به  نسبت  است  ممكن  باشد  متعهد  پيمان  و 
مسائل و امور بسياری كوتاهی كند و درنتيجه 
خسارت هايی را متوجه زندگی اش كند كه هم 
در اين دنيا و هم در آخرت زير بار خطا های 

خودش، روزگار سختی را بگذراند.
اولینآسیبعهدشکنی،بهسمتخودفرداست

ضرر و زيان عهدشكنی و بدقولی دامن خود آدم 

را می گيرد و اولين كسی كه در اثر بدقولی در 
همين  برای  اوست.  خود  می كند،  ضرر  زندگی 
است كه خداوند متعال در آيه ۱0 سوره مباركه 
َعلَی  يَْنُكُث  َفإِنََّما  نََكَث  »َفَمْن  می فرمايد:  فتح 
نَْفِسِه َوَمْن أَْوَفی بَِما َعاَهَد َعلَْيُه ا...َ َفَسُيْؤتِيِه أَْجًرا 
بر  كند  بيعت  نقض  كه  هر  آن  از  پس  َعِظيًما؛ 
كرده  اقدام  حقيقت  به  و هاكت خويش  زيان 
وفا  است  بسته  خدا  با  كه  عهدی  به  كه  هر  و 
كند به زودی خدا به او پاداش بزرگ عطا خواهد 

كرد.«
عملیکهبازخوردشبهخودانسانبرمیگردد

می گويند »با هر دست كه بدهی، با همان دست 
پس می گيری«. اين ضرب المثل به خصوص در 
هر  تا  است  خوبی  نمونه  الهی  حكم های  مورد 
برابر هر  باشد كه خداوند در  باور داشته  كسی 
رفتاری از بنده اش، جوابی شايسته به او می دهد.

الهی  قاعده  اين  از  هم  بدعهدی  و  بدقولی 
 40 آيه  در  خداوند  چراكه  نمی شود،  مستثنا 
»أَْوُفوا  كه:  است  فرموده  تأكيد  مباركه  سوره 
به عهد  َفاْرَهُبوِن؛  إِيای  َو  بَِعْهِدُكْم  أُوِف  بَِعْهدی 
من وفا كنيد تا به عهد شما وفا كنم و تنها از 

من بترسيد.«
رویکردونظرعلمایدیننسبتبهموضوعبدعهدی

چیست؟
مرجع  گرگانی،  علوی  آيت ا...  مثال  عنوان  به 
به  وفای  و  خوش قولی  جهان،  شيعيان  بزرگ 
تقوا  اهل  انسان های  نشانه های  از  يكی  را  عهد 
جامعه  مشكات  از  بسياری  دليل  و  دانسته 
امروز را بدقولی و بی توجهی افراد به اين نكته 
اسامی می داند. تاوت قرآن و توجه به مفاهيم 
قرآنی به خصوص درباره آثار بدقولی و غفلت از 
وفای به عهد، يكی از راهكار های اصاحی است 
معرفی  شيعيان  تقليد  مرجع  اين  طرف  از  كه 
كه:  است  كرده  تأكيد  ايشان  البته  است.  شده 
من  خوب  بنده های  فرموده  قرآن  در  »خداوند 

می كنند.  عهد  به  وفای  می گذارند  قرار  وقتی 
و  اقتصادی  از داليل مشكات  درحالی كه يكی 
اجتماعی جامعه ما نبودن بر پيمان و قولی است 

كه به كسی می دهيم.«
باايمان،  »انسان  می گويد:  ادامه  در  ايشان 
انسانی است كه اگر حتی بر موضوع كوچكی به 
كسی قول می دهد بر حرف و قول خود بماند. 
تا  افراد تاش كنند  بهتر است  به همين دليل 
ايمان خود را تقويت كنند و متوجه باشند كه 
را  آن ها  ايمان  الهی،  فريضه  اين  به  بی توجهی 

مورد تهديد قرار می دهد.«

منبع:باشگاهخبرنگارانجوان

5۱- َو َقاَل )علیه السالم(: َعْیُبَک َمْسُتوٌر، َما 
ک. أَْسَعَدَک َجدُّ

تا  است  پنهان  تو  عیب  فرمود:  امام)ع( 
وقتي که نیک بختي یار توست 

جدَّ به معاني عظمت، بهره، نصيب، نعمت و بخت 
به كار رفته است واژه جّد در قرآن كريم آيه » 
كار  به  معني عظمت  به   » َربَِّنا  َجُدّ  تََعالَی  َوأَنَُّه 
نهج الباغه  مترجمين محترم  غالب  است.  رفته 
كرده اندصاحب  ترجمه  بخت  و  شانس  را  واژه 
»عيب  كه:  آورده  چنين  اميرالمونين  امام  پيام 
تو از »چشم ها« پنهان است تا وقتي دنيا به تو 

اقبال دارد«
صاحب پرتوي از نهج الباغه براي پرهيز از بكار 
بردن بخت و شانس و... آورده كه توانگري ات در 

اين جهان به ياري تو شتابان است«
شيخ محمد عبده در ترجمه واژه »َجد« كلمه 

النَّاِس  أَْولَی  السالم(:  )علیه  َقاَل  َو   -52
بِالَْعْفِو، أَْقَدُرُهْم َعَلی الُْعُقوبَة.

]و فرمود )ع([ سزاوارترین مردم به عفو، 
تواناترین آنها در کیفر دادن است.

يازدهم  حكمت  در  ديگر  عبارتي  معنابه  اين 
انساني كه توان كيفر دادن  توضيح داده شد. 
به نحو مطلوب را دارد سزاوارترين افراد به عفو 
و گذشت است. زيرا انساني كه در كيفر دادن 
ضعيف و ناتوان است نمي تواند كيفر كند و اگر 
عفو  روي  نه  است  ناتواني  روي  از  نمايد  عفو 
فضيلت  بخشش،  صورت  اين  در  بخشش.   و 
محسوب نمي شود. ولي اگر كسي كه به كيفر 
اين  نمايد در  تواناترين است و عفو  و عقوبت 
حالت  شكرانه فضيلت را به جا آورده و فضيلت 

محسوب مي شود.
پس  منتقم  انسان  موارد  بسياري  در  بعاوه 
با  و  مي شود  پشيمان  و  نادم  انتقام  تحقق  از 
طبيعي  مي نمايد.  سپري  را  زندگي  حسرت 
و  فتنه انگيزي  و  قدرت  با  كه  انسانهايي  است 
فراهم  را  غارت سبب گرفتاري جامعه  و  قتل 
نموده اند راهي جز كيفر دادن ندارند زيرا اگر 
و  نمي گيرند  عبرت  گيرند  قرار  بخشش  مورد 
و  نزاع ها  موارد  اغلب  در  اما  نمي كنند.  تغيير 
مانند  و  گروهي  فاميلي،  قبيله اي،  كينه هاي 
اينهاست كه تقويت عفو و گذشت و خاموش 
نمودن  روح انتقامجويي مسيري سالم تر را به 
برد  بين مي  از  را  جامعه مي دهد و مشكات 
عليهم السام   ائمه  و  پيامبران  زندگاني  سبك 
مشحون از گذشت و بخشش بوده كه نتيجه 
در  بخشنده  سروري  و  بزرگي  و  كمال  آن 

جامعه بوده است.

بهره  و  نصيب  معني  به  كه  برده  كار  به  ظ  حَّ
مقبله  الدنيا  »مادامت  كه  داده  توضيح  و  است 
شبيه  آورد  رو  تو  به  دنيا  كه  زماني  تا  عليك« 
ذكر  در شرحش  فيض االسام  را  مطلب  همين 
كرده است.به هر حال وقتي دنيا با رويكرد مثبت 
كسي را به صحنه مي آورد نه تنها محسنات او را 
بزرگ جلوه مي دهد كه عيوبش را هم مي پوشاند 
بلكه باالتر  برخي عيوب را حسن جلوه مي دهد 
و بخل را قناعت قلمداد مي كند و بعكس وقتي 
دنيا با رويكرد منفي و ادبار او را جلوه گر مي سازد 
قلمداد  عيب  بعضاً  نيز  او  در  موجود  ُمحّسنات 
توجه  انسان  وظيفه  ترتيب  هر  به  اما  مي شود. 
به حقيقت حسن و عيب خويش است و بايد در 
رفع عيوب و تقويت محّسنات تاش نموده و به 
گفته هاي عامه گوش فرا ندهيم و فريب مداح را 

نَخريم كه نهايت اين فريب ها سقوط است.

حدیثي از پیامبر )ص(:
قرائت  را  مزمل  سوره  که  »کسی 
کند سختی در دنیا و آخرت از او 

برداشته می شود.«
امام صادق )ع(:

»کسی که سوره مزمل را در نماز 
کند،  قرائت  شب  آخر  در  یا  عشا 
شب و روز، به عنوان دو شاهد به 
همراه خود سوره مزمل به نفع او 
را  او  خداوند  و  می دهند  شهادت 
زندگانی پاک داده و او را پاکیزه 

می میراند.«

و  آله  و  علیه  ا...  اسالم صلی  مکرم  نبی   
سلّم در حدیثی به سه نشانه انسان صبور 

اشاره کرده اند.
َّبیَّ صلي ا... علیه و آله قالَ: َّ الن ِان

اَْن  لُها،  اَوَّ َثالٍث:  ِفی  الّصابِِر  َعالَمُة 
الَیْضُجَر،  اَْن  َوالثَّانَِیُة،  الَیْکِسَل، 
و  عز  ِِّه  َرب ِمْن  الَیْشُکَو  اَْن  َوالّثالَِثُة، 
َُّه اِذا َکِسَل َفَقْد َضیََّع الَْحقَّ َو  جل اِلن
ْکَر، َواِذا َشکا ِمْن  اِذا َضِجَر لَْم ُیَؤدِّ الشُّ

ِِّه عز و جل َفَقْد َعصاُه. َرب
نشانه انسان صبور در سه چیز است:

۱ ـ اینکه کسل نمی شود.
۲ ـ دل تنگ نمی شود.

۳ ـ از پروردگارش شکایت نمی کند.
چراکه وقتی کسل شود، حق را ضایع و 
دلتنگ  که  هنگامی  و  کرد،  خواهد  تباه 
وقتی  و  کند  نمی  سپاسگزارى  شد، 
گناه  کند،  شکایت  پروردگارش  از  که 

خواهد کرد.

او  به  و  است  آفريده  آزاد  را  انسان   ، خداوند 
اختيار داده تا كارهايش را انتخاب كند . گرچه 
مجبور  كارهايش  در  انسان   : اند  گفته  بعضي 
است و گمان مي كند كه آزاد است ، اما داليل 
بسياري بر اختيار انسان وجود دارد كه به برخي 

از آنها اشاره مي كنيم :
الف ( هر انساني در كارهاي خود گاهي دچار 
يا  دهد  انجام  آيا  كه  شود  مي  شك  و  ترديد 
اوست  آزادي  بر  دليل   ، شك  همين  ؟  ندهد 
تواند  مي  و  دهد  انجام  را  كاري  تواند  مي  كه 

انجام ندهد .
ب ( گاهي انسان ها به كار يكديگر انتقاد دارند 
. انتقاد نيز دليل آن است كه كسي كه كار را 

انجام داده ، مي توانسته انجام ندهد .
گفتار  از  بارها  خود  عمر  در  انساني  هر   ) ج 
همين  و  است  شده  پشيمان  خود  رفتار  و 
پشيماني دليل آن است كه مي توانسته انجام 
ندهد و لذا با خود مي گويد : اي كاش انجام 

نمي دادم !
د ( همه مردم فرزندان خود را تربيت مي كنند 
و يا به معلم و مربي مي سپارند و اين دليل آن 
است كه فرزند انسان مي تواند مسير كج را رها 

و به راه حق برود .
 ، تربيت  و  پشيماني   ، ،انتقاد  شك  بنابراين 
دليل آزادي انسان است . عاوه بر آنكه آزادي 
 . است  حيوانات  بلكه  ها  انسان  تمام  خواسته 
شما اگر گربه اي را در قفس كنيد ، هر نوع غذا 
براي او در قفس قرار دهيد ، باز ناراحت است و 

آيت ا... بهجت)ره( در خصوص حكمت باها و 
گرفتاري هاي غير قابل پيش بيني در زندگي 
حكمت،  بدون  را  باها  است:خداوند  فرموده 
براي دعا  بلكه  ماک و مصلحت نمي فرستد، 
و تضرع ما مي فرستد بنابراين براي رفع آنها 
دعا الزم، و تضريع به درگاهش مطلوب است 
چرا  پس  تََضّرُعواْ؛  بَْأُسَنا  َجاءُهْم  إِْذ  .«َفلَْوال 
تضرع  رسيد  آنان  به  ما  عذاب  كه  هنگامی 

نكردند».
هر كسي كاسه اي از ابتائات دارد كه مطابق 
وجود و استعداد او است و كاسه هاي اشخاص 
را  همه  كه  خدا  ولي  است  شده  پر  بايا  از 
دوست دارد آيا در برابر طوفان هاي حوادث، 
يا  و  است  كرده  رها  كشتي  وسط  در  را  ما 

همواره به فكر ماست؟!
ابوذر  )به  اكرم(ص  رسول  هاي  توصيه  در 

ترجيح مي دهد در كوچه و خيابان ساده ترين 
غذا را بخورد اما در قفس نباشد .

رنج  مؤمن   ، نباشد  آزادي  اگر  نيز  بهشت  در 
مي برد و لذا مؤمنان هنگامي كه وارد بهشت 
مي شوند ، خدا را به خاطر آزادي در بهشت 
سپاس مي گويند : ) ألحمٌد هلل الذي نََتَبوء من 

الجنه حيث نشاء ( 
به  بايد  و  خداست  بنده  انسان   ، همه  اين  با 
دستورات او عمل كند و اگر آزادي مرز نداشته 
باشد و انسان اختيار خود را به نفس و تمايات 
شخصي يا تمايات ديگران بدهد او را به دره 

هاكت سقوط خواهد داد .
عقل  و  خدا  فرامين  چارچوب  در  بايد  آزادي 

باشد تا سبب سلب آزادي ديگران نشود .
منبع: پرسش هاي مهم پاسخ هاي كوتاه، 
حجتاالسالممحسنقرائتي

آمده است :« خدا همه چيز را در همه وقت 
 « نيست  پوشيده  او  از  چيز  هيچ  و  ميبيند 
از اين رو درست است كه بعضي از افراد در 
ماديات و ثروت از تو باالتر هستند اما آيا عمر 
او، صحت او، توسعه او از لحاظ اوالد و ... از 
تو بيشتر است يا اينكه تو در اين امور و ديگر 

نعمتهاي ظاهري و باطني از او برتري؟!
نگاه  را  چيز  همه  بايد  كلي  طور  به  پس 
با  را  باها  همه  حكيم  و  عليم  خداوند  كرد، 
است  كرده  تقسيم  مساوات  ترازوي  و  عدل 

.«المصائب بالسّويه مقسومۀ بين البريّه».
روا  باشد  توانگر  اگر  تو  بدهكار  كه  همچنان 
تعلل  تو  به  اش  بدهی  پرداخت  در  نيست 
تنگ  بدانی  اگر  كه  نيست  روا  تو  بر  ورزد، 

دست است، او را تحت فشار قرار دهی
میزانالحکمهج۹ص4۰۱

آیا انسان آزاد است یا مجبور؟ مرز آزادي تا کجاست؟

حکمتبالهاوگرفتاريهايزندگي
بهروایتآیتا...بهجت

انگیزهعبادت)۱(

بدقولی از نظر قرآن چگونه است؟

امام صادق)ع(:
به خدا سوگند من شما را به چیزی 
را  مگر که خود  نمی  دهم  دستور 
بر  پس  دهم  می   فرمان  بدان  نیز 
شما باد که تالش و کوشش کنید.

وسائلالشیعه:ج۱2،ص۱2

گاه تالش و کوشش جای

 از منظر اهل بیت )ع(

فضیلت سوره مزمل

نشانه هاي انسان صبور
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صف

باج افزار يا Ransomware يك جور بدافزار است 
كه فايل های قربانی خود را رمزگذاری می كند. 
هكر سپس خواستار باج از قربانی می شود و در 
به  دوباره  امكان دسترسی  پول دريافتی،  ازای 
فايل ها را مهيا می سازد. در اين بدافزارها، كاربر 
معموال دستورالعمل مشخصی را برای پرداخت 
پول بايد دنبال كند و مبلغ درخواستی می تواند 
بين صدها دالر تا هزاران دالر متغير باشد كه 

از طريق بيت كوين به هكر پرداخت می شود.
باجافزارچطورکارمیکند؟

باج افزارها به چند طريق می توانند از كامپيوتر 
قربانيان سر در آوردند. يكی از رايج ترين راه ها، 
از طريق اسپم فيشينگ است - يعنی فايل های 
ضميمه ای كه از طريق ايميل به دست قربانی 
می رسد و با فايل های قابل اعتماد اشتباه گرفته 
اين  شدن،  باز  و  دانلود  محض  به  می شود. 
بدافزارها می توانند كنترل كامپيوتر قربانی را به 
دست بگيرند، خصوصا اگر از ابزارهای مهندسی 

مغز می كوشد بين سرعت خود و سرعت بيرونی 
افرادی  ريتم مغز در  بنابراين  ايجاد كند.  تعادل 
كه كار های بيرونی سريع تر و متنوع تری دارند 
در  ريتم  اين  كه  حالی  در  می شود،  سريع تر 
افرادی كه كار های كمتر و ُكندتری دارند، تسريع 
با  كه  بگيريد  نظر  در  را  نفر  دو  حاال  نمی شود. 
هم  به  و  می كنند  زندگی  مختلف  سرعت های 
می رسند؛ مثًا زن و شوهری كه يكی خانه دار 

است و ديگری مدير يك مجموعه پر استرس.
هزار سال  از ۱00  مانده  به جا  مغزی  وارث  ما، 
مغز  تكاملی  سير  كه  معنا  بدان  هستيم،  پيش 
انسان كه از ميليون ها سال پيش شروع شده، در 
۱00 هزار سال اخير به كندی پيش رفته است و 
ما با همان ساختار مغزی در عصر جديد زندگی 
می كنيم كه اجداد ما در ۱00 هزار سال پيش 

می زيستند.
به  بيرونی،  تحوالت  سرعت  كنونی،  روزگار  در 
شدت فراتر از سرعت تحوالت مغزی شده است و 
بايد با روش هايی، از سرعت زندگی مان بكاهيم 

تا زير ماشين پرسرعت زندگی له نشويم.
تفاوتسرعتزندگیدرانسانها

سرعت
هر چند مغز همه ما كمابيش مشابه عمل می كند، 
ولی زندگی بيرونی همه ما يكسان نيست. روند و 
سرعت رويداد ها در زندگی انسان های مختلف با 
نظر  در  را  نفر  چند  اين  است؛  متفاوت  يكديگر 

بگيريد:
-مدير عامل يك شركت بورسی
-تعميركار ساعت های عقربه ای
-آبدارچی يك شركت كوچك

-راننده تاكسی
-زن خانه دار

-پرورش دهنده قارچ
-خبرنگار

-متصدی بايگانی
-تحويل دار بانك

روز  رويداد هايی كه در ساعات كاری  روند  حاال 
بر هر يك از اين افراد را می گذرد تجسم كنيد:

- مدير عامل در هر لحظه با انواع اطاعات بورسی 
كه روی مانيتورش می آيد بمباران می شود، مدام 
را  كاری  تلفن های  بگيرد،  مهم  تصميمات  بايد 
كارمندانش  متنوع  خواسته های  به  دهد،  جواب 
رسيدگی كند، مشكات پيش بينی نشده را حل 
و فصل كند و كارتابل حجيمی كه روی ميزش 
مانده را بررسی نمايد و در صفحه به صفحه آن ها 
دستور الزم را بنويسيد؛ او حتی ناهارش را پشت 

ميز كارش می خورد....
دفتر 70  نفره، صبح  آبدارچی يك شركت 5   -

اضافه شدن قابلیت جدید 
حذف خودکار فایل ها 

و پاکسازی حافظه به واتساپ
كسانی كه از پلتفرم واتساپ استفاده می كنند 
از پر شدن حافظه گوشی خود شكايت دارند. 
تصاوير  و  ويديو  مثل  هايی  فايل  ذخيره  زيرا 
باعث پر شدن حافظه گوشی شده و پاكسازی 
آنها نيز از گوشی به صورت جداگانه زمان بر و 
پر دردسر خواهد بود. به همين دليل واتساپ 
اعام كرده است از اين پس قابليت جديدی را 
برای حذف فايل ها و مديريت حافظه گوشی 

به اين پلتفرم اضافه خواهد كرد.
سيستم مديريت حافظه در واتساپ به كاربران 
كمك خواهد كرد تا با حذف فايل های اضافه 
حال  در  كنند.  آزاد  گوشی  در  را  زياد  فضای 
حاضر اين قابليت به نسخه جديد اين پلتفرم 
اضافه شده و كاربران برای استفاده از آن می 
بخش  در  و  رفته  تنظيمات  قسمت  به  تواند 
ذخيره سازی، گزينه مديريت حافظه را انتخاب 
قابليت مصرف حافظه در  اين  از  كنند. پيش 
سازی  مرتب  به  می توانست  تنها  واتساپ 
گفتگوها و همچنين فهرست كردن تعداد پيام 
ها، تصاوير و ويدئوها و حذف آنها را بر عهده 
داشته باشد. هرچند كه اين قابليت نيز كاربردی 
را  كاربران  های  فايل  توانست  نمی  اما  بوده 
حذف كند. اما قابليت جديد به كاربر اجازه می 
دهد تا در زمان پاكسازی حافظه اطاعات در 
حال حذف را مشاهده كرده و يا آن ها را بر 
اساس دفعات ارسال و يا فايلهای بيشتر از 5 
مگابايت دسته بندی كرده و سپس حذف كند. 
بدين ترتيب مديريت موارد ناخواسته راحت تر 

انجام خواهد گرفت.
***

کاربران واتساپ
 می توانند پیام های ناپدید 

شونده ارسال کنند
قابليت جديد واتساپ به كاربران كمك می كند 
تا برای مديريت بهتر حافظه گوشی از پيام های 

ناپديد شونده استفاده كنند.
ويژگی جديد پلتفرم پيام رسان واتساپ همانند 
تلگرام و دايركت اينستاگرام بوده و به كاربران 
كمك خواهد كرد تا پيام های متنی يا عكس 
پاک  به صورت خودكار  را  ويدئو های خود  و 
كليه  قابليت،  اين  عرضه  با  پس  اين  كنند.از 
به  كه  كاربران  تصويری  و  متنی  پيام های 
پس  كرده اند  ارسال  خود  نظر  مورد  مخاطب 
از 7 روز ناپديد خواهند شد. برای استفاده از 
اين قابليت كاربران بايد مخاطب مورد نظر را 
پاک  های  پيام  گزينه  و سپس  كرده  انتخاب 
گزينه  اين  كه  زمانی  كنند.  فعال  را  شونده 
با  ها  كليه چت  روز  از هفت  باشد پس  فعال 
تا  البته  مخاطب مورد نظر پاک خواهند شد. 
زمانی كه گزينه بكاپ گيری در واتساپ فعال 
باشد ممكن است از برخی تصاوير و ويدئوها در 

حافظه گوشی بكاپ گرفته شود.
اعظمی  بخش  برای  قابليت  اين  اكنون  هم 
به طور  نيز  آينده  در  و  فعال شده  كاربران  از 
اكنون  هم  بود.  استفاده خواهد  قابل  همگانی 
را  ويديوها  و  ها  عكس  كليه  واتساپ  پلتفرم 
در فايل جدا ذخيره كرده و به نمايش در می 
آورد. اما احتماالً در آينده و با افزودن قابليت 
های جديد مواردی كه بارها فوروارد شده اند در 
پوشه های جداگانه جمع شده و بدين ترتيب 

مديريت اين فايل ها راحت تر خواهد بود.

اجتماعی بهره مند شده باشند و كاربر را متقاعد 
برخی  كنند.  مديريتی  دسترسی های  دادن  به 
ديگر از فرم های تهاجمی تر باج افزار، مانند بدافزار 
NotPeyta، با سوء استفاده از حفره های امنيتی 
به  نيازی  اصا  و  می كنند  رخنه  كامپيوترها  به 

فريب دادن كاربر ندارند.
بدافزار به محض ورود به كامپيوتر قربانی ممكن 
است دست به كارهای مختلفی بزند، اما رايج ترين 
اتفاق، رمزنگاری تمام يا بخشی از فايل های كاربر 
باره  اين  در  بايد  كه  چيزی  مهم ترين  است. 
فايل های  پروسه،  پايان  در  كه  است  آن  بدانيد 
قفل شده را نمی توان بدون كليدی كه تنها در 
اختيار هكر است رمزگشايی كرد. كاربر معموال 
يك پيام دريافت می كند كه در آن توضيح داده 
شده فايل هايش از دسترس خارج هستند و تنها 
پرداخت  يك  او  كه  می شوند  رمزگشايی  زمانی 
بيت كوينی غير قابل رديابی به هكر داشته باشد.

مهاجم  است  ممكن  نيز  بدافزارها  از  برخی  در 

متری را تميز و چايی را دم می كند و كنار پنجره 
آبدارخانه می نشيند و هر از گاهی چايی می برد و 
استكان خالی می آورد و گوش به زنگ است تا اگر 

رئيس اش از او كار خواست، انجام دهد.
- زن خانه دار، از صبح فقط با كودک اش سر و 
كار دارد، كار های خانه را با اولويت بندی خودش 
انجام می دهد و يكی دو تماس تلفنی هم در طول 

روز با مادر و همسرش برقرار می كند.
ميان  در  دولتی،  اداره  يك  بايگانی  متصدی   -
انبوهی از پرونده ها می نشيند و منتظر می شود تا 
هر از گاهی پرونده ای به او بدهند تا بايگانی كند 

يا از بايگانی دربياورد.
پاسخگوی  هم  سر  پشت  بايد  بانك  تحويلدار   -
مشتری ها باشد، پول بشمارد، با دقت عدد ها را وارد 
سيستم كند، امضای چك ها را بررسی و مطابقت 
دهد و ....همه اين افراد كه تصورشان كرديم، ساختار 
موقعيت های  ولی  دارند،  يكسانی  اساساً  مغزی 
بيرونی مختلفی بر آن ها تحميل می شود و سرعت 
بيرونی شان متفاوت می شود. مغز می كوشد بين 
سرعت خود و سرعت بيرونی تعادل ايجاد كند. بنابر 
اين ريتم مغز در افرادی كه كار های بيرونی سريع تر 
و متنوع تری دارند سريع تر می شود، در حالی كه 
اين ريتم در افرادی كه كار های كمتر و ُكندتری 

دارند، تسريع نمی شود.
حاال دو نفر را در نظر بگيريد كه با سرعت های 
مختلف زندگی می كنند و به هم می رسند؛ مثًا 
زن و شوهری كه يكی خانه دار است و ديگری 
مدير يك مجموعه پر استرس يا يكی منشی يك 

شركت كوچك است و ديگری راننده تاكسی.
اول شب است و مرد وارد خانه می شود و هنوز 
سرعت درونی بااليی دارد. همسر او كار های خانه 
اين  با  می گشايد  او  روی  به  در  و  داده  انجام  را 

تفاوت كه سرعت درونی او كمتر است.
رابطه  يك  برای  نفر  دو  كه  است  اين  قاعده 
يعنی سرعت درونی  مطلوب، هم سرعت شوند، 

)سرعت مغزی( شان يكی شود.

و  بزند  جا  قضايی  آژانس  يك  جای  را  خودش 
مدعی شود كه كامپيوتر قربانی به خاطر وجود 
محتويات هرزنگارانه يا نرم افزارهای غير قانونی، 
قفل شده و حاال بايد »جريمه« الزم را پرداخت. 
در اين شرايط، قربانی به احتمال كمتری با پليس 
اما  برقرار می كند.  ارتباط  قانونی  و ديگر مراجع 
به  را  ترفندهايی  چنين  زحمت  مهاجمين  اكثر 

خود نداده و مستقيم سر اصل مطلب می شوند.
چهکسیتبدیلبههدفباجافزارهامیشود؟

هكرها به چند روش مختلف سازمان های هدف 
خود را انتخاب می كنند. برخی از اوقات، موضوع 
راجع به فرصت  شناسی است: مثا هكرها ممكن 
تيم  چون  دهند  قرار  هدف  را  دانشگاه ها  است 
افراد  امنيتی كوچك تری دارند و در عين حال، 
و  می پردازند  فايل  تبادل  به  شبكه  در  زيادی 

بنابراين رخنه به آن ها آسان تر است.
از سوی ديگر، برخی سازمان ها تبديل به اهدافی 
به  چون  می شوند  هكرها  برای  وسوسه برانگيز 
تن می دهند.  باج  پرداخت  به  فورا  زياد  احتمال 
برای مثال آژانس های دولتی يا تاسيسات پزشكی 
معموال نيازمند دسترسی آنی به فايل های خود 
هستند. شركت های قانونی و ديگر سازمان هايی 
كه اطاعاتی حساس دارند نيز ترجيح می دهند 
سريعا مبلغ درخواستی را بپردازند و نام شان وارد 

اخبار نشود.
قرار  دسته بندی ها  اين  از  يك  هيچ  در  اگر  اما 
نمی گيريد هم نبايد خيالتان كاما راحت باشد: 
بسياری از باج افزارها به صورت اتوماتيك در سطح 

اينترنت شيوع می يابند.
چطورازورودباجافزاربهکامپیوترجلوگیریکنیم؟

تدابير امنيتی مختلف را می توان برای جلوگيری 
كار  به  كامپيوتر شخصی  به  باج افزارها  رخنه  از 
پايين  در  كه  گام هايی  كردن  دنبال  با  بست. 
به  باج افزارها  برابر  در  نه تنها  می كنيم،  تشريح 
صورت خاص، بلكه در برابر اكثر بدافزارها ايمن 
خواهيد بود. بنابراين در به كارگيری آن ها حتی 

يك لحظه ترديد نكنيد:

قاعده ديگر اين است كه برای رسيدن به آرامش، 
بايد روند رويداد های بيرونی، ُكند و با سرعت مغز 

هماهنگ شود.
با توجه به اين دو قاعده، در مثال زن و شوهر، 
ُكند  را  اش  مغزی  ريتم  بايد  كه  است  مرد  اين 
همسرش  با  تا  برساند  طبيعی  ريتم  به  و  نمايد 

هماهنگ شود.
كار  محل  مسير  در  را  روند  اين  می تواند  مرد 
آهستگی  به  مسير  در  مثًا  كند،  آغاز  خانه  تا 
رانندگی كند، به مشكات ترافيكی اهميت بيش 

از حد ندهد و موسيقی گوش كند.
زن نيز بايد بعد از ورود همسرش به خانه تا مدتی 
- يك تا يك و نيم ساعت - از مباحثات نگران 
با او خودداری كند و به همسرش اجازه  كننده 

دهد استراحتی كند و به آرامش مغزی برسد.
مردی كه از يك دنيای كاری پرسرعت وارد خانه 
می شود، مانند يك موج خروشان است و زنی كه 
به استقبال او می رود، می تواند ساحل شنی باشد 
و آن موج را آرام كند يا ساحلی صخره ای باشد 
با آن، بكشند و تشديد  از برخورد  بعد  كه موج 
و  عاشقانه  آمدگويی  خوش  و  لبخند  يك  شود. 
سپس اجازه دادن به همسر اندكی استراحت و 
آرامش، می تواند در زمانی كوتاه تر سرعت بيرونی 
را كاهش دهد و همسران را در كنار هم قرار دهد 

و عشق شان را تقويت كند.
نكته ديگری كه از بحث سرعت زندگی بايد ياد 
اساس سرعت  بر  بكوشيم  كه  است  اين  بگيريم 
درونی مان شغل و فعاليت های اجتماعی مان را 
انتخاب كنيم. اگر فردی با طمأنينه، ديرتصميم 
پرهيجان  شغل های  انتخاب  از  هستيم  آرام  و 
و  داريم  بااليی  درونی  سرعت  اگر  و  بپرهيزيم 
ماجراجو هستيم به دنبال كار هايی باشيم كه با 
سرعت باالی درونی مان تطابق داشته باشد. در 
غير اين صورت در گذر زمان دچار فرسايش ناشی 
بيرونی خواهيم  و  درونی  تطابق سرعت  عدم  از 

شد.

-سيستم عامل را همواره به روز نگه داريد تا تمام 
آسيب پذيری های شناخته شده، پچ شوند.

دادن  و  نرم افزارها  نصب  به  صورتی  در  -تنها 
از  كاما  كه  بپردازيد  آن ها  به  ادمين  دسترسی 

اعتبار و كاركردشان مطمئن باشيد.
-همواره يك نرم افزار آنتی ويروس روی كامپيوتر 
نصب داشته باشيد تا بدافزارهايی مانند باج افزارها 

را به محض ورود شناسايی كنند.
فايل هايتان  از  همواره  اينكه  همه  از  مهم تر  -و 
بكاپ بگيريد، به صورت مداوم و خودكار. اين كار 
از وقوع حمله جلوگيری نمی كند، اما آسيب های 

وارده به حداقل خواهد رسيد.
باج افزار تجارتی بزرگ است. در دنيای باج افزارها 
بازار  اين  و  می شود  كسب  زيادی  بسيار  پول 
و  تصاعدی  شكلی  به   ،۲0۱0 دهه  ابتدای  از 
ميادی،   ۲0۱7 سال  در  كرده.  رشد  چشمگير 
به  دالر  ميليارد   5 بر  بالغ  خسارتی  باج افزارها 
با  هم  كه  رقمی  كردند،  وارد  خود  قربانيان 
محاسبه باج های پرداخت شده و هم ضرر ناشی 
از حمات به دست آمده. جالب است بدانيد اين 
رقم، ۱5 برابر بيشتر از ضرر ناشی از باج افزارها در 

سال ۲0۱5 بوده است.
برخی بازارها به صورت خاص در برابر باج افزارها 
برجسته ترين  از  بسياری  هستند.  آسيب پذير 
ديگر  و  بيمارستان ها  در  باج افزارها  حمات 
هدفی  كه  است  داده  رخ  درمانی  سازمان های 
مهاجمين  هكرها هستند:  برای  برانگيز  وسوسه  
ميان  در  آدم ها  جان  بحث  وقتی  كه  می دانند 
است، اين سازمان ها به احتمال بيشتری حاضر به 
پرداخت باج های نه چندان كان می شوند تا فقط 
از مصيبت پيش آمده خاصی يابند. تخمين زده 
شده كه بالغ بر 45 درصد از حمات باج افزارها، 
قرار  هدف  را  درمانی  مراكز  و  سازمان ها  همين 
بدافزاری  آلودگی های  از  درصد   ۸5 و  می دهند 

اين سازمان ها نيز مرتبط به باج افزارها است.
مراقبت  شما  از  لزوما  محافظتی  نرم افزارهای 
سوی  از  مداوما  باج افزارها  نمی كنند. 

بازنويسی  و  دستكاری  توسعه دهندگان شان 
نرم افزارهای  اوقات  از  خيلی  بنابراين  می شوند، 
آنتی ويروس قادر به تشخيص آن ها نيستند. در 
واقع 75 درصد از كمپانی هايی كه قربانی باج افزار 
نرم افزارهای  اين  از  ورژن  آخرين  می شوند، 
به  خود  آلوده  دستگاه های  روی  را  آنتی ويروس 

اجرا در می آورند.
گسترده  استفاده  قبل  مثل  ديگر  باج افزارها 
نمی شوند. اين هم يك خبر خوب: شمار حمات 
كاهش  بعد  به  دهه ۲0۱0  اواسط  از  باج افزارها 
آنقدر زياد بوده  ابتدايی  ارقام  يافته، هرچند كه 
كه هنوز هم نمی توان از ارقام كنونی چشم پوشی 
كرد. در سه ماهه ابتدايی سال ۲0۱7، باج افزارها 
بالغ بر ۶0 درصد از بدافزارهای موجود را تشكيل 

می دادند و اين رقم اكنون به 5 درصد رسيده.
اگرسیستمشمابهبدافزارآلودهشدهوتماماطالعات
حیاتیازدسترفتهباشد،آیابایدبههکرهاباجداد؟

را  كاربران  همواره  قضايی  مراجع  تئوری،  در 
ترغيب به عدم پرداخت پول به هكرها كرده اند، 
زيرا چنين كاری باعث می شود كه هكرها صرفا 
گرددن.  ترغيب  بيشتر  باج افزارهای  ساخت  به 
گرفتار  كه  سازمان هايی  از  بسياری  همه  اين  با 
ذهنيت هايی  چنين  ديگر  می شوند  مشكل  اين 
برايشان اهميت ندارد و شروع به تحليل ميزان 
به مقايسه پول  به عبارت ديگر،  ضرر می كنند، 
شده  رمزنگاری  اطاعات  ارزش  و  درخواستی 
می پردازند. آمارها نشان می دهند كه گرچه ۶۶ 
درصد از كمپانی ها می گويند هيچوقت حاضر به 
پرداخت باج نمی شوند، اما در عمل ۶5 درصد از 

آن ها پول درخواستی هكرها را می پردازند.
مهاجمين معموال پول درخواستی را نسبتا پايين 
نگه می دارند: چيزی بين 700 الی ۱300 دالر. 
به اين ترتيب، كمپانی ها در مدت زمانی كوتاه به 
با ج افزارهای  برخی  می دهند.  تن  پول  پرداخت 
پيشرفته تر هم قادر به تشخيص نقطه جغرافيايی 
تعيين  طوری  را  رقم  و  هستند  آلوده  كامپيوتر 

كشور  اقتصادی  وضعيت  با  كه  می كنند 
باشد. سازگار 

 به اين ترتيب، شركت های حاضر در كشورهای 
غنی، پول بيشتری نسبت به شركت های حاضر 

در كشورهای فقير می پردازند.
پرداخت  در  اگر  كه  می گويند  هكرها  گاهی 
تخفيف  نوعی  از  نشان دهيد،  باج سرعت عمل 
قربانی  ترتيب،  اين  به  و  شد  خواهيد  برخوردار 
تفكر  از  پيش  را  پول  كه  می كنند  ترغيب  را 
كلی  به صورت  بپردازد.  به شرايط  راجع  بيشتر 
ارزش  هم  كه  است  به گونه ای  شده  تعيين  رقم 
كم  آنقدر  هم  و  باشد  داشته  را  هكرها  زحمات 
باشد كه قربانی به پرداخت آن تن بدهد. جالب 
امنيت  بودجه  در  هم  كمپانی ها  برخی  اينكه 
خود، پولی را برای باج گيری های احتمالی كنار 
بريتانيايی،  شركت های  برخی  مثا  می گذارند. 
مقداری بيت كوين را به صورت رزرو نگه داشته اند 
تا فقط در زمان آلودگی سيستم ها به باج افزار از 

آن ها استفاده كنند.
چند چيز را بايد در خاطر نگه داشت: مهم ترين 
با  داريد  شما  شرايط،  اين  در  كه  اينست  چيز 
مجرمان  اين  می زنيد.  كله  و  سر  مجرمان 
گاهی  می گيرند.  كار  به  را  گوناگون  ترفندهای 
نشده،   رمزنگاری  اصا  شما  داده های  اوقات  از 
مطمئن  بايد  پول  پرداخت  از  پيش  بنابراين 
شويد كه با پديده ای ديگر به نام »وحشت افزار« 
روبه رو نشده باشيد. از سوی ديگر، پرداخت پول 
به صورت تضمين شده به آزاد شدن اطاعات 
منجر نمی شود. گاهی مجرمان پول تان را گرفته 
و فرار می كنند و شايد اصا مكانيزم رمزگشايی 
را درون بدافزار خود تعبيه نكرده باشند. اما در 
اين صورت هكرها بدنام می شوند و ديگر قادر به 
درآمدزايی نيستند. به همين خاطر است كه در 
۶5 الی 70 درصد مواقع، اطاعات تان واقعا بعد 

از پرداخت پول آزاد می شوند.

استعام  سامانه  معرفی  با  ارتباطات  وزارت 
برای  راهی  عنوان  به  مخابراتی  سرويس های 
برای  كرد:  اعام  به سوءاستفاده ها،  دادن  پايان 
متناقض،  هويت  با  كارهای  سيم  ساماندهی 
سامانه استعام خدمات مربوط به سرويس های 

اعام  و...  وايمكس   ،TD-LTE ثابت،  تلفن 
می شود.

به  بايد  كاربر  سامانه،  اين  به  مراجعه  برای 
ارتباطات  و  مقررات  تنظيم  سازمان  سايت 
بخش  و   www.cra.ir نشانی  به  راديويی 
استعام سرويس های مشتركان مراجعه كرده 
و با ثبت اطاعات هويتی خود، پيامك حاوی 
تعداد سيم كارت های ثبت شده و ساير خدمات 
سرويس های مخابراتی به نام وی را از طريق 

پيامك دريافت كند.
تعداد  از  می توانند  كاربران  همچنين 
نامشان ثبت شده است  به  سيم كارت هايی كه 
به  خود  ملی  شماره  حاوی  پيامك  ارسال  با 

سرشماره 3000۱50 مطلع شوند.

راه اندازی  مشتركان،  نام  به  ثبت شده  مخابراتی 
سوءاستفاده  راه های  كه  سامانه ای  است؛  شده 
از طريق سيم كارت و ساير خدمات ارتباطی را 

مسدود می كند.
و  مقررات  تنظيم  سازمان  سوی  از  سامانه  اين 

ارتباطات راديويی راه اندازی شده است.
تمامی  تعداد  می تواند  كاربران  سامانه،  اين  در 
ثبت شده  نام وی  به  سرويس های مخابراتی كه 
به  استعام  اين  نتيجه  كنند.  استعام  را  است 
خط تلفن همراه اعام شده توسط كاربر، پيامك 

می شود.
اول طرح، تعداد سيم كارت های كاربران  فاز  در 
بعد،  فازهای  در  و  همراه  تلفن  اپراتورهای  در 
 ،ADSL تعداد ساير سرويس های مخابراتی نظير

شركت های  به  صادرات  تسهيات  اعطای  با 
محصوالت  برای  صادرات  مسير  بنيان،  دانش 

اين شركت ها هموار می شود.
تسهيل صادرات دانش بنيان ها هدفی است كه 
اقتصادی  ارزش آفرينی  و  ثروت  به خلق  منجر 
با  كه  متفاوت  محصوالتی  می شود،  كشور  در 
به  مشترک  همكاری های  و  مضاعف  تاشی 
سبد صادراتی كشور افزوده شده است. خدماتی 
دانش بنيان كه برای صادرات به ديگر كشور ها 

نيازمند ساز و كار های قانونی است.
اين تاش ها سال ۹3 با ايجاد كريدور توسعه 
حمايت ها  و  گرفت  بيشتری  شتاب  صادرات 
دانش بنيان  محصوالت  فروش  و  معرفی  از 
هدف،  كشور های  در  خاق  و  نرم  صنايع  و 
اين  با  كرد.  تجربه  هدفمند  و  قانونی  مدلی 
صادرات  فرآيند  تسهيل  برای  خدماتی  كار، 
مورد  مشاوره های  و  آموزش ها  ارائه  و  كاال ها 
به  و  مشخص  روند  يك  در  آن  برای  نياز 

صورت تخصصی به شركت ها ارائه شد.
نقطه  صادراتی  توانمند  شركت های  شناسايی 
و  شركت ها  ابتدا  است.  فعاليت ها  اين  آغاز 
فرآيند  تا  می شوند  شناسايی  آن ها  محصوالت 
با  بعد  و  شود  داده  آموزش  آن ها  به  صادرات 

روی  تحقيقات  انجام  با  ايرانی  محققان 
سلول های بنيادی و استفاده از آن به ناباروری 

افراد كمك می كنند.
از  يزد  ناباروری  مركز  عضو  كانتر،  مهدی 
مشغول  مركز  اين  در  كه  است  محققانی 
تحقيقات بر روی سلول های بنيادی و استفاده 
از آن ها برای كمك به درمان افراد عقيم است.

پزشكی  علوم  دانشگاه  علمی  هيات  عضو  اين 
يزد گفت: با توسعه فناوری مرتبط با سلول های 
نابارور  افراد  به  روش هايی  با  می توان  بنيادی 
كمك كرد. اهدای تخمك يا اسپرم يكی از اين 
روش ها است. در صورت اهدای تخمك و اسپرم 
زوج ها  از  يكی  به  متعلق  فرزند  باردار شدن  و 
راحت تر  خانم ها  برای  اهدا  سويی  از  نيست. 

است،  تعيين شده  كه  قوانين حمايتی  كمك 
مسير صادرات برای آن ها هموار می شود. اين 
كار هم با ارائه خدماتی با كيفيت و اثربخش 
انجام  شركت ها  صادراتی  توان  توسعه  برای 

می گيرد.
مالك سعيدی مديركريدور توسعه صادرات و 
تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست 
می گويد:  خدمات،  اين  درباره  جمهوری 
از  ثروت  توليد  برای  فناوری  و  معاونت علمی 
صادرات محصوالت دانش بنيان و صنايع نرم و 
ارائه شده  از خدمات  اقدام به حمايت  خاق، 

توسط كريدور كرده است.
به گفته او اين حمايت ها مشمول محصوالت با 
فناوری و كيفيت باالی دانش بنيانی می شود. 
جامعه  برای  صادراتشان  با  كه  محصوالتی 

ثروت آفرينی می كنند.
مدير كريدور توسعه صادرات و تبادل فناوری 
جمهوری  رياست  فناوری  و  علمی  معاونت 
سرعت  افزايش  به  كار  اين  كه  است  معتقد 
انتخاب  و  دانش بنيان  محصوالت  صادرات 
می شود.  منجر  كار  اين  برای  درست  مسيری 
نتيجه آن هم شتاب گرفتن صادرات كاال هايی 

است كه در مرز دانش به توليد رسيده است.

محدوديت هايی  اسپرم  اهدای  برای  و  است 
وجود دارد.

به  بنيادی  سلول های  روی  كردن  كار  با  اما 
دنبال حل اين مشكل هستيم تا در افرادی كه 
گامت  به شكل گيری  موفق  اوليه  مراحل  در 

نمی شوند از اين سلول ها بهره بريم.
به  بنيادی  سلول های  اينكه  بيان  با  كانتر 
می كنند،  كمك  عقيم  افراد  برخی  بارداری 
اين  به  بستگی  اقدام  اين  موفقيت  داد:  ادامه 
موضوع دارد كه اسپرم سازی در كدام مرحله 
اين فناوری در  اما توسعه  متوقف شده است. 

آينده راه گشا خواهد بود.
درمان  زمينه  در  ما  كه  تحقيقاتی  گفت:   او 
موفقيت  داديم،  انجام  سلول های  با  ناباروری 
آميز بود و اكنون در مرحله كارآزمايی بالينی 

قرار داريم.
كشور ها  ساير  با  همگام  حوزه  اين  در  ايران 
و  پژوهش  ادامه  با  و  است  حركت  حال  در 
رسيد.  خواهيم  درخشانی  نتايج  به  تحقيقات 
شديدی  ناهنجاری های  بارداری ها  برخی  در 
در جنين رخ می دهد كه مجوز ختم بارداری 
نيز داده می شود. برخی ناهنجاری ها نيز وجود 
برای  مجوز  و  ندارند  زيادی  شدت  كه  دارد 
سقط داده نمی شود. تحقيقات ما بر روی اين 

نوع ناهنجاری ها است.

اعطای تسهیالت صادرات به شرکت های دانش بنیان استعالمتعدادسیمکارتهایثبتشدهبهنامافرادباپیامک

درمانناباروریباسلولهایبنیادی

مغز قدیمی و سرعت عصر جدید

 باج افزار چیست و چگونه کار می کند؟
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هفته گذشته بود كه پايگاه اطاع رسانی 
ميليون   ۱30 قرارداد  از  مردم  نماينده 
نقل  به  گاز در خنج  فشار  تقويت  دالری 
از نماينده مردم خبر داد كه باعث اشتغال 
زايی 300 نفری به طور مستقيم و 700 
منطقه  در  مستقيم  غير  به صورت  نفری 

می شود.
 به همين منظور ميادالرستان، با بررسی 
و واكاوی در فضای مجازی در اين زمينه 
اين  از  بيشتری  اطاعات  تا  نموده  سعی 

مگاپروژه را ارائه نمايد
طبق  خنج،  منطقه  فشار  تقويت  پروژه 
بررسی های موجود به منظور تثبيت توليد 
گاز در ميادين موجود در حوزه جغرافيايی 
خنج،  منطقه  در  باشد.   می  منطقه  اين 
چندين ميدان گازی در مجاورت با المرد 
قرار دارند. در اين ميان ميدان گازی هما 
يكی از اين ميدان های گازی ايران كه در 
شهرستان های  خنج و المرد  قرار دارد. 
گاز  تأمين كننده  ميدان های  از  يكی  و 
در  ميدان  اين  است.  پارسيان  پااليشگاه 
كوه هوا در بخش های عامرودشت المرد 

و محمله خنج واقع است.
ميدان های  همراه  به  هما،  گازی  ميدان 
چهار  وراوی،  و  شانول  تابناک،  گازی 
پارسيان  عملياتی  منطقه  فعال  ميدان 
به شمار می روند كه در مجاورت شهرهای 
پارسيان، المرد، خنج و مهر قرار گرفته اند.

منطقه  در  هما  گازي  ميدان  از  توليد 
پارسيان از اواسط سال ۱3۸5 با ظرفيت 
شده  اغاز  روز  مكعب  متر  ميليون   ۱5/5
حدود  تا  زمستان  فصل  در  نياز  به  بنا  و 
۱۹ ميليون متر مكعب روز افزايش يافته 
در  ميدان  اين  در  چاه  حلقه  است.۱7 
در  نيز  هما-۱۸  چاه  و  بوده  توليد  حال 
گاز  شد.  خواهد  توليدي  نزديك  آينده 
ميدان  گاز  همراه  به  ميدان  اين  توليدي 
با يك خط  فازي  به صورت چند  شانول 
هما/ تفكيك  مركز  وارد   ۲۶”/۲4“ لوله 

فاز  به صورت تك  آنجا  از  و  شانول شده 
فرستاده مي شود.  پارسيان  پااليشگاه  به 
در پااليشگاه گاز پارسيان-۲ فراورش و به 
خط لوله سراسري چهارم گاز ارسال مي 
پايش  و  مخزني  ميداني  مطالعات  گردد. 
هاي ميداني نشان مي دهد كه ميزان توليد 
و فشار گاز در اثر بر داشت مستمر گاز به 

ادامهازصفحهاول
مجلس  فرهنگی  كميسيون  سابق  رئيس 
بررسی هايی  با  اينكه  به  اشاره  با  دهم 
راه  وزارت  سوی  از  زمان  آن  در  كه 
صد  چند  نامه ای  طبق  گرفت،  صورت 
داليل  اساس  بر  دولت،  به  صفحه ای 
نظير وسعت،  و شاخصه هايی  كارشناسی 
نيازهای  فرعی،  و  اصلی  مسيرهای  طول 
و  سيستان  و  فارس  پهناور  استان های 
 ... و  استان  مركز  از  دوری  بلوچستان، 
حمل ونقل  و  راهداری  كل  اداره  ايجاد 
مورد  ايرانشهر  و  الرستان  در  جاده ای 
قرار  وزارتخانه  آن  سوی  از  درخواست 
پيگيری های  كرد:  نشان  خاطر  گرفت 
زيادی با استناد به نامه وزارت راه صورت 
 ۹۸ سال  ارديبهشت  در  اينكه  تا  گرفت 
خواسته  اين  ايرانشهر  برای  دولت  هيأت 
مسئله  اما  نمود،   محقق  را  راه  وزارت 

الرستان معوق ماند و مطرح نشد.
جعفرپور ادامه داد: در پی  نامه نگاری های 
وزير  رئيس جمهور،  اول  معاون  با  زيادی 
رئيس جمهور  پارلمانی  معاون  راه،  جديد 
صورت  اسامی  شورای  مجلس  رئيس  و 
كه  می شد  مطرح  پاسخ  در  اما  گرفت، 
برای  دولت  هيأت  درون  از  مخالفتی 
راهداری  كل  اداره  تأسيس  تحقق  عدم 
و حمل ونقل جاده ای در الرستان صورت 

اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
استان فارس، گفت: با فرهنگ سازی 
كرونا  سوم  موج  می توان  آموزشی، 

در استان فارس را شكست داد.
نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
هم  راستای  در  مهر،  خبرنگار  از 
با  مبارزه  برای  تعامل  و   افزايی 
همت  به  نشستی  كرونا،  بيماری 
خانه نخبگان سامت فارس )بسيج 
سهرابی،  صابر  حضور  با  و  علمی( 
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
درانی  ابوالفضل  سيد  دكتر  فارس، 
حضرت  بيمارستان  رئيس  نژاد، 
يحيی  و  شيراز  )ع(  علی اصغر 
جهادی  قرارگاه  مسئول  طاهری، 
فارس  استان  )ع(  حسين  امام 

برگزار شد.
نشست  اين  در  سهرابی  صابر 
ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  گفت: 
آغازين  روزهای  از  فارس،  اسامی 
با  كرونا،  بيماری  همه گيری 
فرهنگ وران  و  هنرمندان  همكاری 
راستای  در  را  بلندی  گام های 
عمومی  فرهنگ سازی  و  آموزش 
كرونا  بيماری  از  پيشگيری  برای 
و  نمايشی  توليدات  و  برداشت 
زمينه  اين  در  را  بسياری  هنری 

داشت كه بارها بازنشر شد.

مرور كاهش يافته و به منظورحفظ سطح 
در  مترمكعب  ميليون  نرمال۱۸/7   توليد 
ايستگاه  از  برداري  بهره  و  احداث  روز  
اين ميدان در اسرع  تقويت فشار گاز در 
روزانه  توليدی  توان  است.  ضروري  وقت 
ميليون   35/۶ مجموع  در  ميدان  دو  اين 
متر مكعب و توان توليد مايعات گاز آنها 

۱۲7۹0 بشكه در روز می باشد.
ايستگاه  يك  احداث  اساس  همين  بر   
مركز  از   5 كيلومتر  در  گاز  فشار  تقويت 
ميليون   ۱۸/7 ظرفيت  با  هما  جمع آوري 
و فشارهاي ورودي و  روز  متر مكعب در 
خروجي 50 بار و ۱۲7 بار در نظر گرفته 

شده است.
اهم تجهيزات و امكانات مورد نياز جهت 

اجراي طرح  به شرح زير است 
در  انگشتي  نوع  از  گير  لخته  احداث   -

ورودي ايستگاه
- احداث 5 عدد اسكرابر به صورت 4+۱

- احداث 5 عدد كمپرسور اصلي تراكم با 
آرايش 4+۱ مجموعاً به توان 30 مگا وات

آرايش  با  هوايي  كولر  عدد   5 احداث   -
۱+4

- احداث 5 كيلومتر خط لوله انتقال گاز 
به صورت لوپ با خط اصلي

لوله  خط  كيلومتر   ۶0 حدود  احداث   -
انتقال مايعات از ايستگاه به مركز تفكيك 

هما/ شانول
- احداث پمپ انتقال مايعات

ورودي  در  جمع آوري  هدر  احداث   -
ايستگاه

احداث  محل  آماده  سازي  و  تحصيل   -
حدود  مجموعاً  گاز  فشار  تقويت  ايستگاه 

۲0 هكتار

گرفته است.
مطرح  را  سؤال  این  ادامه  در  جعفرپور 
واگذار  مردم  عهده  به  را  قضاوت  و  نموده 
کرد که » آیا رواست حق مردم در موقعیتی 
که از ۱4 استان کشور پهناور تر است و در 
زمانی که  جان انسان ها باعدم ساخت جاده 
تصادفات  و  افتاده  خطر  به  استاندارد  های 
می دهد،  رخ  فارس  جنوب  در  وحشتناک 
احداث  به  توجه  با  نفت کش ها  تردد  حجم 
الرستان  جاده های  از  خلیج فارس  پاالیشگاه 
یافته  افزایش  شیراز  و  بندرعباس  سمت  به 
مکتوب  تأیید  و  کارشناسی  دالئل  است، 
وزارت راه و ...را نیز به همراه دارد نادیده 

گرفته شود؟!« 
نامه ای که آن زمان   وی عنوان کرد: طی 
ریاست  دفتر  رئیس  واعظی  دکتر  سوی  از 
و  اداری  سازمان  به  خطاب  جمهور  محترم 
نوشته  شد،  ارسال  کشور  استخدامی  امور 
از نظر شخص رئیس جمهور نسبت  شده بود 
حمل ونقل  و  راهداری  کل  اداره  ایجاد  به 
جاده ای در الرستان و ایرانشهر بالمانع است 

و آن را بررسی کنید.
و  اداری  سازمان  موافقت  به  همچنین  وی 
نامه  ارسال  و  زمان  در آن  استخدامی  امور 
افزود:  و  کرد  اشاره  دولت  به  مثبت  پاسخ 
کردن  مطرح  مجال  انعکاس،  این  علی رغم 
در  الرستان  حمل ونقل  کل  اداره  ایجاد 

و  هنرمندان  داد:  ادامه  وی 
ديگر  بار  فارسی،  فرهنگ وران 
تا  دارند  را  توانمندی  اين  نيز 
كرونا،  بيماری  از  پيشگيری  برای 
البته  و  درمان،  كادر  دوشادوش 
فرهنگ سازی  و  آموزش  سنگر  در 

عمومی گام بردارند.
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
اصلی  موضوع  كرد:  بيان  فارس، 
فرهنگ  دهه  رويدادهای  همه 
اختصاص  موضوع  اين  به  را  فارس 
اين رهگذر  از  اميد است  داديم كه 
خود  فرهنگ وران  و  هنرمندان  هم 
هم  و  كنند  پيدا  را  الزم  آشنايی 
جذاب،  هنری  محتواهای  توليد  با 
آموزش  و  فرهنگ سازی  برای 
به  درمان،  كادر  كنار  در  عمومی، 

مبارزه با اين بيماری بپردازند.
ارشاد  و  فرهنگ  افزود:  وی 
موج  در  اكنون  فارس،  اسامی 
ديگر  بار  كرونا،  بيماری  سوم 
هنری  و  فرهنگی  ظرفيت  همه 
كار  به  آموزش الزم  برای  را  فارس 
خواهد گرفت. زيرا با فرهنگ سازی 
كرونا  سوم  موج  می توان  آموزشی، 
را شكست؛ چرا كه تنها راه شكست 
هم ياری  و  همكاری  بيماری،  اين 

است. همگانی 

به  نيز  نياز طرح   تأسيسات جانبي مورد 
قرار زيرند:

- احداث واحد تأمين و تصفيه آب
- احداث واحد تصفيه پساب

- سيستم مشعل و گودال سوزا
- سيستم سيستم تزريق مواد شيميايي

- سيستم اعان و اطفاء حريق
- اتاق كنترل

- سيستمهاي مخابراتي و ابزار دقيق
Custody meter سيستم -

احداث  و  گذاري  دكل  اشتراک،  خريد   -
مگا   70 حدود  تأمين  جهت  برق  پست 

وات برق هر دو فاز پروژه
- سيستم ذخيره گازوييل

- تعبيه برق اضطراري واحد شامل ديزل 
ژنراتور

ابزار  هواي  ذخيره  و  تأمين  سيستم   -
دقيق مورد نياز واحد

حال  در  شده  ارزيابی  اطاعات  مطابق 
در  الزم  مصوبات  اخذ  بر  عاوه  حاضر 
ايران،   نفت  ملی  شركت  مديره  هيات 
مصوبات شورای اقتصاد نيز در اين زمينه 
عمليات  نزديك  آينده  در  و  شده  اخذ 
توسط  فشار  تقويت  ايستگاه  اين  اجرايی 
 ۱30 حدود  اعتبار  با  خصوصی  بخش 
ميليون دالر اجرايی خواهد شد. در سال 
شركت  بين  همكاری  نامه  تفاهم   ۹7
توسعه نفت و گاز پرشيا به عنوان پيمانكار 
عنوان  به  مركزی  مناطق  نفت  شركت  و 

كارفرما منعقد شده است.
بزرگ  اين طرح  اندازی  راه  با  است  اميد 
پااليشگاه  پايدار  گاز  تامين  بر  عاوه 
منطقه  در  نيز  زايی  اشتغال  پارسيان 

ايجادگردد.

صحن هیأت دولت داده نشد و مرتب برای 
بهانه تراشی به کمیسیون های مختلف ارجاع 

داده می شد.
نماينده سابق الرستان در مجلس شورای 
پيگيری های  با  اينكه  بيان  با  اسامی 
اداره كل  رئيس جمهور،  اول  معاون 
اما  شد  عملياتی  ايرانشهر  حمل ونقل 
موضوع اداره كل حمل ونقل الرستان بين 
كميسيون های مختلف پاس كاری می شد، 
متعددی  پيگيری های  هم  باز  داد:  ادامه 
سوی  از  كه  نامه ای  در  و  گرفت  صورت 
نوشته شده  راه  وزارت  به  فارس  استان 
در  راهداری  كل  اداره  ايجاد  ضرورت 
الرستان مورد تأكيد فراوان قرار گرفته و 
از طرفی وزارت راه نيز ُمهر تأييدی بر اين 

موضوع زده بود.
که  رغم  علی  اینکه  به  اشاره  با  جعفرپور، 
زیاد  بسیار  پیگیری های  با  موضوع  این 
یافت  راه  دولت  هیأت  صحن  به  باالخره 
مرحله  این  از  گذر  از  بعد  داشت:  اظهار 
دولت  هیات  جلسه  در  متأسفانه  اما  مهم 
شد  خارج  کار  دستور  از  مهم  این  بازهم 

و به تعویق افتاد.
در  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  عضو 
اين  از  پس  افزود:  خود  سخنان  تكميل 
شد  قرار  شده  ارائه  وعده  طبق  و  موارد 
معاون اول رئيس جمهور، اين مهم را پس 
كه  برساند  نتيجه  به  انتخابات مجلس  از 
انتخابات  برگزاری  از  پيش  تا  متأسفانه 
برخی  انجام  جهت  به  يازدهم،  مجلس 
ماحظات كار تأسيس اداره كل راهداری 

الرستان به سرانجام نرسيد.
و  نهم  دوره های  در  مجلس  نماینده  این 
با بیان اینکه  دهم مجلس شورای اسالمی 
پس از انتخابات مجلس یازدهم بار دیگر با 
دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
در  کرد:  تصریح  شد،  انجام  مالقاتی 
اردیبهشت ماه سال جاری نیز طی نامه ای 
راهداری  کل  اداره  ایجاد  قرار  و  قول 

به  تا  متأسفانه  اما  شد  یادآوری  الرستان 
امروز بنایی بر انجام این کار نبوده است.

و  راهداری  كل  اداره  تأسيس  وی 
يكی  را  الرستان  در  جاده ای  حمل ونقل 
فارس  استان  در  اساسی  نيازهای  از 
بررسی های  به  بنا  كرد:  تأكيد  و  دانست 
استانداری فارس، در نامه ای به صراحت در 
خواستار  و  شده  نياز  اعام  اين خصوص 
توجه  با  مهم هستند؛ چراكه  اين  اجرای 
فارس  استان  جغرافيايی  گستردگی  به 
مواصاتی  محورهای  در  جانی  تلفات  و 
شرقی   جنوب  عقب افتادگی  همچنين  و 
استان فارس، در صورت تشكيل اداره كل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای در جنوب 
فارس می توان  مشكات را به مرور مرتفع 

نمود.
اظهار  به  بنا  اينكه  به  اشاره  با  جعفرپور 
دليل عدم وجود  به  راه  وزارت  مسووالن 
فارس،  جنوب  در  راهداری  كل  اداره 
نمی توان امكانات و بودجه هايی كه برای 
نظر گرفته می شود  نقاط كشور در  ساير 
اختصاص  الرستان  استحفاظی  حوزه  به 
اداره كل  اگر يك  داد، خاطر نشان كرد: 
تعلق  فارس  استان  به  راهداری  جديد 
گيرد، موجب تقسيم كار شده و بار زيادی 
را از دوش اداره كل راهداری استان فارس 
دارد،  پوشش  تحت  را  كه 3۶ شهرستان 
بودجه های  طرفی  از  و  كرد   خواهد  كم 

بيشتری وارد استان فارس می شود و لذا 
مردم  به  نگاه خدمت  با  و  اساس  اين  بر 
پيگير  نيز  استان  مديران  می رود  انتظار 
الرستان  راهداری  كل  ادارات  تحقق 

باشند.
و  آمار  اساس  بر  اينكه  بر  تأكيد  با  وی 
شهرسازی  و  راه  كل  اداره  شاخص ها، 
استان   ۱4 گستره  به  پهنه ای  الرستان 
ايجاد  كرد:  اضافه  دارد،  پوشش  تحت  را 
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  كل  اداره 
توجيهات  همه  دارای  الرستان  برای 
می رود  اميد  و  است  كارشناسی  و  فنی 
ثمر  به  را  مهم  اين  بتوان  پيگيری ها  با 
را  تا راه های سراسر جنوب فارس  رساند 

ساماندهی كند.
به گزارش فارس انتظار می رود مسئوالن 
و  رئيس جمهور  از  اعم  بلندمرتبه كشور 
به  ويژه تری  نگاه  شهرسازی  و  راه  وزير 
داشته  كشور  محروم  و  دورافتاده تر  نقاط 
ازجمله  زمين مانده  بر  طرح   و  باشند 
حمل ونقل  و  راهداری  كل  اداره  تشكيل 
تشكيل  وقت  اسرع  در  الرستان  جاده ای 

شود.
جنوب  مردم  حمایت  است؛  گفتنی 
در  مطرح شده  سوژه  از  فارس 
در  تأخیر  »دلیل  عنوان  با  »فارس من« 
حمل ونقل  کل  اداره  مصوبه  اجرای 

الرستان چیست؟«

ازپروژه۱3۰میلیوندالری»تقویتفشارگازمیادینخنج«
بیشتربدانیم

پیگیری هایی که نتیجه نمی دهد
دلیلتأخیردرتصویبادارهکلحملونقلالرستانچیست؟

فرهنگ سازی آموزشی، راه شکست موج 
سوم کرونا در فارس

باسعادت  مياد  رسيدن  فرا  به مناسبت 
مصطفی  محمد  ختمی مرتبت  حضرت 
)ص( و والدت حضرت امام جعفر صادق 
)ع(، رهبر معظم انقاب اسامی با پيشنهاد 
عفو و تخفيف مجازات سه هزار و هفتصد و 
هشتاد تن از محكوماِن محاكم عمومی و 
انقاب، سازمان قضايی نيروهای مسلح و 

تعزيرات حكومتی موافقت كردند.
حجت االسام والمسلمين رئيسی، رئيس 
پيامبر  مياد  به مناسبت  قضائيه  قوه 

آموزشی  مركز  رييس  رادفر،  محمد 
درمانی اميرالمومنين علی )ع( گراش، 
در اين باره گفت  : » از سال ۱3۸7 

طی  صادق)ع(  جعفر  امام  و  اعظم)ص( 
نامه ای به رهبر انقاب اسامی پيشنهاد 
عفو يا تخفيف و تبديل مجازات سه هزار 
محكومان  از  تن  هشتاد  و  هفتصد  و 
و  عفو  مركزی  كميسيون  در  كه  را 
بخشودگی، واجِد شرايط الزم تشخيص 
داده شده اند، ارائه كرد كه اين پيشنهاد 
قانون   ۱۱0 اصل  از   ۱۱ بند  اجرای  در 
اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقاب 

اسامی قرار گرفت.

در  ماموگرافی  خدمات  كنون  تا 
آنالوگ  دستگاه  با  گراش  بيمارستان 
صورت می گرفت كه در مردادماه سال 
اعتبارات  و   خيرين  همت  با  جاری 
دولتی، دستگاه ديجيتال با هزينه يك 
ميليارد تومان خريداری شد و در حال 
حاضر نصب و راه اندازی شده است.«

تشخيص  در  دستگاه  اين   : افزود  وی 
ارزيابی  و  پستان  سرطان  زودهنگام 
ضايعات  و  لمس  قابل  های  توده 
قدرت  از  پستان  لمس  غيرقابل 
كه  است  برخوردار  باالتری  تشخيصی 
با توجه به شايع بودن سرطان پستان 
در  مهمی  نقش  تواند  می  بانوان  در 
از  جلوگيری  و  زودهنگام  تشخيص 
بدن  اعضای  ساير  به  بيماری  انتشار 

داشته باشد.

موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

نصب و راه اندازی دستگاه ماموگرافی 
دیجیتال در بیمارستان گراش

ذُلُّ السُّواِل
بَلَوُت الدَّهرَ قَرنًا بَعدَ قَرٍن
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آزمون دره قرنی بعد قرن
من نديدم مثل انزنده هب مال

سخت رت از دشمنی انيافتم
رد میان سخت رتاه و وبال

من چشیدم تلخیِ ره چيز را
تلخ رت طعمی نديدم از سئوال)*(

 )*(سئوال: خواهش - ردخواست
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روزگار را دوران به دوران آزموده ام و نازندگان مال را مانند ندیده ام.

در میان سختي ها سخت تر و دشوارتر از دشمني کسان ندیده ام.
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