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چرا تاریخ
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سیمین دانشور اولین 
نویسنده زن ایرانی 

در دوره معاصر

پاکدشت به منطقه نمونه
 گردشگری گل و گیاه 

تبدیل می شود

مبانی کسب و کار
و کار  کسب  چیست؟  تجارت 
نهاد یا سازمانی است که کاالها 
و خدمات را به منظور سود می 
کسب  آن  اصلی  هدف  فروش 

سود است .
و کار  از کسب  انواع مختلفی   
وجود دارد، از جمله مالکیت انفرادی، مشارکتی و 
شرکتی. هر کدام دارای ویژگی ها و مزایای متمایز 
هستند. بیایید این سه شکل مختلف را بررسی کنیم. 
چگونه یک مورد مناسب را برای خود انتخاب می 
کنید؟ برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اصول 

کسب و کار به خواندن ادامه دهید. 
در زیر برخی از مالحظات کلیدی برای شروع یک 

کسب و کار ذکر شده است.
تئوری کسب و کار

تئوری کسب و کار مطالعه نحوه عملکرد کسب و کار 
است. موفقیت یا شکست یک سازمان را با بررسی 
و ماموریت اصلی سازمان  ارزش ها  شایستگی ها، 
توضیح می دهد. همچنین به تعیین پاداش کارکنان 
خود کمک می کند. مفروضاتی که نظریه را هدایت 
می کنند باید سازگار و معتبر باشند. دنیای تجارت 
مکانی پویا و سیال است که در آن بینش های جدید 
از  ماندن  جلوتر  برای  است.  ظهور  حال  در  دائما 
منحنی، آزمایش مکرر مفروضات حیاتی است. اگر 
باید  نظریه  اتخاذ کند،  را  تئوری جدیدی  سازمانی 

بتواند با آن تغییر کند.
زمانی که سازمان ها نتوانند به اهداف خود دست 
اگر  و کار دیگر معتبر نیست.  تئوری کسب  یابند، 
در انجام این کار شکست بخورند، با تغییر بازارها، 
از  نمی توانند  اصلی،  شایستگی های  و  فناوری ها 
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صفحه 2

استاندار تهران: 

سیل فیروزکوه ۳ هزار میلیارد تومان خسارت داشت 
تهران – آبرومند : محسن منصوری در جلسه بررسی مشکالت و مسائل سیل مردادماه شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: براساس 
گزارش های ارائه شده بخش زیادی از دستگاه ها وظایف خود را به خوبی انجام داده اند و کار بازسازی به خوبی پیش رفته؛ البته برخی 

اقدامات در میان مدت و بلندمدت پیگیری می شود. 
وی با اشاره به فوریت مساله باغات و نیاز به تامین اعتبار افزود: با توجه به اینکه فیروزکوه به فصل بارندگی نزدیک می شود 
و بارش های جدی در این شهرستان آغاز خواهد شد، الیروبی مسیل های رودخانه ها توسط آب منطقه ای انجام شود؛ از 
سوی دیگر سیل اخیر رسوبات سنگینی در مسیل ها و رودخانه ها داشته که ضرورت تسریع در فرآیند الیروبی را افزایش 

می دهد. 
استاندار تهران عنوان کرد: راه دسترسی همه روستاها باز است، اما چند پل باقی مانده که باید هر چه زودتر الیروبی 
شود، همچنین در این جلسه تاکید شد اگر امکانات و ظرفیت های استانی پاسخگو نیست شهرداری ها و دهیاری ها باید 

تجهیزات الزم را اجاره کنند و ما هم در تامین اعتبار کمک خواهیم کرد. 
منصوری سپس با اشاره به اسکان موقت سیل زدگان در شهرستان فیروزکوه گفت: تعدادی از خانوارها ترجیح می دادند که در منازل اقوام خود ساکن باشند، 

اما فرمانداری چند کانکس برای اسکان موقت در نظر گرفته و اگر الزم باشد امکان افزایش آنها وجود دارد. 
وی به هدف تشکیل این جلسات در راستای پیگیری بازسازی و اقدامات عمرانی مناطق سیل زده اشاره کرد و افزود: شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری 
متولی برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز هستند که باید اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند؛ در حال حاضر اطلس نقاط بحرانی و آسیب خیز استان تهران 

تهیه شده و دستگاه های مرتبط بایستی نسبت به رفع آسیب و خطر کانون های سیل خیز اقدام کنند. 
استاندار تهران خاطرنشان کرد: برخی طرح ها با اعتبارات استانی قابل انجام نیست و نیاز به اعتبارات ملی دارد و از سوی دیگر برخی طرح ها نیاز به اعتبار 
ندارد و نباید معطل اعتبار بماند؛ در سیل اخیر حدود سه هزار میلیارد تومان خسارت نهایی شده و به دستگاه های ذی ربط ارائه شده که ممکن است به 

این رقم مقدار جزئی اضافه شود. 

فرزاد  قاسمی  علیرضا   : آبرومند   – همدان 
رفع  و  تسهیل  ستاد  پنجمین  و  بیست  در 
موانع تولید استان با اشاره به اینکه آموزش 
و مکلف کردن کشاورزان به استفاده از علم 
و فناوری از وظایف جهاد کشاورزی است، از 
تحقق  راستای  در  جهاد کشاورزی  اقدامات 
کردن  فراهم  موجب  که  الگوی کشت  تغییر 
است  شده  ای  گلخانه  کشت  های  زمینه 

قدردانی و حمایت کرد.
در  تدبیر  کارسازترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خصوص رفع مشکلی بی آبی استان همدان 
اظهار  است  کشاورزان  آب  مصرف  مدیریت 
در  کوتاهی  بابت  کشاورزی  جهاد  داشت: 
پاسخگو  باید  آب کشاورزان  مدیریت مصرف 
به  را  آب  از  صحیح  استفاده  نحوه  و  باشد 
خصوص  این  در  دهد که  آموزش  کشاورزان 

کوتاهی هایی صورت گرفته است. 
به  بازدیدهای  به  اشاره  با  همدان  استاندار 

زمین های  از  اخیر  ماه  یک  در  آمده  عمل 
تمام  گفت:  همدان  اطراف  کشاورزی 
از جمله در  زمین های کشاورزی در همدان 
امزاجرد  و  االمام  انصار  تپه،  گنج  پیاز،  ده 
شده  غرقابی  کبودرآهنگ  وردی  خالق  و 
اند و با بی تدبیری آب  گوارا در زمین های 
سیب  برداشت  و  است  شده  رها  کشاورزی 
زمینی را به تاخیر می اندازند و از زمین و آب 

به عنوان سردخانه استفاده می کنند. 
بر  ما  نگاه  اینکه  بر  تاکید  با  فرزاد  قاسمی 
یله،  کشاورزی  نه  باشد  کشاورزی  تقویت 
ماموریت  این  افزود:  غرقابی  و  سنتی  رها، 
نظارتی  های  دستگاه  جهاد کشاورزی،  مهم 
تغییر  که  است  استانداری  اقتصادی  دفتر  و 
در  را  آیش  و  کشت  دوره  کشت،  الگوی 

دستور کار کشاورزان قرار دهد.
اینکه بی تدبیری ها موجب  با اشاره به  وی 
حد  بی  کشاورزی  بخش  به  آب  که  شده 

کنونی  عملکرد  شیوه  یابد گفت:  اختصاص 
نابود می کند که ظلم  را  زمین، آب و خاک 
کرده  ثابت  تجربه  و  است  طبیعت  حق  در 

انتقام سختی خواهد گرفت. طبیعت 
از  بیش  اینکه  بیان  با  همدان  استاندار 
مصرف  کشاورزی  حوزه  در  آب  درصد   ۸۰
می شود تصریح کرد: جهاد کشاورزی موظف 
بنیان  دانش  بحث  در  را  کشاورزان  است 
تعلیم دهد تا با کمترین میزان آب بیشترین 
و  باشد  داشته  را  برداری  بهره  و  وری  بهره 
را  آب  مصرف  هوشمند  کنتورهای  نصب  با 

کند.  کنترل 
همدان  استان  داشت:  اظهار  فرزاد  قاسمی 
کشت  برای  مناسبی  ظرفیت  دارای 
محصوالت کم آب بر مانند پسته و زعفران، 
کلزا و گشنیز است که با حمایت های دولت 
و مصرف کمترین مقدار آب باالترین درآمد، 
می  استان  عاید  افزوده  ارزش  و  وری  بهره 

شود.
آب،  نذر  بابت  همدانی  کشاورزان  از  وی 
در  و  آبی  کم  دوران  در  ایثارگرانه  همراهی 
مصارف  برای  چاه ها  دادن  قرار  اختیار 

شهری قدردانی کرد. 
برای  اینکه  به  اشاره  با  همدان  استاندار 
راهی  خودکفایی،  و  غذایی  امنیت  تامین 
جز این نداریم که در حوزه کشاورزی سراغ 
به  توجه  با  افزود:  برویم  فناوری  و  دانش 
رهبری  معظم  مقام  امسال  شعار  و  فرمان 
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین باید 
با سرعت این مسیر را طی کنیم که فناوری 
بحث  در  به طور عملی  بنیان  دانش  علوم  و 

یابد. کشاورزی تحقق 
قاسمی فرزاد خاطرنشان کرد: در استان ۶۷ 
 ۱۳ که  دارد  وجود  دانش بنیان  فعال  شرکت 
شرکت از آن ها در سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده 

است.

به  توجه  با  استان همدان  اینکه  بیان  با  وی 
سطح ارتفاع باال از ظرفیت چشمگیری برای 
صادرات  مناسب  باکیفیت  های  گل  پرورش 
برخوردار است گفت: با استفاده از تجربیات 
متخصصان می توان زمینه تولید و صادرات 

گل در استان را فراهم کرد

        رئیسی در دیدار متخصصان سیاست خارجی آمریکا:

گره توافق باید به دست کسی باز شود که آن گره را زده است

استاندار همدان بر اصالح الگوی کشت بر اساس فناوری در استان تاکید کرد       
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تئوری کسب و کار اغلب علت رکود سازمان است و بنابراین نشانه ای از نیاز 
سازمان به مراقبت های پیشگیرانه است. توسعه یک نظریه جدید از کسب 

و کار به سازمان کمک می کند تا از این خطرات اجتناب کند.
انواع نهاد تجاری

انواع نهادهای تجاری به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: شرکت ها، شرکت های 
تضامنی و شرکت های با مسئولیت محدود. هر نوع مزایا و معایبی دارد و انتخاب 
مناسب برای کسب و کار شما به عوامل مختلفی بستگی دارد. شرکت هایی که 
صرفًا به عنوان مالکیت فعالیت می کنند، ساده ترین و کم پیچیده ترین شرکت ها 
هستند. با این حال، مالک تنها مسئول بدهی ها و هزینه های شرکت است. 
در نتیجه، این انواع ممکن است برای هر شرکتی مناسب نباشد. ممکن است 
بخواهید کسب و کار خود را به عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود در نظر 

بگیرید.
متداول ترین انواع نهادهای تجاری عبارتند از: مالکیت انحصاری، مشارکتی و 
شرکتی. هر یک از این دسته بندی ها دارای مالیات و ساختار مجزا هستند. 
برای تصمیم گیری اینکه کدام نوع برای کسب و کار شما بهترین است، اهداف و 
نیروی کار خود را در نظر بگیرید. عالوه بر مالیات و مزایای مالیات کسب و کار، 
باید نوع مالکیت را نیز در نظر بگیرید. شرکت های انفرادی معمواًل متعلق به یک 
نفر هستند. از سوی دیگر، شراکت به دو یا چند مالک نیاز دارد. تفاوت اصلی بین 

این دو نوع مالیات و ساختار شرکتی آنهاست.
ساختار اساسی کسب و کار

انواع مختلفی از ساختارهای تجاری وجود دارد، اما پیچیده ترین آنها شرکت 
است. یک شرکت یک شخصیت حقوقی مجزا از صاحبان آن است، اما بسیار شبیه 
به یک مشارکت عمل می کند. شرکت ها مسئولیت های مالیاتی بیشتری دارند و 
معمواًل شکل گیری آنها پیچیده تر است، زیرا صاحبان شرکت باید یک وکیل برای 
نظارت بر روند ثبت نام و اطمینان از رعایت قوانین ایالتی استخدام کنند. به طور 
کلی، شرکت ها مناسب ترین گزینه برای سازمان های بزرگ تر یا آن هایی هستند 
که کارمندان زیادی دارند و دارای تعهدات زیادی هستند. شرکت ها معمواًل از 
سهامدارانی تشکیل می شوند که مالکیت را تعیین می کنند.     شبیه به یک 

شرکت است، اما مالکان مالیات بر درآمد شخصی خود را پرداخت می کنند.
 سهامداران سهم سود خود را در اظهارنامه مالیاتی شخصی خود ادعا می کنند. 
از سوی دیگر، یک شرکت در سطح شرکت مالیات می پردازد و از صاحبان خود 
مستقل است. در حالی که شرکت ها مزایای مالیاتی بیشتری دارند، صاحبان 
انفرادی باید قبل از انتخاب شرکت با یک وکیل در مورد گزینه های خود بررسی 
کنند. آنها همچنین می توانند در مورد ساختار کسب و کار مناسب برای کسب و 

کارتان به شما مشاوره دهند.
 در زیر سه ساختار اصلی کسب و کار برای انتخاب فهرست شده است.

اصول اولیه عملیات تجاری
در دنیای تجارت مدرن، عملیات تجاری به فعالیت های یک شرکت اطالق می 
شود. این فعالیت ها شامل برنامه ریزی، تولید، مدیریت، فروش، بازاریابی، مالی 

و حسابداری است.
 تالش برای اداره یک کسب و کار به طور روان و کارآمد به عنوان عملیات تجاری 

شناخته می شود. 
عملیات تجاری می تواند یک کسب و کار را توانمند کند و عملکرد کارکنان را به 
حداکثر برساند، بهره وری را بهبود بخشد و ارزش پیشنهادی منحصر به فردی 

را برای مشتریان ایجاد کند. 
با این حال، برای اداره موثر یک شرکت کافی نیست – کسب و کارها باید نحوه 

بهبود عملیات خود را نیز در نظر بگیرند.
کسب وکارها متفاوت عمل می کنند، اما عناصر مشترکی دارند. این جنبه ها شامل 

فرآیندها، افراد و زیرساخت ها می شود. 
جنبه فرآیندی عملیات تجاری، نان وکره یک کسب و کار است و برای بقای آن 

کاماًل حیاتی است.
 کسب وکارها باید بتوانند از دارایی ها و منابع خود به بهترین شکل استفاده کنند و 

اطمینان حاصل کنند که کارایی و سودآوری را به حداکثر می رسانند.
 اما جنبه مردمی به همان اندازه مهم است. این به این معنی است که هر کارمند 

باید شرح شغل خاصی داشته باشد و بداند که نقش آنها در شرکت چیست.
اهداف تجاری یک شرکت به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: سطح خرد 
و سطح کالن. اهداف تجاری سطح خرد شامل ارتقای سواد، آموزش، آموزش 
و مراقبت های پزشکی است. اهداف کسب و کار در سطح کالن مواردی مانند 
بهبود اقتصاد، ترویج صادرات و توسعه واحدهای تجاری کوچک را پوشش می 
دهد. اهداف تجاری نیز باید با یکدیگر همسو باشند تا موفقیت یک کسب و کار 

را تضمین کنند.
 اگر به درستی انجام شود، اهداف یک شرکت می تواند به شرکت در دستیابی به 

اهداف کلی خود کمک کند.
اولین قدم در تعیین اهداف تجاری، شناسایی اهداف و مقاصدی است که برای 
شرکت بسیار مهم هستند. اهداف باید قابل اندازه گیری باشند تا اندازه گیری شود 

که آیا کسب وکار در مسیر درست قرار دارد یا خیر

رئیسی در دیدار متخصصان سیاست خارجی آمریکا:

گره توافق باید به دست کسی باز شود 
که آن گره را زده است

رئیس جمهور با بیان اینکه گره توافق باید به دست کسی باز شود که آن گره را زده 
است، گفت: پرونده های ایران در آژانس باید مختومه شود تا به عنوان اهرم فشار 

مورد سو استفاده قرار نگیرد.
ادامه  در  رئیسی  ابراهیم  سید  االسالم  حجت   ، مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
برنامه های سومین روز از سفر به نیویورک، در نشستی با جمعی از متخصصان و 

کارشناسان سیاست خارجی آمریکا به سواالت آنان پاسخ گفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران تمایل به توافق در مذاکرات هسته ای 
دارد یا نه؟ گفت: جمهوری اسالمی ایران از توافق موجود خارج نشده است و به 
همه تعهدات خود در این توافق نیز عمل کرده است. این آمریکا بود که از این 

توافق خارج شد و کشورهای اروپایی بودند که به تعهدات خود عمل نکردند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه از ابتدا اعالم کردیم که موافق مذاکره با هدف 
رسیدن به نتیجه و توافق عادالنه و منطقی هستیم نه مذاکره برای مذاکره، افزود: 
آنچه با آن مواجه هستیم احتمال خروج یکی از کشورهای طرف مذاکره از توافق 
نیست، بلکه رخدادی است که تجربه شده و امروز جمهوری اسالمی به درستی 
به دنبال آن است که تضامینی اعتمادآور و اطمینان بخش از عدم تکرار این تجربه 
به دست بیاورد. این گره باید به دست همان کسی باز شود که گره را زده است.

رئیسی با اشاره به اینکه هیچ کسی خواسته های ایران را غیرمنطقی توصیف نکرده 
است، گفت: نکته بعدی این است که مسائل پادمانی تا چه زمانی قرار است به 
عنوان یک اهرم فشار علیه ایران مورد سو استفاده قرار گیرد؟ تا به حال چند 
پرونده در این زمینه گشوده شده و هر بار اعالم شده که ادعاهای مطرح شده در 

آن صحیح نبوده است؟
وی تصریح کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون ۱۵ بار بر صلح آمیز بودن و 
عدم انحراف فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی ایران از مقررات این آژانس 
تاکید کرده است، آیا این گزارش ها برای کشورهای غربی فاقد اعتبار است؟ آیا 
منطقی است ایران پای توافقی را امضا کند که چنین ادعاهایی علیه آن مطرح 
بوده و ممکن است تنها چند روز بعد از امضای دوباره توافق، دستاویز اقدام 

علیه آن شود؟

برپایی دو موکب به همت بخشداری قرچک 
همزمان با اربعین حسینی 

بخشدار مرکزی شهرستان قرچک گفت: دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان قرچک، 
همزمان با اربعین حسینی و به منظور پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم پیاده روی 

جاماندگان اربعین، موکب پذیرایی برپا کردند.
مجید قیصرپناه روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همزمان با اربعین حسینی 

و با هماهنگی های به عمل آمده، دهیاران مناطق روستایی شهرستان قرچک در محور اصلی قرچک – تهران دو موکب برپا 
کرده و از شرکت کنندگان در مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین و خودروهای عبوری از این محور مواصالتی پذیرایی می کنند.

وی افزود: یکی از این موکب ها در ضلع شمال غربی میدان شهید ستاری، قبل از پلیس راه قرچک برپا شده و با غذای گرم 
و عدسی از عزاداران حسینی پذیرایی می کند ضمن این که غرفه های مشاوره رایگان فرزندآوری نیز در این مکان برپا شده و 

مشاوران و کارشناسان، اطالعات الزم در خصوص فرزندآوری را به مراجعین ارائه می کنند.
قیصر پناه گفت: دیگر موکب دهیاران بخش مرکزی شهرستان قرچک نیز در بعد از پلیس راه قرچک و در منطقه حسنک برپا 

شده و از عزاداران حسینی و شرکت کنندگان در آئین پیاده روی جاماندگان اربعین پذیرایی می کند.
وی تصریح کرد: با هماهنگی های به عمل آمده، برخی از خدمات پزشکی و مشاوره دارو نیز در این مکان به مراجعین ارائه 

می شود.
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پاکدشت به منطقه نمونه
 گردشگری گل و گیاه تبدیل می شود

پاکدشت – آبرومند : فرماندار پاکدشت از برنامه ریزی هدفمند در راستای اجرای مصوبه 
ویژه سفر رییس جمهور به استان تهران با موضوع تبدیل پاکدشت، پایتخت گل ایران به 

منطقه نمونه گردشگری گل و گیاه خبر داد
اردستانی افزود :شهرستان پاکدشت به دلیل همجواری با پایتخت از اهمیت جغرافیایی 
باالیی در استان تهران برخوردار است و از ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی در بخش های کشاورزی و صنعتی بهره 

می برد.
وی اظهار کرد : شاید بسیاری از مردم استان تهران و حتی کشور، شهرستان پاکدشت را با شهرک های صنعتی متعدد 
و کارخانجات فراوان آن بشناسند به طوری که این شهرستان به عنوان قطب صنعتی استان تهران محسوب می شود 

اما باید توجه داشت که ظرفیت های این شهرستان فقط در بخش صنعتی خالصه نمی شود.
شهرستان پاکدشت امروز توانسته است در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و اقتصادی به پیشرفت های بزرگ 

و قابل توجهی برسد و این امر مرهون تالش سرمایه گذاران و فعاالن تولیدی و اقتصادی و همراهی مسئوالن است.
اردستانی افزود :شهرستان پاکدشت با حدود ۱2۵۰ هکتار سطح زیر کشت گلخانه ای گل و گیاه و با تولید ۱میلیارد و 

2۳ میلیون )۹۰درصد( گل شاخه بریده استان را تامین می کند.

در زندگی حتما آدم های زیادی رو دیدیم که با 
وجود رشد در یک محیط نه چندان مناسب) 
مثال وضیت مالی ضیف، خانواده آشفته و ..( 
اند و بر  اما به موفقیت های بزرگی رسیده 
عکس افرادی را دیده ایم که با وجود همه این 
امکانات اما موفقیت های کمی را در زندگی 
اند. سوال اساسی  آورده  خودشان به دست 
افراد  از  بعضی  شود  می  چطور  است،  این 
زمانی که با چالش و تنش روبرو  می شوند 
توانمندی های جدیدی را در خود کشف می 
کنند و عده ای از افراد در زمان چالش همان 
توانایی های قبلی را هم از دست می دهند؟ و 
شاید اینجاست که می بایست با یک مفهوم  و 
یک ویژگی مهم روانی به نام تاب آوری بیشتر 

آشنا شویم.
کلی کارکسون می گوید:آنچه که تو را نکشد 
قوی ترت می کند:تاب آوری resiliency از 
ریشه التینresili  به معنای بازگشت به عقب 
گرفته شده است. تاب آوری یعنی توانایی فرد 

برای بازسازی خودش بعد از اینکه مشکل یا 
مسئله ای را تجربه کرده است. تاب آوری را 
می توان  توانایی فرد در نگه داشتن سالمت 
جسم و روح خود در مواجهه با اتفاقات پرتنش 
و در نهایت برگشت به حالت اولیه پیش از بروز 
مسئله تعریف کرد. بنابراین تاب آوری ظرفیتی 
است برای مقاومت در برابر استرس و فشار 
نیست  معنی  این  به  بودن  آور  تاب  روانی.و 
که فرد در مسیر زندگی هیچ گونه استرس 
و تنشی را تجربه نکند، بلکه تاب آوری یعنی 
توانایی مقابله با شرایط سخت و پاسخ انعطاف 
پذیر به فشار روانی در زندگی روزمره. با این 
تعریف می توان گفت تاب آوری مدعی رویین 
و  فشار  زمان  در  فرد  که  نیست.زمانی  تنی 
و  مدار  مسئله  راهکارهای  از  بتواند  تنش 
هیجان مدار سالم استفاده کند و آسیبی به 
خود و دیگران نرساند می توانیم بگوییم تاب 
آوری عبور  آوری فرد باالست. در واقع تاب 
موفقیت آمیز از تنش ها و چالش ها می باشد.

تاب آوری یک فرایند است که برای تقویت این 
فرایند می بایست آموزش ببینیم. بنابراین تاب 
آوری آموختنی است. و آموزش این مهارت می 
بایست از خانواده، مدرسه شروع شود.تقویت 
تعهد  و  تالش  زمان،  به  آوری  تاب  مهارت 

نیازمند است.
گفتنی است که انسان ها  زمانی که با چالش 
های متعدد در زندگی روبه رو می شوند به 
4 گونه پاسخ می دهند. عده ای احساساتی 
همچون خشم و ترس و غم را به میزان باالتر 
از سطح نرمال تجربه می کنند. دسته دوم در 
خودشان فرو می روند و احساس درماندگی و 
منفعل بودن را پیدا می کنند و دسته سوم 
یا خوشان و یا دیگران را سرزنش می کنند و 
اما دسته چهارم افرادی هستند که احساسلت 
منفی و آزاردهنده را تجربه می کنند اما تالش 
می کنند که با این احساسات مقابله و آنها را 
مدیریت کنند. دسته چهارم همان افراد تاب 
آورند که بعد از تجربه احساسات منفی سعی 

می کنند شرایط را بررسی و برای انطباق و 
سازگاری با آن تالش می کنند.

چگونه تاب آور شویم؟
با یک مسله  که  زمانی  افراد  از  ۱-بسیاری 
روبرو می شوند آن را نشانه ضعف و بی کفایتی 
خودشان می دانند و در واقع در تعریف مشکل 
هم مشکل دارند. اما فرد تاب آور به جای آنکه 
از یک مشکل فاجعه بسازد و خودش را در آن 
و تبعات آن گرفتار کند ،بر خود و توانمندی 
هایش توجه بیشتری خواهد داشت. بنابر این 
سعی می کنند آن شرایط زمینه ساز رشد و 
بالندگی آنها شود . نه اینکه منجر به آسیب 
های روان شناختی گردد. به خوبی مهارت 
حل مساله را میدانند. و سعی می کنند با 
ظرفیت های درونی و بیرونی خود زمینه ساز 

رشد و بالندگی بیشتر خود را فراهم کنند.
2-اعتماد به نفس دارند.

و  دوستانه  های  حمایت  و  ۳-ارتباطات 
اجتماعی خوبی دارند. پژوهش های زیادی 

داده  نشان 
است زمانی که 
افراد فشار روانی 
می  تجربه  را 

کنند اگر ارتباط های دوستانه و خانواده ای 
حمایت گر داشته باشند، می توانند بهتر در 
برابر استرس مقابله کنند و به احتمال کمتری 

آسیب ببینند.
4-افراد تاب آور می توانند احساسات خود 
از غم، خشم، تحسین و ...به شیوه ای  را 
صادقانه تجربه و ابراز کنند و مهارت تنظیم 

هیجانی را به درستی استفاده می کنند.
و در نهایت اینکه دنیا پر از چالش و مسله است 
و ما توانایی کنترل همه این مسایل را نداریم. 
و می بایست خودمان را مجهز به توانایی های 
کنیم که بتوانیم از چالش ها عبور کنیم. و 
با  فرد  اینکه  مگر  افتاد  نخواهد  اتفاق  رشد 
چالش ها و تغییراتی که ایجاد خلل می کنند 

مقابله موفقیت آمیز داشته باشد.

به طور مشخص نمی توان پیش بینی کرد که 
چه کسانی معتاد خواهند شد یا چه کسانی 
از عامل های  بعضی  اما  معتاد نمی شوند، 
خطرآفرینی که می توانند تعیین کنند احتمال 
معتاد شدن بیشتر چه کسانی را تهدید می 

کند، شناخته شده اند.
یکی از عامل های مهم، سنی است که شخص 
برای نخستین بار ماده ی اعتیادآور را مصرف 
می کند. به علت آن که مغز و بدن اشخاص 
جوان و همچنین نگرش آنان نسبت به زندگی 
است، خطر  تکوین  حال  در  سنین  این  در 
اعتیاد در کودکان و نوجوانان بیشتر از خطر 
آن برای بزرگساالن است. کودکان در مقایسه 
با بیشتر بزرگساالن، کنترل کمتری بر تکانه 
های عصبی خود دارند. اشخاصی که سیگار 
کشیدن یا مصرف الکل را در ۱5 سالگی آغاز 
می کنند، نسبت به کسانی که در 2۱ سالگی 
یا باالتر شروع می کنند، با احتمال چندین 
برابر دچار مشکالت ناشی از اعتیاد می شوند. 
یکی از بررسی های اخیر ثابت کرده است که 
نوجوانان حتی اگر فقط روزی چند نخ سیگار 
بکشند می توانند تنها در ظرف مدت چند 
هفته به نیکوتین معتاد شوند، این مسئله 
یکی از علت های جلوگیری نهادهای دولتی از 
تبلیغ سیگار، به ویژه با هدف گرفتن نوجوانان 

است.
که  است  دیگری  عامل  افراد،  شخصیت 
گرایش آنها را به اعتیاد تحت تأثیر قرار می 

از مردم معتقدند که  دهد. امروزه، بسیاری 
 risk( »احتمااًل شخصیت های »خطرپذیر
را  اعتیادآور  مواد  دیگران  از  بیشتر   )taker
کارشناسان  در گذشته،  کنند.  امتحان می 
های  شخصیت  کردند که  می  بینی  بیش 
برای  افراد  ترین  آماده  اراده  بی  و  وسواسی 
که  فراوانی  های  کوشش  رغم  به  اعتیادند. 
برای تعریف »شخصیت اعتیادطلب« انجام 
گرفته است، هنوز هیچ کس ثابت نکرده است 
که دقیقًا چنین شخصیتی چگونه است، یا 
اصواًل آیا چنین شخصیتی وجود دارد یا نه ...

نقشی که ژن ها ایفا می کنند
علت  به  که  است  داده  نشان  اخیر  پژوهش 
نوعی تمایل ژنتیکی، در مغز بعضی از مردم 
پاسخ مثبتی نسبت به دریافت مواد اعتیادآور 
ایجاد می شود، در نتیجه احتمال معتاد شدن 
این اشخاص بیشتر است. چندین ژن متفاوت 
در رابطه با معتاد شدن به نیکوتین، کوکائین، 
و الکل، یافت شده اند احتمال اعتیاد کودکان 

اشخاص معتاد به این مواد نیز باالتر است.
آیا این مطلب بدین معنی است که اگر چنین 
معتاد  یک  محکومید که  دارید،  هایی  ژن 
باشید؟ مطلقًا چنین نیست. رفتار مخلوط 
و  تجربه،  محیط،  ها،  ژن  از  ای  پیچیده 
آر،  آي  دات  است.ميگنا  شخصی  گزینش 
گرایش های ژنتیکی کسی را مجبور به مصرف 
الکل، سیگار کشیدن، یا مصرف مواد مخدر 

نمی کنند. آنها فقط بر آنچه بعد از مصرف 
مواد اعتیادآور بر سر نورون ها می آید، تأثیر 
می گذارند. بسیاری از مردمی که »ژن های 
را   »)alcoholism genes( شدن  الکلی 
دارند، الکل می نوشند ولی به آن معتاد نمی 
شوند. این ژن ها تنها موجب افزایش گرایش 
برای گسترش رفتارهای اعتیادآور می شوند..

تشخیص اعتیاد
مقدار  به  حتی  اعتیادآور  مواد  از  که  کسی 
زیاد استفاده کند، لزومًا معتاد نیست. کلید 
تشخیص اعتیاد آن است که مصرف کننده 
زمانی  برای  را  ماده  آن  مصرف  تواند  نمی 
یک  ها،  وقت  بیشتر  کند.  کنترل  طوالنی 
معتاد وجود مشکل را نمی پذیرد. این وضعیت 
معتادان  میان  در  و  می شود،  نامیده  انکار 
اشخاص  از  بسیاری  است.  متداول  بسیار 
معتاد واقعًا فکر می کنند هر زمان که بخواهند 
می توانند ترک کنند. اما کسی که واقعًا دچار 
اعتیاد شده باشد معمواًل خود به تنهایی قادر 
به ترک آن نیست. اجبار به مصرف ماده ای 
که به آن معتادند، در پی فرمان بیوشیمی 
خود مغز، بیش از اندازه قدرتمند است. این 
مسئله بدان معنی نیست که غلبه بر اعتیاد 
ناممکن است؛ چون بسیار از مردم در کنترل 
اعتیاد موفق بوده اند. در واقع عده ی کمی 
از اشخاص غیرعادی می توانند به تنهایی بر 
اعتیاد خود غلبه کنند، اما بیشتر معتادان به 
درمان شامل کمک  این  دارند،  نیاز  درمان 

گرفتن از اعضای خانواده، دوستان، و معمواًل 
پزشک یا مشاور است.

ترک اعتیاد ممکن است فزایندی طوالنی و 
سخت باشد. نخستین - و مهم ترین گام 
- تشخیص این مشکل و اذعان به تمایل در 
غلبه کردن بر آن است. سپس برای بهبودی، 
معتاد باید از چیزی دست بکشد که در همه 
ی لحظه های بیداری شان روی آن متمرکز 

بوده است.
نشانگان ترک

اعتیادآور  ای  ماده  ترک  پیامد  نخستین 
نشانگان ترک است. دوره ی ترک زمانی است 
که در طی آن بدن می کوشد که اعمال خود 
را بدون حضور ماده ی اعتیادآور دوباره تنظیم 
کند. وابستگی به ماده ی اعتیادآور باعث می 
شود، که دوره ی ترک برای معتاد و مراقبین 
او، زمانی به شدت دردناک و ناخوشایند باشد.

بسیار  مقدار  اعتیادآور،  ی  ماده  مصرف  با 
زیادی دوپامین چرخه ی لذت را فرامی گیرد. 
ممکن است احساس خوبی داشته باشید، 
اما در واقع سلول های عصبی مغزتان برای 
اصالح این عدم توازن به شدت تقال می کنند. 
اعتیادآور حضور  ماده ی  که  پس، هنگامی 
ندارد، تراز دوپامین به شدت افت می کند، 
و همچنین ناقل های عصبی دیگر نیز دچار 
عدم توازن می شوند. در این صورت احساس 

بسیار بدی پیدا می کنید.
نشانگان ترک برای مواد اعتیادآور گوناگون، 

بسته به این که 
ناقل  کدام  بر 
عصبی  های 
اثر می گذارند، 

متفاوت است، اما می توانند شامل تهوع، لرز، 
عصبی،  حالت  تشنج،  توهم،  کردن،  عرق 
اضطراب، سردرد، افسردگی، حساسیت فوق 
تکان  و  بی خوابی،  اسهال،  درد،  به  العاده 
برای  باشند.  کنترل  غیرقابل  های  خوردن 
برخی از مواد اعتیادآور معین، نشانگان ترک 

ممکن است حتی مادام العمر باشد.
معتادی که می کوشد ترک کند، در حال 
که  است  زدایی  سم  سر گذاشتن  پشت 
معمواًل از چند روز تا یک هفته طول می 
کشد، فرد معتاد در این مدت از نشانگان 
ترک رنج خواهد برد. در طی این زمان، بدن 
معتاد از ماده ی اعتیادآور کاماًل پاک می 
شود. یک معتاد پس از پایان سم زدایی، 
ناراحتی  ها  ماه  حتی  یا  ها،  هفته  هنوز 

جسمی و روانی در پیش رو خواهد داشت.
سم زدایی معمواًل با نظارت پزشکی انجام 
می شود. گاهی وقت ها برنامه های سم 
زدایی مستقیمًا به درمان دارویی و برنامه 
شوند،  می  پیوست  بخشی  توان  های 
بنابراین به محض آن که بدن معتاد »پاک« 
می شود، این روش های حمایت کننده آن 

را همان طور پاک نگه خواهند داشت.

ایرانی  زن  نویسنده ی  دانشور،اولین  سیمین 
هجری  سال ۱۳۰۰  متولد  معاصر،  دوران  در 
خورشیدی در شیراز و سومین فرزنِد خانواده ای 
مرفه و سرشناس بود. پدرش، دکتر محمدعلی 
و  فرانسه  تحصیل کرده ی  و  پزشک  دانشور، 
آلمان و مادرش، قمر السلطنه حکمت، نقاش 
زیبای  هنر های  دخترانه ی  هنرستان  مدیر  و 
علی اصغر  عموی  دختر  همچنین  _و  شیراز 
حکمت_ بوددانشور در سال ۱۳2۸، با رساله ای 
تحت عنواِن » علم الجمال و جمال در ادبیات 
فارسی تا قرن هفتم « ابتدا به راهنمایِی فاطمه 
سیاح و پس از فوِت او زیر نظر استاد فروزانفر، 
و  زبان  رشته ی  در  دکتری  درجه ی  کسب  به 
ادبیات فارسی نائل شد. » از استاداِن دانشور 
فروزانفر،  از  می توان  ادبیات  دانشکده ی  در 
بهار، بهمنیار، نصر الله فلسفی، فاضل تونی و 
... نام برد. در این میان، فاطمه سیاح برای 
دانشور جایگاه ممتازی دارد و با احترام خاصی 

او را مشّوِق اصلی خود در  او یاد می کند و  از 
داستان نویسی می داند.«] سه سال بعد، دانشور 
با بورس تحصیلی به دانشگاه استنفورد ایاالت 
در  را  و دوره ی فوق دکتری خود  متحده رفت 
رشته ی زیبایی شناسی گذراند. یک سال بعد به 
ایران بازگشت و به تدریس در هنرستان هنرهای 
زیبا مشغول شددکتر سیمین دانشور سرانجام 
در سال ۱۳۳۸ به عنوان دانشیاِر استاد علیقلی 
وزیری به استخدام دانشگاه تهران درآمد و قریب 
تاریخ  و  زیبایی شناسی  تدریس  به  دهه  دو  به 
هنر پرداخت؛ فعالیت های دانشگاهی او ادامه 
داشت، تا سال ۱۳5۸ که _ به سبب وضع وخیم 
انقالب_  آغازین  سال های  در  ایران  جامعه ی 

تصمیم به بازنشستگی گرفت.
بیان صریح سیمین دانشور و تامالت فکری و 
شخصی او در بستری از رویدادهای سیاسی و 
اجتماعی شکل گرفت. او تفکرات خود را برای 
اولین بار در داستان سووشون به تصویر کشید. 

واقع  در  و  دانشور  آثار  خواندنی ترین  از  یکی 
شاهکار ادبی وی رمان سووشون است. دانشور 
از یک سنت کهن نگاشت  الهام  با  را  اثر  این 
مبارزه،  مظلومیت،  نمادهای  دربرگیرنده   که 
ماندگار  اثر  این  است.  و خون خواهی  شهادت 
همچنان پس از نیم  سده تجدید چاپ می شود و 
بسیاری از ادیبان و مورخان بر این باور هستند 
که کتابی تأثیرگذار در شکل گیری مبارزات آن 
زمان بوده است. این اثر اوج پختگی قلم این 
نویسنده را نشان می دهد به گونه ای که تاکنون 
به بیش از ۱۵زبان دنیا ترجمه شده است و از 
جمله پرفروش ترین آثار ادبیات داستانی در ایران 
سیمین  نویسندگی  می شود.سبک  محسوب 
الگوی  به  تبدیل  داستان،  این  چاپ  از  پس 
داستان نویسی برای بسیاری از نویسندگان شد. 
همراهی سیمین دانشور با جالل آل احمد سبب 
شد که مدتی در حاشیه قرار بگیرد. با این وجود، 
عمق و ژرفنای هنر سیمین به میزانی بود که در 

آن حالت رکود نماند و در مدتی کوتاه، به سوی 
استقالل گام برداشت و بر سبک جالل نیز تاثیر 

گذاشت.
سیمین دانشور داستان نویس و مترجم بود و 
بیشتر شهرت خود را از طریق رمان های خود 
کسب کرد. او مجموعه اشعار خاصی از خود 
به جای نگذاشت و گاهی شعرهایی را به صورت 
دل نوشته هایی به نگارش درمی آورد که از او به 
یادگار ماندند. سیمین دانشور در این شعرهای 
کوتاه یا دلنوشته، بیشتر هویت زن و جایگاه او 
را مورد خطاب قرار می دهد. او با انتقاد از جایگاه 
زنان در جامعه عصر خود، زنان را به تالش برای 

یافتن جایگاه واالی خود دعوت می کند..
او پس از ۱۳ سال وقفه در انتشار اثر، در سال 
۱۳4۰ دومین کتابش، شهری چون بهشت، 
را منتشر کرد و ۸ سال بعد، یکی از مهم ترین 
 .۱۳4۸ فرارسید؛  سیمین  زندگی  سال های 
این سال به دو علت تاثیر عمیقی در زندگی او 

به  اول  داشت، 
انتشار  سبب 
ین  خص تر شا

)در  سووشون،  کتابش،  شناخته شده ترین  و 
تیرماه( و دیگری مرگ نابهنگام و رمزآلود جالل 
)در شهریور ماه( که سیمین را واراد به تحمل 

سال ها تنهایی و سکوت کرد
سیمین سال ها در همان خانه ی مشهور در 
دزاشیب _که امروز امکان بازدید از آن برای 
نظر ها  از  دور  دارد_،  وجود  عالقه مندان 
اما ذهنش روشن بود  آرام و خاموش  ماند؛ 
و  داستان  مجموعه  چند  آن،  نتیجه ی  که 
کتاب  تعدادی  خودش  گفته ی  به  _و  رمان 
که امکان چاپ ندارد_ و تحقیق و پژوهش و 
مجموعه مقاالت و ترجمه و... است. سیمین 
دانشور سرانجام در سال ۱۳۹۰ درگذشت و 
در قطعه ی هنرمندان بهشت زهرا به خاک 

سپرده شد.

تاب آوری مدعی رویین تنی نیست...

چه کسی معتاد خواهد شد؟

سیمین دانشور اولین نویسنده زن ایرانی در دوره معاصر

آسیه ملک دار
 روان شناس بالینی

سمیه نجفی آذر
روانشناس

دکتر شهره 
عرب شیرازی
مدرس دانشگاه
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معتادانی که زبان
 دفاع ندارند ...

تقریبا همه شهروندان ایرانی با معضل اعتیاد آشنا 
هستند در کوچه خیابان و اماکنی مانند پارک ها 
، در خرابه ها و در اطراف شهر ها و در زیر پل ها 
می توان روایتی از زندگی افرادی را دید که به آنها 

معتاد متجاهر گفته می شود. 
سوی  از  یا  و  ندارند  ای  خانواده  یا  که  افرادی 
خانواده طرد شده و یا اینکه خود خانواده را بدون 
اطالع ترک کرده و آنچنان وابسته به مواد مخدر 

شده اند که هیچ چیز برای آنها جز مصرف مواد مهم نیست حتی خوردن 
موادغذایی.

بدلیل فشار های اقتصادی و گرانی همه چیز حتی مواد مخدر استفاده 
گروهی از مواد باال رفته و جمعیت این قشر از معتادان افزایش یافته تا حدی 

که فراوانی آنان در شهر به چشم هر رهگذری می آید .
نکته قابل توجه افزایش معتادین متجاهر زن در جامعه است که آمار افزایش 

آنان قابل توجه است .
منابع درآمدی این معتادان به چند دسته کلی تقسیم می شود ، اول زباله 
گردی که تعدادی از مراکز جمع آوری زباله غیر مجاز در سطح شهر ها 
به زباله گرد های معتاد بجای دستمزد مواد فروخته و دسترنج آنان را به 
قیمت بسیار ارزان پرداخت میکنند، دوم سرقت های جز ، به شکلی که این 
دسته از معتادان هر چیز دم دستی را از هر محلی برداشته و در قالب مواد 
بازیافتی یا جنس دست دوم به نازلترین قیمت بفروش میرسانند، دسته 
سوم معتادانی که به گدایی مشغول هستند و در معابر و خیابان ها به 
گدایی مشغول هستند که زنان عالوه بر دو گروه دیگر بیشتر در این گروه 

مشغول به کار هستند .
مطالبه مردم در شهر ها جمع آوری و رسیدگی به وضعیت این افراد است 
و نوک پیکان این مطالبه متوجه نیروی انتظامی است و انتقاد های فراوانی 
را به این مجموعه همراه دارد ، اما آن چیزی که مهم است جمع آوری 
معتادان نیست که اگر چنین بود در کمتر از یک روز نیروی انتظامی تمامی 

معتادان را جمع آوری میکرد .
نکته اصلی بعد از جمع آوری نگهداری آنان و سپس هدایت معتادان در 
مسیر زندگی عادی است که  سایر دستگاه ها مانند بهزیستی بشدت نا کار 

آمد عمل کرد و فاقد برنامه و قدرت اجرایی هستند .
با گفتگو با تعداد بسیاری از این معتادان به این نتیجه خواهید رسید که 
تجربه های زیادی را در حضور در کمپ های ترک اعتیاد داشته و هر بار پس 
از اتمام حضور در کمپ ترک اعتیاد با شدت بیشتری به اعتیاد روی آورده 
و مواد مخدر مخرب تری استفاده کرده اند هرچند شمار اندکی نیز توانسته 

اند از دام اعتیاد فرار کنند.
اعتیاد  آوری معتادان کمپ های ترک  روند و جمع  این  اصلی در  حلقه 
است که بشدت نا کارآمد به نظر می رسند و در مواجه با نگهداری معتادان 
کمترین کار آمدی را دارند هرچند اندک کمپ های ترک اعتیاد درصد 

موفقیت بیشتری دارند اما آمارها نشان از نا کارآمدی آنها دارند .
هزینه ای که بهزیستی برای نگهداری معتادان به کمپ ها پرداخت می کند 
در حد یک شوخی است و چون اعتیاد در اصل یک مشکل روانی است و 
سپس یک مشکل جسمی است پزشکان روانشناس و عمومی و آزمایش 
های غربالگری انجام شده در کمپ ها بیشتر فرم های پر شده توسط 

پرسنل است و در واقعیت هیچ اقدامی انجام نمی شود. 
تغذیه معتادان در کمپ ها بشدت ضعیف تر از دوران اعتیاد معتادان در 
خیابان است و فرد بیمار داخل کمپ ها آنچنان ضعیف می شود که بعد 
از مرخص شدن از کمپ خود را به اولین مواد فروش رسانده و اقدام به 
مصرف مواد می کند زیرا هم از نظر روحی آسیب دیده تر شده و هم از نظر 

جسمی ضعیف تر.
باید دانست اعتیاد یک مشکل جدی اجتماعی است و بدون دخالت همه 
اجزای دولت و بویژه آحاد مردم و شهروندان نمی توان این مشکل را حل یا 
آن را کاهش داد. بایستی ضمن نظارت جدی بر رفتار های غلط و مخرب 
کمپ های ترک اعتیاد بر روی معتادان که هیچ دست آوردی جز نگهداری 
معتادان در مدت اقامت در کمپ را معتاد به همراه ندارد و تغییر روند 
نگهداری و درمان معتادان در این مراکز نگهداری، جامعه و شهروندان را به 
کمک فراخواند و از جامعه پزشکی و روانشاسی کشور و منطقه خواست به 

یاری جهت حل این مشکل بیایند .
قشر معتاد زبانی برای دفاع از خود ندارند و برخی از کمپ ها این معضل را 
محل شغل و کسب در آمد نگاه کرده و با دادن اطالعات و آمار غلط و گاهی 
تهدید رسانه ها و گفتمان طلبکارانه دستیابی رسانه ها  و مردم را به واقعیت 
ها دشوار می کنند و خروجی اقدامات آنان را می توان در سطح شهر ها و 

پارک ها به وضوح دید.
در پایان باید اعتراف کرد اقدامات دستگاه های دولتی صرفا برگزاری جلسات 
و تنظیم صورتجلسه بدون هیچ دست آوردی است و اکنون باال رفتن آمار 
معتادان و حضور بیش از حد آنان در سطح شهر باعث نگرانی شهروندان 
و برخی مسئولین شده که اگر اقدامات الزم انجام نشود در نهایت باید در 
انتظار افزایش  بیماری ها و افزایش معضالت اجتماعی و روحی و روانی در 

سطح جامعه بود.
غالمرضا فرجیان فعال سیاسی 

رئیس جدید اداره میراث فرهنگی 
شهرستان ورامین منصوب شد

پرهام  دکتر  حکم  با   : آبرومند   – ورامین 
جانفشان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
محمدرضا  تهران،  استان  دستی  صنایع  و 
تاجیک به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی 

شهرستان ورامین منصوب شد.
الزم به ذکر است محمدرضاتاجیک کارشناس 
ایران، پژوهشگر، روزنامه نگار و  تاریخ  ارشد 
ورامین شناس بوده و تاکنون ۸ جلد کتاب در 
حوزه گردشگری، تاریخ ورامین و ... تالیف، 

جمع آوری و منتشر نموده است.
به  توان  می  ایشان  قبلی  سوابق  جمله  از 

سرپرستی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین، مشاور شهردار و عضو 
هیات امناء دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین، مدیر مرکز ورامین شناسی، 
مسئول امور گردشگری، مدیر موزه مردم شناسی، مسئول دبیرخانه دائمی شهر 
جهانی فرش دستباف طرح میناخانی و شهر ملی شیشه و آبگینه شهرداری ورامین 

و مشاور رئیس اسبق اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین اشاره کرد.

مقاله

خرب ویژه
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مختلف  سوره های  در  کریم  قرآن 
به  را  انسان  نحل،  و  فاطر  جمله  از 
مطالعه تاریخ فرامی خواند و او را موتور 
محرکه تاریخ می داند و اعتقاد دارد که 
می سازند.  را  خویش  تاریخ  انسان ها 
قرآن مجید به ما می  گوید نگاه کنید 
به  تاریخ، درس بگیرید.  از گذشته  و 
به  اسالم  جدی  توجه  می رسد  نظر 
تاریخ باعث ایجاد علومی از جمله علم 
رجال، علم حدیث و علم اخبار شده 
است. در کشور ما و حتی در جامعه 
سزاوار  جایگاه  تاریخ  کشور،  علمی 
خود را ندارد و در معرض آسیب های 
جدی از عوام و خواص است؛ چراکه 
افراد  از  پاره ای  می شود  دیده  بعضًا 
تحصیلکرده اما غیرمتخصص در این 
رشته به نحوی اظهار نظر می کنند که 
و قطعی  گویی نظرشان کارشناسانه 
نمی بینیم  پیشرفته  در جوامع  است. 
که پزشکی درباره مسائل ریاضی رأی 
و نظر قطعی بدهد و یا یک کارشناس 
در  را  خود  زمین شناسی  یا  فیزیک 
مسائل  درباره  نمی بیند که  جایگاهی 
پزشکی اظهار نظر مطلق داشته باشد؛ 
اما درباره تاریخ، بسیاری از افرادی که 
در زمینه دیگری تخصص دارند، خود 
را مجاز می دانند که با کمترین اطالع 
خواندن  با  حداکثر  و  رشته  این  از 

مقاله  چند  یا  روزنامه  چند  پراکنده 
تخصصی  نظر  اظهار  تاریخ  باب  در 
کنند. قطعًا وجود چنین فضایی باعث 
این  در  متخصص  افراد  که  می  شود 
البته  شوند؛  دل آزردگی  دچار  رشته 
ورود عوام به عرصه تحوالت تاریخی و 
اظهار نظر آنان به  رغم عالقه مندیشان 
مردود نیست؛ بلکه باید در نظر داشته 
از  افراد  دسته  این  آگاهی  باشند که 
تاریخ مبتنی بر تاریخ شفاهی و افواهی 
)شنیداری( است که غالبًا مستندی 

بر صحبت های خود ندارند.
جواب این است که وقتی ما تاریخ را 
در  کنیم،  به طور خردمندانه مطالعه 
ظرفیتی  و  مرتبط  مهارت های  واقع 
آگاه،  شهروندی  به  تبدیل  برای  باال 
همراه با افکار انتقادی و آگاهی محض 
را در خود به وجود آورده  و به کاربرد 
اجتماعی  زندگی  در  تاریخ  مطالعه 
یکی  هست  خاطرم  در  پی برده ایم. 
کارشناسی  مقطع  در  استادانم   از 
تحوالت  و  تاریخ  خصوص  در  ارشد 
تحصیلی  نیمسال  شروع  در  ایران 
پرسید  می  دانشجویان  از  سئواالتی 
به چه  تاریخ چیست؟تاریخ  از جمله 
از  اطالع  و  خورد؟علم  می  دردی 
احوال گذشتگان،اینکه آنان که بوده 
اند و چه می کرده اند به چه کار و به 

خورد؟اینکه  می  ما  امروز  دردی  چه 
یا  پادشاه،سردار،امپراطور،امیر  فالن 
را فتح  سلطان هزار سال پیش کجا 
کرده ،بر کدام نواحی فرمانروایی می 
دنیا  به  بوده،کی  که  کرده،وزیرش 
یا در چه سالی  آمده،پدرش که بوده 
مشکالت  از  مشکلی  کرده،چه  فوت 
امروزی ما را حل می کند،دانستن این 
معلومات کدامین دانش و معرفتی را 
در اختیار امروز ما قرار می دهد تا در 
نتیجه آن بهتر زندگی کنیم؟ اینکه دو 
یکصد سال  پیش،یا حتی  هزار سال 
پیش چه اتفاقاتی افتاده چه ارتباطی به 
تحوالت و مناسبات اجتماعی امروزی 
ما پیدا می کند و چه نفعی به حال امروز 
ما دارد ؟تاریخ هر پدیده ای، بخشی از 
عبارت  است.تاریخ  پدیده  آن  هویت 
فهم  و  بازسازی  در  تالش  از  است 
گذشته.نسل جدید و جوان کشورمان 
برای بازسازی و نوسازی هویت ملی 
خود به ناچار باید تاریخ کشورشان به 
خصوص تحوالت سیاسی-اجتماعی 
کنند.فهم  مطالعه  را  معاصر  ایران 
پیچیده کنونی بستگی  بسیار  اوضاع 
به آشنایی تاریخ معاصر ایران دارد.به 
همین خاطر در غرب،درس تاریخ در 
مدارس و رشته تاریخ در دانشگاه جزء 
متشخص  و  ترین  مهمترین،جدی 

نتیجه  هستند.در  موضوعات  ترین 
دیگر  یا  و  تاریخ  در رشته  کسانی که 
رشته های علوم انسانی وارد دانشگاه 
تحصیلی  باالی  هرم  جزء  شوند  می 
هستند اما در ایران درست عکس این 

حالت وجود دارد.
فقط به واسطه تاریخ می توانیم عواملی 
را  شد ه اند  تحول  و  تغییر  باعث  که 
درک کنیم و بفهمیم که چه عواملی 
از یک نهاد یا جامعه بر تغییر و تحول 
اساسی  اطالعات  تاریخ،  دخیل اند. 
مفیدی را در باب وضعیت نهادهای 
سیاسی ما، ارزش ها و مشکالتی که بر 
سعادت جامعه تأثیرگذار است، فراهم 
اطالعات  از  منبعی  تاریخ،  می کند. 
در مورد نحوه رفتار افراد و جوامع را 
در اختیار ما می گذارد و به ما کمک 
می کند تا تغییر و تحول را درک کنیم 
و به چگونگی شکل گیری جامعه ای که 
در آن زندگی می کنیم، پی ببریم. تاریخ 
می شود  حکمرانان  عبرت  مایه  حتی 
بکوشند  آنان  تا  می شود  موجب  و 
از بدنامی فاصله گرفته و راه و روش 
صحیح و دادگرانه را در پیش بگیرند. 
دقیق  بررسی  برای  را  فضایی  تاریخ، 
مسائل اخالقی فراهم می آورد. مطالعه 
در گذشته  افراد  سرگذشت  بررسی  و 
امکان  این  تاریخ  به مطالعه کنندگان 

می دهد  را 
درک  تا 
خود  اخالقی 
را بسنجند و 

آن را برای مقابله با برخی از رنج های 
موقعیت های  در  افراد  که  واقعی 
به کار  هستند  روبه رو  آنها  با  دشوار 
برای  می تواند  تاریخی  وقایع  گیرند. 
افرادی که به صورت متنوع، نه تنها 
فقط چند کار تخیلی، بلکه کارهایی 
با موضوعات واقعی را انجام داده اند، 

الهام بخش باشد.
به هویت بخشی کمک می کند  تاریخ 
دالیلی  آن  از  یکی  این  بی تردید  و 
است که همه کشورهای توسعه یافته 
به  را  تاریخ  آموزش  پیشرفته،  و 
ترغیب  و  شکل های مختلف تشویق 
می توان  را  موضوعی  چه  می کنند. 
آن  در  تاریخ  داد که  قرار  اشاره  مورد 
این  از  غیر  آیا  است.  نداشته  نقشی 
است که تمدن بشری در سیر تاریخ 
تاریخ  که  کسی  است.  گرفته  شکل 
و  تخیل  از  طبیعی  به طور  می خواند 
فاصله  واقعیت ها  نشان دادن  وارونه 
خواهد گرفت. امید آن است که نسل 
جدید و جوان،در ادامه راه با مطالعه و 
فهم تاریخ معاصر،مسیر درست خود 

را بیابد.

ارکان شرکت بورس کاالی ایران
ارکان شرکت بورس کاالی ایران ) سهامی عام 

( عبارتند از:
بازرس/حسابرس   -4 عامل   مدیر   -۳

مجامع عمومی  2-  هیات مدیره۱- 
 شرکت توسط هیات مدیره ای غیر موظف 
مجمع  توسط  که  شخص  هفت  از  مرکب 
با توجه به اساسنامه، قانون  عمومی عادی 
تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب 

می شوند، اداره می شود. 
انواع بازارها، قراردادها و اوراق قابل معامله 

در بورس کاالی ایران
 تمامی داد و ستد ها در بورس کاال در قالب 

قراردادهای استاندارد شده انجام می گیرد 
قرارداد نقدی  :   قراردادی است که براساس 
معامله  مورد  کاالی  بهای  پرداخت  آن، 
براساس  و  معامله  هنگام  در  آن  تحویل  و 
دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می شود .

    قرارداد سلف :  قراردادی است که براساس 
آن، کاال با قیمت معین در زمانی مشخص 
در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام 

و  تسویه  دستورالعمل  براساس  و  معامله 
پایاپای پرداخت می گردد  

       قرارداد نسیه : قراردادی است که براساس 
آن، کاال در هنگام معامله تحویل و بهای آن 
دستورالعمل  براساس  و  سررسید  تاریخ  در 

تسویه و پایاپای پرداخت می گردد 
بر اساس مصوبه   : گواهی سپرده کاالیی   
بهادار گواهی  اوراق  و  بورس  عالی  شورای 
سپرده کاالیی اوراق بهاداری است که مؤید 
مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاال است 
است  استانداردی  انبار  قبض  آن  پشتوانه  و 
که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر 

می گردد
معافیت های مالیاتی و مزایای خرید و فروش 

و پذیرش کاالها در بورس کاالی ایران
مزایای ساختاری :

-معامالت در بورس کاال، متشکل و سازمان 
شفاف،  نظارت،  قابل  قانونمند،  یافته، 
عادالنه، رقابتی و کم هزینه است  - در بورس 
کاال، امکان پوشش، توزیع و انتقال ریسک 

وجود دارد.

در بورس کاال،  کیفیت و کمیت کاال و مبلغ 
معامله و مدت معامله تضمین شده است

کشف قیمت در بورس کاال از طریق حراج 
حضوری و بصورت شفاف صورت گرفته و با 
حذف رانت باعث فسادزدایی از بازار معامالت 

می گردد.
کاال  بورس  در  فروش  جهت  کاال  پذیرش 
منوط به داشتن استاندارد های اجباری برای 
آن کاال می باشد و از این راه کیفیت کاال در 

بورس تضمین می گردد.
در بورس کاال،  مبداء کاال مشخص و تضمین 

شده است. 
مزایای مالیاتی 

و  ابزارها  توسعه  )قانون   6( ماده  طبق   
نهادهای مالی جدید، معادل ده درصد)%۱۰( 
از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالهایی 
به  و  پذیرفته شده  کاالیی  بورسهای  در  که 
فروش می رسد و ده درصد)۱۰%( از مالیات 
برای  آنها  سهام  که  هایی  شرکت  درآمد  بر 
خارجی  یا  داخلی  های  بورس  در  معامله 
از   )  % درصد)5  پنج  و  شود  می  پذیرفته 

مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها 
برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی 
یا خارجی پذیرفته می شود ، از سال پذیرش 
تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته 
شده در این بورس ها و یا بازارها حذف نشده 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  تایید  با  اند 
بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها 
برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی 
یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی 
پذیرفته می شود در صورتی که در پایان دوره 
مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار 
شناور  سهام   )%2۰( درصد  بیست  حداقل 
معافیت  برابر  دو  معادل  باشند  داشته  آزاد 
های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می 

شوند. 
 بر اساس تبصره ۱ ماده )۷( قانون توسعه 
تمامی   ، جدید  مالی  نهادهای  و  ابزارها 
در  گذاری  سرمایه  صندوق  درآمدهای 
درآمدهای  تمامی  و  قانون  این  چهارچوب 
بهادار  اوراق  در  گذاری  سرمایه  از  حاصل 
ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 

ایران  اسالمی 
 ۱۳۸4 مصوب 
درآمدهای  و 
حاصل از نقل و 

انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور 
و  بر درآمد  پرداخت مالیات  از  آنها  ابطال  و 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/۳/۱۳۸۷ 
معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و 
صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی 
اعالم معاونت  بنابر   ( مطالبه نخواهد شد. 
از  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  حقوقی 
 ، بهادار  اوراق  و  بورس  شورایعالی  که  آنجا 
قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد  را به 
عنوان ابزار مالی جدید مورد تصویب قرار داده 
و ابزارهای مالی نیز اوراق بهادار موضوع بند 
24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار هستند، 
به تصریح تبصره یک ماده )۷( قانون توسعه 
معامالت   ، جدید  مالی  نهادهای  و  ابزارها 
قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد نیز 

از پرداخت مالیات معاف می باشد. 

رشت – آبرومند : فرماندار رشت با اشاره 
به این موضوع که تقویت تعاونی ها موجب 
مشارکت و فراگیری حضور مردم در روند 
شد،  خواهد  کشور  اقتصادی  شکوفایی 
و  تولید  کردن  مردمی  داشت:  اظهار 
اقتصاد یکی از بهترین و ارزان ترین کارها 

برای حمایت از تولیدات داخلی است.
نشست  در  پناهی  امام  حمیدرضا  دکتر 
های  شرکت  مشکالت  و  موانع  بررسی 
هفته  با  همزمان  که  شهرستان  تعاونی 
تعاون و با حضور مدیر کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، آقایان احمدی و کوچکی 
در  خمام  و  رشت  مردم  نمایندگان  نژاد 
همچنین  و  اسالمی  شورای  مجلس 
جمعی از تعاونگران شهرستان برگزار شد؛ 

بودن  لذتبخش  عین  در  را  جمعی  کار 
دارای سختی ها و ظرایف مخصوص به 
خود دانسته و گفت: بخشی از تالش ها 
های  فعالیت  و گسترش  حمایت  برای 
فرهنگی  اقدامات  قالب  در  باید  تعاونی 

صورت پذیرد.
راه  در  ضرور  غیر  موانع  رفع  افزود:  وی 
از  تسهیالتی  و  اعتباری  های  حمایت 
تعاونی  موفقیت  به  می تواند  تعاونگران، 
ها کمک نموده و موجب افزایش اقبال 

عمومی برای فعالیت در این حوزه شود.
فرماندار رشت با تاکید بر این مطلب که 
شایستگی  و  توانایی  تعاونی  تشکل های 
قرار گرفتن در راس هرم تولید، اقتصاد و 
اشتغال کشور را دارا می باشند، تصریح 

کارگیری  به  از  ای  نمونه  تعاونی ها  کرد: 
موفق خرد جمعی و هم افزایی توانمندی 
به  دستیابی  برای  اعضاء،  بالقوه   های 
تقویت  زمینه ساز  و  بوده  بزرگ  نتایج 
بنیه تولید بوسیله مردمی کردن اقتصاد 

می باشند.
عرضه  دائمی  بازارچه های  ایجاد  وی 
فعالین  نیازهای  از  یکی  را  محصوالت 
هدایت  در  موثر  و کمکی  تعاونی  بخش 
سرمایه ها به سمت مشارکت های مردمی 

در اقتصاد و تولید دانست.
امام پناهی با اشاره به نقش تعاونی ها در 
باال بردن ضریب عدالت اجتماعی، اظهار 
داشت: با فراهم آمدن سرمایه های کالن 
در  مردمی  خرد  سرمایه های  تجمیع  از 

برنامه های  تحقق  تعاونی، ضمن  قالب 
های  حوزه  توانمندسازی  و  اشتغالزایی 
انجام  امکان  کشور،  اقتصاد  گوناگون 
طرح های بزرگ و پروژه های قابل اعتنا 

فراهم خواهد شد. 
نماینده عالی دولت در مرکز استان، نیاز 
به تالش بیشتر فرهنگی برای شناساندن 
در  جمعی  های  فعالیت  برتر  موقعیت 
فردی  اقتصادی  فعالیت های  با  مقایسه 
های  ظرفیت  مجموع  از  استفاده  و 
راهکارهای  جمله  از  را  روستانشینان 
نواحی  توسعه  و  آبادانی  در  مناسب 
مجموعه  آمادگی  بر  و  معرفی  روستایی 
دستگاه های  دیگر  و  رشت  فرمانداری 
الزم  ارائه حمایت های  زمینه  در  از تعاونگران فعال شهرستان تاکید کرد.مرتبط 

چرا تاریخ می خوانیم ؟

بورس کاال در یک نگاه

دکتر محمد بیدگلی
مدرس دانشگاه 

محمد شعبانی سیچانی
دکتری مدیریت
 کسب و کار

فرماندار ویژه ری : 
متخلفین صنعت آرد و نان در چنگال قانون

ری – آبرومند :  حمید زمانی روز در خصوص دستگیری اعضای عرضه آرد خارج از شبکه 
توزیع توضیح داد: از گندم دولتی که به کارخانه های تولید آرد می رفت قسمتی از آن 
تبدیل به آرد نمی شد و به صورت پنهان با قیمت  بازار آزاد به فروش می رسید و قسمتی 

دیگر آن تبدیل به آرد می شد که متاسفانه در این بخش نیز تخلف صورت میگرفت.
زمانی در ادامه تصریح کرد: دو نوع آرد یارانه ای به قیمت کیسه ای ۳۷ و ۵2 هزار تومان در شبکه توزیع موجود است که 

این آرد در عرضه خارج از شبکه به قیمت ۴۰۰ هزار تومان فروخته می شود . 
حمید زمانی اظهار داشت: با تالش و تحقیقات گسترده سربازان گمنام امام زمان )عج(    در اداره کل اطالعات جنوب 

تهران در این زمینه، 2 مدیر کارخانه آرد و معاون اسبق اداره صمت شهرستان ری دستگیر شدند.
وی در مورد تخلف معاون اسبق صمت شهرستان ری گفت: این فرد تقاضای آرد بیشتر می کرد در صورتی که نیاز نبود و 
آن را خارج از شبکه عرضه می نمود و تا به امروز بیش از 2 میلیارد تومان رشوه این فرد محرز شده اما این پرونده همچنان 

در دست بررسی است و احتمال احضار نفرات دیگر دخیل در این پرونده وجود دارد.
زمانی در پایان عامل اصلی پیدایش این شبکه های قاچاق را وجود آرد دولتی و تفاوت زیاد قیمت آن با آرد آزاد دانست و 

اظهار داشت: با وجود این تفاوت قیمت باید منتظر ظهور سلطان های صنعت آرد و نان باشیم

فرماندار پیشوا:
بیمارستان ۹۶ تختخوابی               

تحویل پیمانکار شد
پیشوا- ایرنا- فرماندار شهرستان پیشوا گفت: پس از سفر رئیس جمهور 
شهرستان،  این  تختخوابی   ۹۶ بیمارستان  تکمیل  تصویب  و  پیشوا  به 

سایت پروژه بیمارستان نیمه تمام پیشوا تحویل پیمانکار شد.
ابراهیم تاجیک نوری روز شنبه در نشست تبیین عملکرد دولت در شهرستان پیشوا که در حسینیه 
مورد  در طول سال های گذشته همواره  پیشوا  داشت: شهرستان  اظهار  برگزار شد  پیشوا  فاطمیون 
با  و  از زمان فعالیت دولت سیزدهم  بود ولی  از بسیاری زیرساخت ها محروم  و  قرار گرفته  بی مهری 

حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، معاون اول و پارلمانی
رئیس جمهور و چندین وزیر و مقامات کشوری، دستاوردهای بسیاری نصیب شهرستان پیشوا شد.

وی گفت: یکی از مهمترین مطالبات و نیازهای شهرستان پیشوا، احداث بیمارستان در شهرستانی 
است که از داشتن حتی یک تخت بیمارستانی محروم بود، نیازی که در سفر رئیس جمهور

مطرح شد و پس از ۱۳ سال ، عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار گرفت.

حمیدرضا امام پناهی فرماندار رشت : 

مردمی کردن اقتصاد و تولید با حمایت از بخش تعاونی



طرز تهیه کوکوی عدس

مواد الزم: عدس پخته شده و میکس شده- پیاز بزرگ دو عدد- تخم 
مرغ به میزان الزم- نمک، زردچوبه، فلفل سیاه

 آویشن به میزان الزم- آرد به میزان الزم- روغن برای سرخ کردن
طرزتهیه: عدس خیس کرده از قبل را پخته و کامل آب آن گرفته و بعد 
میکس شود یا با کوشکوب برقی یا دستی کاماًل له شود و در یک کاسه 
ریخته و بعد دو عدد پیاز بزرگ را رنده کرده و به همراه آب آن به عدس 
له شده اضافه می کنیم چون آب پیاز طمع و عطر و بوی غذای ما را بهتر 
میکند و بعد تخم مرغ ها را اضافه می کنیم)تعداد آن به مقدار عدس 
بستگی دارد( و نمک و فلفل و زردچوبه و آویشن را اضافه می کنیم و در 
آخر آرد را به میزانی اضافه می کنیم که مواد یه کم از رقیق بودن آن کاسته 
شود، اضافه کردن آرد برای وا نرفتن کوکو عدس استفاده می شود، بعد 
کاماًل  همه مواد را مخلوط می کنیم و روغن را در یک تابه میگذاریم داغ 
شود بعد یک قاشق غذاخوری پر از مواد را برداشته و داخل روغن داغ 
شده سرخ میکنیم و تا آخر مواد به همین ترتیب یک قاشق، یک قاشق 
برداشته و سرخ کرده و در پایان با نان باگت یا هر نانی که دوست داشتید 

و گوجه و خیارشور و سس و جعفری تازه نوش جان کنید. 

شهرداری پاکدشت:

حداقل برای ده کیلومتر جاده مفید  
هزینه ۳۰۰ تا۴۰۰ میلیاردی 

را پیش بینی می کنیم

پاکدشت – آبرومند : حمیدرضا شیخ ویسی شهردار پاکدشت در نشست 
خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، به برنامه ها و اقدامات صورت 
گرفته شهرداری در طی ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: شهرداری 
پاکدشت هم اکنون با سه شرکت به عالوه ۱۳۷۷ نفر نیروی قراردادی و 
کارمندی مشغول فعالیت است. اما این بدان معنا نیست که همه این افراد 
کارمند شهرداری هستند. نزدیک به هزار نفر از این تعداد، نیروهای خدماتی، 
فضای سبز و نیروی انسانی هستند که به عنوان بخش غیردولتی در مجموعه 

شهرداری ایفای نقش می کنند.
وی افزود: از دیگر اقدامات دوره مدیریتی بنده فعالسازی کلیه کمیسیون های 
اکثر  تقریبا  گذشته  سال  دو  طی  در  باشد.  می  پاکدشت  شهرداری 
کمیسیون های شهرداری ماننده ماده ۱۰۰ و ماده۷۷ و کمیسیون بند2۰ 
شهرداری پاکدشت غیرفعال بودند و ما مراجعینی داشتیم که یک سال پشت 
درب این کمیسیون ها به انتظار نشسته بودند تا پرونده شان رسیدگی شود. 
اگر بنده عرض می کنم که شهرداری پاکدشت امروز به یک آرامشی رسیده، 

منظور رسیدگی به همین مشکالت است. 
شیخ ویسی هیئت عالی سرمایه گذاری را موتور دوم شهرداری دانست و 
اظهار داشت: یکی از مشکالتی که شهرداری پاکدشت در گذشته با آن مواجه 
بود، بحث نوع سرمایه گذاری هایی بود که در شهرداری پاکدشت اتفاق افتاده 
و باعث شده االن چندین پروژه عالی شهرداری پاکدشت درگیر پرونده های 

قضایی باشد. 
ایشان در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص پروژه مترو گفت: قطعا مترو 
پروژه یک پاکدشت است ولی فعال مقدمات آن فراهم نیست. ضمن اینکه ما با 
شرکت مترو هماهنگ هستیم و هر زمان که کارهای اولیه اش انجام شد، ما 
نیز فعالیت خود را آغاز خواهیم کرد. در حال حاضر اولویت ما پروژه کمربندی 
شهرستان است. یکی از مشکالت کمربندی این است که در گذشته هم با 
مالکین اطراف کمربندی توافق درستی صورت نگرفته و هم بخش ریالی این 
پروژه، به پول دولت گره خورده است. بنابراین ما سعی کردیم از طریق تهاتر 
و با کمک بنیاد مستضعفان و وزرات رفاه توافقی با مالکین آن منطقه انجام 
دهیم تا گره این پروژه رفع شود. برآورد هزینه این پروژه در سال گذشته 
حدود ۳۰۰ میلیارد بود ولی طبیعتا امسال بیشتر است و تخمین زده شده 
حدود ۱۰۰ میلیارد دیگر به آن افزوده خواهد شد. در حقیقت فقط برای ده 
کیلومتر جاده مفید باید یک هزینه ۳۰۰ تا۴۰۰ میلیاردی را پیش بینی کنیم. 
عمده مشکل شهر تملک این اراضی است. حدود 5۰ درصد این اراضی در 
تملک شهرداری است ولی 5۰ درصد هم در اختیار 2۰ مالک حقیقی است که 

بایستی با آنها هم توافقی صورت بگیرد تا پروژه به سرانجام برسد. 
ایشان در بخش دیگری از سخنان با اشاره به برنامه های فرهنگی شهرداری 
توضیح داد: مجموعه شهرداری همواره از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی 
حمایت صددرصدی داشته است. مانند اجرای بزرگ سرود سالم فرمانده. 
همچنین یکی دیگر از فعالیت های فرهنگی ما در ماه محرم الحرام و همزمان 
به مراسم سوم حضرت امام حسین)ع( بود که اجتماع بزرگ هیئات مذهبی 

برای اولین بار در میدان آزادگان صورت گرفت. 
شهردار پاکدشت با اعالم اینکه همواره پذیرای انتقادات سازنده رسانه ها می 
باشد، گفت: بنده حدود ۱2 سال در حوزه وزارت ارشاد و فرهنگ خدمت 
کردم و خودم را بخشی از بدنه رسانه ای این منطقه و سطح استان و کشور 
می دانم. از این رو با کمال میل و افتخار در خدمت شما عزیزان بوده و سعی 
کرده ام پذیرای انتقادات سازنده باشم. زیرا منتقدان هم بخشی از جامعه و 

مردم ما هستند و ما نسبت به آنها مسئولیم.

آشپزی

خرب

مراسم  پرشور پیاده روی  اربعین حسینی 
در شهرستان قرچک برگزار شد

قرچک – آبرومند : به گزارش علی لطفی خبرنگار  آبرومند شهرستان 

قرچک راهپیمایی اربعین حسینی از ساعت ۶ صبح از مقابل مصلی 
فاتحی  ؛  محترم  جمعه  امام  اسماعیلی  باحضور  قرچک  شهرستات 
نژاد فرماندار ؛  مهندس خرمی شریف؛  شهردار ، فرماندهی سپاه ۱۵ 
خرداد ؛  فرمانده نیرو نظامی  ؛ فرماندهی  راهبر  در این  رور خروشان 
عاشقان آقااباعبدالله حسین  )ع( و باحضور  دیگرمسئولین آغاز و تا 

حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( برگزارشد.
گفتنی است :  این مراسم بعدازنماز صبح با قرائت زیارت عاشورا  در 
مصلی شهر قرچک  آغاز شد و با  پذیرایی صبحانه از زائران درموکب 

های بین راه  انجام شد.
در حاشیه این همایش  گفتگویی را با امام جمعه و فرماندار شهرستان 

قرچکانجام دادیم  که به سمع ونظرخوانندگان آبرومند می رساند .
اسماعیلی امام جمعه شهرستان قرچک اظهارداشتند : چند سالی است 
که در شهر ستان  قرچک مراسم راهپیمایی روز اربعین تحت عنوان 
جاماندگان اربعین برگزار می شود .      امروز هم بعداز نمازصبح باقرائت 
زیارت عاشورا درمصلی شهر باحضور آحاد مردم با خروشانی از  عاشقان 
امام حسین )ع( راهپیمایی به طرف حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( 

صورت گرفت .
اسماعیلی افزود : نکته حائز اهمیت در آغاز صبح شاهد حضورنوجوانان 

وجوانان بودیم .این شور وشعورقابل تحسین است . 
وهمراهی  راهبر؛  ؛  وانتظامی  نظامی  مسئولین  ازهمه   : اسماعیلی 
فرماندار  ؛ شهردار ؛ فرمانده محترم سپاه وازهمه کسانی که دراین 
امرخیر موکب داری کردند ودرنظم وامنیت این حرکت تقدیروتشکرمی 

کنم .
 : فرمودند  سخنانی  فرماندارطی  نژاد  فاتحی  گفتگو   این  درادامه 
امروز روزاربعین است وهمایش جاماندگان روز اربعین برگزلرگردید . 
وعاشقانی که آرزوداشتند تک تک عمودهای بین نجف تاکربال را طی 
کنند وبرسندبه عمودهزاروچهارصدوپنجاه دو و سالم بدهندبه ارباب 
بی کفنشان حسین ؛ شهرستان قرچک هم به منظور هماهنگی پیاده 
روی جاماندگان اربعین اقداماتی راانجام داد ؛ الحمدالله بیش از ۳۰ 
موکب درطول مسیر شهرستان قرچک تا منطقه قلعه نو برپاشده که 
از روز پنج شنبه هیئات مذهبی و گروه های مذهبی اقدام به برپایی 

موکب کردند . 
وی افزود : فرمانداری قرچک درطول این مدت جلسات مختلفی را به 
منظور هماهنگی وبرپایی هرچه باشکوه تر برگزار نموده و این همایش 
برگزار شد . وی اشاره نمودند ،هم ازنظرخدمات تغذیه ای وهم ازنظر 
این مسیرپیش  وارائه محصوالت فرهنگی درطول  بهداشتی درمانی 
بینی شده که الحمدالله درحال خدمت رسانی به زائران اربعین هستند 

ان شاء الله که بدون هیچ مشکلی این پیاده روی انجام شد  . 

راهپیمایی جاماندگان اربعین
 در ورامین برگزار شد

ورامین – آبرومند : راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور اقشار مختلف مردم 
و مسئوالن در شهرستان ورامین برگزار شد. 

ظهر روز اربعین حسینی  ، راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهرستان ورامین 
به صورت پیاده از مصلی بزرگ صاحب الزمان )عج( تا امامزاده یحیی)ع( 

برگزار شد.
ابا  این مراسم معنوی، سوگواران سید و ساالر شهیدان عالم حضرت   در 
عبدالله الحسین )ع( در طول مسیر با نوحه  خوانی در رثای شهدای مظلوم 

دشت  نینوا به عزاداری پرداختند.
گفتنی است که راهپیمایان با حضور پرشور در این مراسم و راهپیمایی بار 
دیگر با اهداف و آرمان های ائمه اطهار )ع( بخصوص حضرت سیدالشهدا )ع( 

تجدید میثاق کردند.
روبروی  در  و دوستداران حضرت سیدالشهدا  عزاداران  پایان  در  همچنین 

مسجد امامزاده یحیی به عزاداری پرداختند.

تاج خروس : )طبیعت سرد و خشک (
خواص : کاهش کلسترول خون ، محرک ایمنی پوست ، افزایش دهنده 
قوای جنسی ،درمان سرطان ، اکسیژن رسانی مناسب به بافت ها ، التیام 
بیماری های پوستی و موثر در درمان مشکالت مربوط به قاعدگی در زنان .

طرز تهیه : یک قاشق چای خوری بذر + یک لیوان آب جوش ، با شعله 
غیر مستقیم ، 

5 دقیقه دم بکشد . سه بار  درروز هر بار ، یک فنجان بنوشید .
برگرفته از کتاب دمنوش ها
نوشته محسن رویگر

خرب

دمنوش

 ماهنامه سراسری آبرومند
 فرهنگی – اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : طاهر میرزاکریمی
سردبیر: پژمان منصوری

 زیر نظر شورای نویسندگان
دفتر مرکزی : استان تهران ، شهرستان ورامین

میدان پلیس ، نرسیده به شهرداری منطقه یک 
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او  از  می رساند،  آسیب  به شما  فرد خودشیفته  اگر 
دوری کنید.

به یاد داشته باشید، یک رابطه سالم دوطرفه است. 
در این رابطه احترام متقابل بوده و بر مبنای بده، 
پایه ریزی می شود. اما هر نوع  اندازه  بستان به یک 
زیاد  به احتمال  خودشیفته،  فرد  یک  با  ارتباطی 
خوشحال  باهدف  فقط  رابطه  این  است.  برعکس 
کردن و حمایت از او پیش می رود. رابطه ای مانند این 
شما را پایین می کشد و برای پیشرفتتان ناسالم است.
سعی نکنید تأیید فرد خودشیفته را به دست بیاورید.

شما  به  خودشیفته  فرد  که  نیستید  کسی  شما 
می گوید. اجازه ندهید که سرزنش آن ها اعتمادبه نفس 
شما را تضعیف کند و با آن ها بحث نکنید، سعی کنید 

از آنچه فکر می کنید درست است دفاع کنید.
بحث و گفت وگو با افراد خودشیفته فایده ای ندارد، 
آن ها  با  اگر  برنمی گردند.  ازنظرشان  هیچ وقت  زیرا 
روش  با  زیرا  می شوید؛  ناراحت  بیشتر  کنید  بحث 
نشان  شما  به  را  اختالف نظرشان  ناخوشایندی 
می دهند. ارزش خود را بشناسید و به نظر یک فرد 

خودشیفته در مورد خودتان توجهی نکنید.
 مرزی تعیین کنید و همیشه آن را نگه دارید.

اگر برای روابط خود مرزی تنظیم می کنید، باید آن 
را حفظ کنید. زمانی  که یک فرد خود شیفته متوجه 
می شود که در حال تالش برای کنترل زندگی خود 
بگیرد،  به دست  را  امور  تا  می کند  هستید، تالش 

چراکه این کار برای این افراد غریزی است.
آماده باشید که مرزی که برای خود در ارتباط با آن ها 
تعیین کرده اید، توسط این افراد به چالش کشیده 
شود. مرز مشخص خود را واضح عنوان کنید و تمام 
داشته  خود  ذهن  در  را  مقابله  برای  الزم  اقدامات 
باشید. به عنوان مثال، اگر تصمیم گرفتید ارتباط خود 
را با آن ها قطع کنید، به احتمال زیاد برای صحبت با 

شما خواهند آمد.
باشید،  شجاع  کافی  به اندازه  خود  مرز  حفظ  برای 
تسلیم نشده و دوباره به آن ها نزدیک نشوید. در غیر 
این صورت دیگر مرزهایتان را جدی نخواهند گرفت 
و بار دیگر نیز شما را در زندگی به ستوه خواهند آورد.

یاد بگیرید که به موقع از آن ها دور شوید.
احساس  می شود  باعث  خودشیفته  فرد  یک  وقتی 
به  کافی  به اندازه  باید  باشید؛  داشته  ناخوشایندی 

خودتان احترام بگذارید و از آن ها دور شوید.
اگر با یک فرد خودشیفته در رابطه عاشقانه هستید، 
پایان دادن به رابطه فکر  باید به طورجدی در مورد 
فرد  اگر  بگذرید.  او  از  بهتر  زندگی  برای  و  کنید 
خودشیفته یکی از اعضای خانواده شما است، الزم 
نیست که با آن ها بی رحمانه رفتار کنید، اما بهتر است 

از آن ها فاصله بگیرید.
از آن ها بپرسید دیگران چه احساسی  اینکه  به جای 

دارند، از آن ها بپرسید دیگران چه فکر می کنند
آن ها  اما  نمی کنند،  احساس گناه  افراد خودشیفته 
اهمیت  آنچه دیگران در موردشان فکر می کنند  به 

می دهند.
می دهد:   توضیح  بالینی  روانشناس  برناستاین  آل 
دارد، که  مانند احساسات دیگران وجود  چیزهایی 
افراد خودشیفته به ندرت آن را در نظر می گیرند. اگر 
به حرفتان گوش می دهند، به آن ها نگویید که مردم 
ممکن است چگونه واکنش نشان دهند؛ در عوض، 

سؤاالت کاوشی از آن ها بپرسید.
روی  بر  که  دارد  احتمال  بیشتر  خودشیفته  افراد 
ایده هایی عمل کنند، که فکر می کنند از خودشان 
است. اگر مجبورید با یک فرد خودشیفته کار کنید، 

بر حقایق و ایده ها، به جای احساسات تمرکز  کنید.
است،  خودشیفته  فردی  شما  به  نزدیک  فرد  اگر 

تفاوت ها را بپذیرید.

مختلف  انواع 
هر  در  شخصیت 
و  دارد  وجود  انسانی 
فکر  شما  مانند  همه 
نخواهند کرد.  و عمل 

بگیرید که  یاد  دیگران،  تغییر  برای  تالش  به جای 
تفاوت ها را بپذیرید و در صورت تعامل با آن ها، سعی 

بر ایجاد تعادل داشته باشید.
سعی نکنید آن ها را تغییر دهید بلکه بر نیازهای خود 

تمرکز کنید
درک کنید که افراد خودشیفته در مقابل تغییر کردن 
را همان گونه که  افراد  باید  مقاومت می کنند. شما 
به چیزی  آن ها  تغییر  در  هستند بشناسید و سعی 
که شما انتظار دارید نداشته باشید. تالش کنید تا 
بیشتر بر احساسات خود و آنچه می خواهید باشید 
تمرکز کنید. شخصیت های مختلفی در اجتماع وجود 
دارند. اما تنها چیزی که در کنترل شما قرار دارد، 

نگرش و رفتار خودتان است.
آن ها  رفتار  به رسمیت بشناسید که  را  واقعیت  این 

ناشی از نا امنی هایشان است.
آسیب پذیر  بسیار  درونشان  در  خودشیفته  افراد 
زیرا  می برند؛  سؤال  زیر  را  دیگران  آن ها  هستند، 
این گونه می توانند حس بهتری نسبت به خودشان 
داشته باشند. هنگامی که این حقیقت را درک کنید، 
که رفتارهای زننده آن ها از سر مشکالت شخصی با 
شما نیست؛ بلکه از نا امنی هایشان نشأت می گیرد، 
متوجه خواهید شد که اکثر اوقات فقط نیاز دارند تا به 

آن ها اطمینان دهید.
از  عضوی  یا  همکار  خودشیفته  فرد  اگر  به ویژه 
خانواده تان است، دانستن این موضوع بسیار اهمیت 
آرام  را  دارد. مقدار مناسب اطمینان می تواند آن ها 

کند.

افزون تجارت وگسترش روابط  با توجه به توسعه روز 
اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی 
اسناد تجاری هر روز دارای اهمیت و نقش بیشتری در 
می گردند.  کشورها  اقتصادی  توسعه  و  ثروت  گردش 
در زمینه حقوق خصوصی، حقوق مدنی به عنوان پایه 
و اساس کاربرد دارد و در جاهایی که حقوق تجارت 
دچار ابهام و نقایصی باشد از حقوق عام مدنی استفاده 
می کنیم و در بحث اسناد تجاری نیز چون این اسناد یک 
قرارداد تجاری هستند، لذا در مواردی که قانون تجارت 
نسبت به شرایط صحت چیزی را بیان ننموده باشد به 
قواعد عام حقوق مدنی رجوع نموده و آن ها را در این 

اسناد بررسی می کنیم.
موجب  به  ایران  حقوقی  نظام  که  است  حالی  در  این 
قانون مدنی و به تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه 
)طلب(نموده  دین  رهن  بطالن  به  حکم  صراحت  به 
است. لکن در سال های اخیردر راستای تسهیل اعطای 
معامالت  و  مالی  منابع  افزایش  و  بانکی  تسهیالت 

الزامات قانون  از  با عدول  بانکی کشور  اعتباری نظام 
برخی   تصویب  قالب  در  رهن  عقد  در خصوص  مدنی 
دستورالعمل ها و آیین نامه رهن طلب را تجویز نموده 
است و متقاضی دریافت تسهیالت می تواند مطالبات 
خود را در مقابل دریافت تسهیالت در بانک مربوط به 
وثیقه گذارد.  حتی قانونگذار نیز به صورت پراکنده با 
تصویب برخی قوانین ناظر بر امور بانکی رهن مصادیقی 
از اموال غیرمادی را که مطالبات نیز در این زمره¬اند به 
رسمیت شناخته¬اند.  این در حالی است که همچنان 
دو مانع عمده مبنی بر ضرورت عین معین بودن و لزوم 
قبض مال مورد رهن بر سر راه ترهین مطالبات وجود 
دارد قانونگذار در سال ۱۳۸۴ با تصویب قانون تسهیل 
اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و 
تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع 
مالی و کارآیی بانک ها،  به صراحت وثیقه به منظور 
را  تولیدی  های  طرح  در  بانکی  تسهیالت  اعطای 
مقرر  آتی طرح  عواید  و  دارایی  ارزش  از محل  صرفًا 

کرده است.   بنابراین، 
نسبت  عمده  تحولی 
اتفاق  مدنی  قانون  به 
چند  هر  است؛  افتاده 
تصویب  با  قانونگذار 

این قانون از حکم ماده ۷۷۴ قانون مدنی عدول کرده 
است که این تغییر موضع را می¬توان نقطه عطفی 
بود  آن  مطلوب  اما  دانست  کشور  حقوقی  نظام  در 
در  بلکه  تولیدی،   های  طرح  به  نسبت  تنها  نه  که 
خصوص اعطای اقسام تسهیالت برای سایر فعالیت 
های تجاری نیز مقرر می شد.  با این حال،  با عنایت 
به تجویز آن در قوانین خاص به سختی بتوان چنین 
الزامات مقرر در ماده  عقودی را به دلیل مغایرت با 
رهن  عقد  مقررات  تمام  مشمول  مدنی  قانون   ۷۷۴
در قانون مذکور دانست و چنین ترهینی را در موارد 
سکوت قانون خاص باید مشمول مقررات قانون مدنی 

دانست.

بخش هایی از خطبه ی امام حسین)ع( در برابر علمای 
منا  در سرزمین  پیامبر)ص(  معروف  و صحابی  اسالم 

است ) سه سال قبل از واقعه عاشورا (
و  مشهوريد  خوب  آدم های  به  که  گروهی  ای  شما 
عالمان دين خوانده می شويد، به خاطر خداست که در 
نزد مردم هيبت داريد و بزرگان و ضعفا از شما حساب 
می برند. مردم به نام دين از شما حساب می  برند و احترام 
می گذارند و شما را بر خودشان ترجيح می دهند؛ در حالی 
آنها نداريد و هيچ خدمتی به اين  که هيچ فضيلتی بر 
مردم نکرده ايد و مردم، مفت و رایگان برای شما احترام 
قائل اند و شفاعت شما را می پذيرند. شما به نام دين است 
که اعتبار و نفوذ کلمه داريد. در خيابان ها مثل شاهان 
راه می روید و با هيبت و کبکبه رفتار می کنيد. به راستی 
چگونه به اين احترام و اعتبار اجتماعی رسيده ايد؟ فقط به 
اين علت که مردم از شما توقع دارند که به حق خدا قيام 
کنيد. اما شما در اغلب موارد از انجام وظيفه و احقاق 
حق الهی کوتاهی کرده ايد و حق رهبران الهی را کوچک 

شمرده ايد.
تضييع  را  جامعه  محروم  طبقات  و  مستضعفان  حق 
کرده ايد. شما نسبت به حق ضعفا و محرومين کوتاه 
آمدید. اين حقوق را ناديده گرفتید و سکوت کرديد اما هر 
چيز که فکر می کرديد حق خودتان است مطالبه کرديد. 

و  آمديد  کوتاه  بود  مستضعفين  و  ضعفا  حق  هرجا 
اما هر  آخرت جبران می کند  در  ان شاءالله خدا  گفتيد 
جا منافع خودتان بود آن را به شدت مطالبه کرديد و 
محکم ايستاديد. شما نه مالی در راه خدا بذل کرديد و 
نه جانتان را در راه ارزشها و عدالت به خطر انداختيد و 
نه حاضر شديد با قوم و خويش ها و دوستانتان به خاطر 
خدا و اجرای عدالت و اسالم درگير بشويد. با همه ی اين 
کوتاهی ها از خدا بهشت را هم می خواهيد؟ پس از همه ی 
اين عافيت طلبی ها و دنياپرستی ها منتظريد که در بهشت 
همسايه ی پيامبران او باشيد؟! در حالی که من می ترسم 

خداوند در همين روزها از شما انتقام بگيرد.
خداوند از شما انتقام خواهد گرفت. مقام شما از کرامات 
خداست، دستاورد خودتان نيست. شما مردان الهی و 
مجاهدان و عدالت خواهان را اکرام و احترام نمی کنيد و 
تکليف شناسان را قدر نمی دهيد. حال آنکه به نام خدا در 
ميان مردم محترميد. می بينيد که پيمانهای خدا در اين 
جامعه نقض می شود و آرام نشسته ايد و فرياد نمی زنيد اما 
همين که به يکي از ميثاقهای پدرانتان بی حرمتی شود 
داد و بيداد به راه می اندازيد. ميثاق خدا و پيامبر خدا 
زير پا گذاشته شده، شما آراميد، سکوت کرده و آن را 
توجيه می کنيد. حال ميثاق پيامبر در اين جامعه تحقير 
ناشنوایان  و  نابینایان  و زمينگيران،  شده است؛ ضعفا 

در  بيچاره ها  و  فقرا  و 
سرزمین های اسالمی بر 
روی زمين رها شده اند 
به  و بی پناهند و کسی 

اينها رحم نمی کند. 
و  نمی کنيد  الهی تان عمل  و  دينی  اين وظيفه  به  شما 
کمکش  کند،  عمل  ميخواهد  که  هم  من  مثل  کسی 
نمی کنيد. ميثاق خدا اين است که بيچاره ها و زمينگيرها 
نبايد در شهرها گرسنه بمانند و کسی به دادشان نرسد. 
اين ميثاق خداست و شما خيانت کرده ايد. شما مدام 
به دنبال ماستمالی کردن و مسامحه؛ يعني سازش با 
حاکميت هستيد تا خودتان امنيت داشته باشيد، ولی 
امنيت و حقوق مردم برايتان مهم نيست. فقط امنيت 
و منافع خودتان برايتان مهم است. همه اينها محّرمات 

الهی بود که می بايست ترک می کرديد و نکرديد.
  قابل تامل است خطبه امام حسین )ع ( خطاب به 
و  قدرت  صاحبان  برای  است  .اندرزی  دینی   عالمان 
انچه که ما بدنبال ان هستیم اجرای دقیق خطبه امام 
حسین در زمانداری حکومت مبتنی را دین و دیانت ، که 
متاسفانه در حال حاضر پس از چهل و سه سال از انقالب 
شکوهمند اسالمی به انچه که در این خطبه امده است 

فاصله زیادی داریم.

چگونه با خود شیفتگی مقابله کنیم؟

رهن دین و قابلیت توثیق
 اسناد تجاری درحقوق ایران

قابل تامل است خطبه امام حسین )ع (
 خطاب به عالمان دینی

معصومه  بزرگزاده 
روانشناس
 وطرحواره درمانگر

نجمه میرزایی
پژوهشگر و مدرس
دانشگاه پژوهشگر

حسین علی اعال
جانباز و رزمنده هشت 
سال دفاع مقدس


