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استقراض های بودجه ای دولت 
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یژه: پیشنهاد  و

آیا شبکه های اجتماعی بی حوصلگی را از بین می برند؟
سپهرغرب، گروه متن زندگی: شبکه های اجتماعی نه تنها کسالت و بی حوصلگی را از بین نمی برند بلکه سالمت روانی  را هم به مخاطره می اندازند.

بســیاری از ما وقتی حوصله مان ســر می رود یا احســاس خســتگی و کســالت می کنیم سر در موبایل و گوشــی تلفن همراه کرده به شبکه های اجتماعی سرک می کشــیم تا به خیال خود حالمان 
خوب شود و ذهنمان آرام بگیرد.اگر می خواهید کسالت و بی حوصلگی را از بین ببرید و ذهن خود را آرام کنید، به شما توصیه می شود یک مداد و کاغذ بردارید تا اینکه به تلفن همراه و شبکه های 

اجتماعی مراجعه کنید.

صفحه 10

خانه دار  ن  ز یک  به عنوان  چگونه 
کنیم؟ درآمد  کسب 
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10متن زندگی

آیا شبکه های اجتماعی 
بی حوصلگی را از بین می برند؟

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
کسالت  نه تنها  اجتماعی  شبکه های 
نمی برند  بین  از  را  بی حوصلگی  و 
مخاطره  به  هم  را  روانی   سالمت  بلکه 

می اندازند.
حوصله مــان  وقتــی  مــا  از  بســیاری 
و  خســتگی  احســاس  یــا  مــی رود  ســر 
کســالت می کنیم ســر در موبایل و گوشــی تلفن همراه 
کــرده بــه شــبکه های اجتماعــی ســرک می کشــیم تا به 
خیــال خود حالمان خوب شــود و ذهنمــان آرام بگیرد.
اگــر می خواهیــد کســالت و بی حوصلگــی را از بین ببرید 
و ذهــن خــود را آرام کنیــد، بــه شــما توصیــه می شــود 
یــک مــداد و کاغــذ برداریــد تــا اینکه بــه تلفن همــراه و 

شبکه های اجتماعی مراجعه کنید.
بااین حال، تازه ترین مطالعات علمی به ما می گویند 
که، شبکه های اجتماعی کسالت و بی حوصلگی را از بین 

نمی برند.
در حقیقــت، اغلــب اوقــات کانال هــا و صفحــات پر از 
افرادی اســت که بر ســر یکدیگر فریــاد می زنند. برخی از 
توئیت ها در ذهن شــما حک شده و باعث استرس شما 
می شوند.چنین اتفاق های مشابهی در شبکه های دیگر 
نیز می افتد. شــما بــرای دقایقی به قصد ســرگرمی وارد 
می شــوید درحالی کــه اغلــب احســاس می کنید بیشــتر 

آزرده خاطر شده اید تا آرام.
شــبکه های  از  اســتفاده  مشــکالت  چشــمگیرترین 
اجتماعــی مربــوط بــه جوانان اســت. چراکه بر اســاس 
مطالعات، جوانان به طور فزاینده ای نسبت به احساس 
کســالت و بی حوصلگی، بی تحمل شده اند. در حقیقت، 
بســیاری از جوانان وقتی صفحه نمایشــگری جلوشــان 

نیست، اضطراب زیادی را تجربه می کنند.
شــبکه های اجتماعی نه تنها کســالت و بی حوصلگی 
مــا را از بین نمی برند بلکه ســالمت روانی مــان را هم به 

مخاطره می اندازند.

 گشت وگذار کوتاه مدت در موبایل باعث بهبود 
روحیه شما نمی شود

دانشــگاه رادبــود در هلنــد مطالعــٔه جالبــی را انجام 
داد. هدف این بود دریابند که آیا شــبکه های اجتماعی، 
همان طــور که همه بــه آن اعتقاددارند، بــه افراد کمک 
می کند تا هنگام اســترس یا در زمان فراغت، ذهن خود 
 Royal را پــاک و آرام کننــد؟ نتایج این تحقیــق در مجله

Society Open Science منتشر شده است.

شرح  این  به  تحقیق  این  جالب  نتایج  از  برخی   
است:

1- شــبکه های اجتماعــی کســالت و بی حوصلگــی را 
از بیــن نمی برنــد بلکــه، باعث می شــود افراد احســاس 

کسالت و بی حوصلگی و استرس بیشتری کنند.
2- شــما فقط در مواقع اســتراحت یا زمانی که کمی 
وقــت آزاد داریــد از تلفــن همــراه اســتفاده نمی کنیــد. 
درواقع، اســتفاده از تلفــن همراه نوعــی اوقات فراغت 
نیســت، بلکــه بیشــتر یــک شــیوه زندگــی اســت. عالوه 
بــر ایــن، شــما حتــی در غیرقابــل توضیح تریــن شــرایط 
از موبایــل اســتفاده می کنیــد. بنابرایــن، تمایــز لحظات 

استراحت از لحظات کار دشوار می شود.
3- مــا از تلفن های همــراه خود اســتفاده مداوم و 
ناســالم می کنیم. ما شبکه های اجتماعی را بدون توجه 
به شــرایط بررســی می کنیــم. این می تواند باعث شــود 
مــا در طول کار بیشــتر اســترس داشــته باشــیم و حتی 
زمانی که باید در حال اســتراحت باشــیم، دچار استرس 

بیش ازحد شویم.

تلفن  مداوم  بررسی  به  نیاز  فوریت؛  احساس   
همراه خود

این احســاس که شــما مجبوریــد مــدام موبایل خود 
را چــک کنیــد تصادفی نیســت. درواقــع، ایــن واقعیت که 
شبکه های اجتماعی کسالت و بی حوصلگی شما را برطرف 
نمی کنند، به هدفی خاص برمی گردد. این واقعیتی است 
کــه هر برنامه و اپلیکیشــن بــه دنبال چیزی بســیار خاص 

است: اینکه شما مرتب از آن ها استفاده کنید.
بســیار  تکنیک هــای  از  سیســتم عامل ها  ایــن  همــه 
پیچیده ای اســتفاده می کنند تا شــما را به آن ها متصل 
نگه دارند. "احساس فوریت"، این ایده که اگر نگاهی به 
تلفن همراه خود نکنید چیزی را از دســت می دهید، یک 

اتفاق مکرر است.

 برای رفع بی حوصلگی راه های دیگری پیدا کنید
راه های زیادی برای مقابله با کســالت و بی حوصلگی 
وجــود دارد. بااین حال، مهم ترین چیز این اســت که یاد 

بگیرید کسالت و بی حوصلگی را تحمل کنید.
درواقع، کاری که باید انجام دهید این است که منابع 
دیگری را پیدا کنید که با آن ها ســرگرم شوید و استفاده 
از شــبکه های اجتماعــی را بگذارید برای امــور ضروری یا 
انجــام کارهایتان اگر این موارد را به خوبی انتخاب کنید، 

می توانند هم غنی کننده و هم مفید باشند.
خواندن، گوش دادن به موســیقی یــا تمرین برخی 
از فعالیت هــای هنــری همه منابع اســتثنایی برای ذهن 
را  احساســات  آن هــا  هســتند.  شــما  روان  ســالمت  و 
هماهنگ می کنند، استرس را تنظیم می کنند و خالقیت 

را افزایش می دهند.
اگــر تــالش کنیــد، بــه زودی متوجــه می شــوید کــه 
جهان های شــگفت انگیزی فراتــر از صفحه نمایش تلفن 
همــراه و ســروصدای بی وقفــه شــبکه های اجتماعــی 

وجود دارد که تا امروز از آن ها غافل بوده اید.

دریچه

دنیای مجازی

کارتن خوابی انتخابی برای ســبک زندگی نیست
ســپهرغرب، گروه متن زندگی:   عضو هیئت مدیره کانون وکالی دادگســتری مرکز گفت: نوع زندگی زمانی می تواند ســبک باشــد که با انتخاب فرد، برگزیده شــده باشد واال هیچ آدم عاقلی بنا به خواست و اراده خویش،  کارتن خوابی را به عنوان 

سبک زندگی انتخاب نمی کند.
مهدی حجتی در توئیتر خود نوشت:

" نوع زندگی زمانی می تواند سبک باشد که با انتخاب فرد، برگزیده شده باشد واال هیچ آدم عاقلی بنا به خواست و اراده خویش،کارتن خوابی را به عنوان سبک زندگی انتخاب نمی کند.
 برخی که مردم را نادان و مهجور فرض می کنند، می خواهند با طرح مطالبی از این دست از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. "

سپهرغرب، گروه متن زندگی: 
مقدسی  سنت  و  امر  ازدواج 
بر  بسیار  اسالم  دین  که  است 
گرامی  پیامبر  و  کرده  تأکید  آن 
به عنوان  آن  از  )ص(  اسالم 
اما  یادکرده  دین  کامل کننده 
موانع  و  چالش  ترس،  گاهی 

پیش رو، جوانان را از ازدواج منصرف می کند.
گاهــی در مســیر ازدواج افراد، مشــکالتی به 
وجود می آید که در برخی مواقع خود فرد در به 
وجود آمدنش دخیل نیست اما در اغلب موارد 
دیــده می شــود کــه جوانــان بــه دلیل یکســری 
مشــکالت، بــه کل قیــد ازدواج را زده و ناامیــد 

می شوند. این مشکالت عبارت اند از:

 اعتیاد پدر
اعتیاد پدر به مواد مخدر ازجمله مشــکالتی 
اســت کــه ممکــن اســت ازدواج دختــر و پســر 
خانــواده را با مشــکل مواجه کنــد و حتی گاهی 
برخی افراد به خاطر این مســئله به طورکلی قید 
ازدواج را می زنند. اگرچه این مســئله در ازدواج 
بی تأثیر نیســت اما باید این مطلب را در ذهنتان 
جــا بیندازیــد کــه مقصــر اعتیــاد پدرتــان شــما 
نیســتید. درســت اســت که دید و نــگاه جامعه 
بــه افراد معتاد و حتی در برخــی موارد فرزندان 
آن هــا بد اســت اما این مســئله نباید شــما را از 
ازدواج بــا یــک فــرد ســالم و پــاک محــروم کند. 
بــه همیــن منظور بــه این دســته افــراد توصیه 

می کنیم:
و  ندهیــد  دســت  از  را  -اعتمادبه نفســتان 
به جای آنکه ذهنتان را معطوف به این مســئله 
اخالقــی  خصوصیــات  و  مهارت هــا  روی  کنیــد، 
خودتــان کارکنیــد؛ به گونــه ای که دیگــران روی 

شما حساب دیگری باز کنند.
-در صــورت فراهــم بودن شــرایط ترجیحًا با 
یکی از اقوام خــود ازدواج کنید چون اقوام هم 
مشکل پدر شــما را می دانند و هم یک شناخت 

کلی نسبت به شما دارند.
نیســتید،  فامیلــی  ازدواج  بــه  مایــل  -اگــر 
نگــران مطــرح کردن این مســئله با خواســتگار 
غیــر فامیلتــان نباشــید. فقــط از مطــرح کردن 
ایــن مســئله در جلســات ابتدایی خواســتگاری 
اجتنــاب کــرده و قبــل از هــر چیــزی در مــورد 
ویژگی های جســمانی، روانی، اهــداف زندگی و 
پایبنــدی بــه مســائل دینی و اخالقــی خودتان 

صحبت کنید.
طریــق  از  مقابلتــان  طــرف  آنکــه  از  -قبــل 
تحقیقــات متوجــه اعتیــاد پدرتــان شــود، بهتــر 
اســت صداقت بــه خرج دهیــد و این مســئله را 
خودتــان و یــا با کمــک مشــاور ازدواج بــا طرف 

مقابلتان در میان بگذارید.

-چنانچــه خواســتگاری تنهــا به دلیــل گفتن 
صداقــت و موضوع اعتیاد پدرتان عقب نشــینی 
کنــد و خصوصیــات اخالقــی دیگرتــان را کامــًا 
بلکــه  نباشــید  ناراحــت  نه تنهــا  بگیــرد  نادیــده 
خوشــحال نیز باشــید چراکه معلــوم نبود اگر با 
چنین فردی ازدواج می کردید تا ابد به زندگی با 

شما پایبند می ماند.

 نقص جسمی و یا مشکل ظاهری
هیچ کس نمی تواند حــق ازدواج را از افرادی 
کــه دارای نقــص جســمی هســتند و یــا ظاهــر 
زیبایی ندارند سلب نماید اما باید قبول کرد که 
مســیر ازدواج این افــراد با افراد ســالم و بدون 

نقص جسمی و ظاهری تفاوت هایی دارد.
فــردی کــه دارای نقــص جســمی و ظاهــری 
اســت، درعین حال که حــق ازدواج دارد اما باید 
به محدودیت های خود واقف باشد و در مقابل 
برخوردی واقع بینانه داشــته باشــد. مــا به این 

افراد توصیه می کنیم:
-تســلیم مشــکلتان نشــوید و در عیــن حال 
احساســی و غیرمنطقــی هــم برخــورد نکنیــد. 
انتظار نداشــته باشید که باوجود داشتن نقص 
جســمانی حتمــًا بــا فــردی ســالم ازدواج کنید؛ 
اگرچه چنین امری محال نیســت اما این ســطح 
از انتظارات ممکن اســت شما را از مسیر ازدواج 

دور و در درازمدت ناامید کند.
و  شــخصیتی  ابعــاد  بــر  کنیــد  -ســعی 
توانمندی هــای خودتــان بیفزایید تــا هم انرژی، 
نشــاط و اعتمادبه نفســتان بیشــتر شــود و هم 

نقص جسمی و ظاهری تان کمتر دیده شود.

به راحتــی  شــما  ظاهــری  نقــص  -اگــر 
قابل تشخیص نیست لزومی ندارد جلسات اول 
خواســتگاری آن را مطــرح کنید بلکــه می توانید 
چهــارم  یــا  ســوم  جلســات  در  را  مســئله  ایــن 
خواستگاری با طرف مقابلتان در میان بگذارید.

 وضعیت زندگی
متأســفانه برخــی دختــران بــه دلیــل ظاهــر 
زندگــی،  محــل  بــودن  نامناســب  یــا  و  منــزل 
خواستگارهایشــان را رد می کننــد و معتقدنــد 
عقــل مــردم بــه چشمشــان اســت اما آیــا این 
مســئله بــرای همــه خواســتگارها مهــم اســت 
و اولویــت اول همــه پســران وضعیــت ظاهری 
خانــه طــرف مقابــل اســت؟ فــرض کنیــد ظاهر 
زندگی تــان خوب بود و از وضع مالی مناســبی 
برخــوردار بودید، آیا حاضر بودید کســی شــما 
را فقــط بــه خاطــر ظاهــر زندگی تــان انتخــاب 

می کرد؟!
ظاهــر زندگــی  دلیــل موجــه و قانع کننده ای 
ظاهــر  شــما  اگــر  نیســت.  خواســتگار  رد  بــرای 

زندگی تــان را بــا افرادی بیش از ســطح درآمد و 
توان اقتصادی خانواده تان مقایســه می کنید و 
یــا خواســتگارتان از توان مالی خوبــی برخوردار 
اســت و بــه همیــن دلیــل خجالت می کشــید تا 
بــرای خواســتگاری بــه خانــه شــما بیاییــد، بهتر 
اســت واقع بین باشــید و به جای آنکــه خودتان 
را از ازدواج محــروم کنید اوًال شــرایط زندگی تان 
را بــا هیچ کــس مقایســه نکنیــد. ســعی کنیــد 
خودتــان باشــید و کاری کنید تا طــرف مقابلتان 
شــما را تنها بــه خاطــر خودتان انتخــاب کند نه 
هیچ چیــز دیگــری ثانیــًا ترجیحًا با فــردی ازدواج 
کنید که از لحاظ طبقاتی هم ســطح شما باشد؛ 
در غیراینصورت، ممکن اســت در آینده به دلیل 
اختالفــات طبقاتــی مورد ســرزنش و تحقیر قرار 
بگیرید واین مســئله زندگی مشــترکتان را تحت 

تأثیر قرار دهد.

 ازدواج نافرجام
برخــی افــراد بــه دلیــل شکســت در ازدواج 
قبلی یا به هم خوردن نامزدی اعتمادشــان را 

از دســت می دهند و یا گمان می کنند آســمان 
بــرای  را  ازدواج  آمــده و موقعیــت  زمیــن  بــه 
همیشه ازدســت داده اند، به همین دلیل دور 
ازدواج را یــک خــط قرمــز می کشــند امــا بهتــر 
اســت به جای آنکه خودتان را ســرزنش کنید و 
قیــد ازدواج را بزنید به این فکــر کنید که همه 
آدم ها مثل هم نیســتند. شــما نبایــد به خاطر 
عدم ســازگاری با همســر یــا نامــزد قبلی تان از 
ازدواج مجدد منصرف شــوید بلکه باید با دید 
بازتری به ازدواج نــگاه کرده و عاقالنه تصمیم 

بگیرید.
دوران نامــزدی، دوره شــناخت اســت و بهم 
خــوردن رابطــه در ایــن دوران چندان مســئله 
ســاز نیســت؛ بــه همین دلیــل هم الزم نیســت 
این مســئله را در جلســه آشــنایی مطرح کنید. 
اجــازه دهیــد در صــورت پســندیدن دو طــرف، 
جریــان بهــم خــوردن نامزدیتــان را در جلســه 
دوم خواســتگاری بــا طــرف مقابلتــان در میان 
بگذاریــد. همچنین نیازی نــدارد جزئیات به هم 
خــوردن نامزدی تــان را مطرح کنیــد، همین که 
توضیح دهید رابطه کی شــروع شد و کی تمام 
شــد و دلیل بــه هم خــوردن رابطه چــه بوده، 

کافی است.
اگر رابطه تان پس از ازدواج منجر به شکست 
شــده است، بهتر است واقع بین باشید و سطح 
بیاوریــد.  پاییــن  قبــل  نســبت  را  انتظاراتتــان 
همچنین اگر از همسر سابق خود فرزندی دارید 
و یــا ملــزم بــه پرداخــت مهریــه هســتید، قبل از 
رفتــن زیر یک ســقف حتمًا درباره آنها با همســر 
آینده تــان صحبــت کنیــد تــا در زندگی مشــترک 

دچار اختالف نشوید.

 مسائل اقتصادی
مشکالت اقتصادی ازجمله مسائلی است که 
این روزها جوانان زیادی را بر سر دوراهی ازدواج 
قرار داده اســت اما باوجود تمام مشــکالتی که 
پیــش روی جوانان اســت، با کم کــردن توقعات 
و هزینه هــای بیهوده می توان راه حل هایی برای 
شروع یک زندگی مشترک ساده پیدا کرد. عالوه 
بر این، خداوند در خصوص ازدواج می فرماید:» 
جوانان بدون همســر را همســر دهید. اگر فقیر 
باشــند، خداوند بافضــل و رحمت خــود آنان را 
غنــی و بی نیــاز می کنــد.« این وعــده و تضمین 

صریح و روشن خداوند است.
اگر در مورد مسائل مالی ازدواج از متأهل ها 
بپرســید به شما خواهند گفت که بارها با چشم 
خودشــان دیده انــد کــه در گرفتاری هــا از جایی 
که فکرش را نمی کردند روزی شــان تأمین شــده 
اســت. بنابراین به جای چرتکه انداختن و دلهره 
داشــتن، توکل کنید و مطمئن باشــید که روزی 

شما از قبل مقدر شده است.

به خاطــــر  این چیـــزها
 قیــد ازدواج را نزنید

دالیل غیرمنطقی

دوران نامــزدی، دوره شــناخت اســت و بهــم خــوردن رابطــه در ایــن دوران چنــدان مســئله 
ســاز نیســت؛ به همین دلیل هم الزم نیســت این مســئله را در جلسه آشــنایی مطرح کنید. 
اجازه دهید در صورت پسندیدن دو طرف، جریان بهم خوردن نامزدیتان را در جلسه دوم 
خواســتگاری بــا طــرف مقابلتــان در میــان بگذاریــد. همچنین نیــازی ندارد جزئیــات به هم 
وع شد و کی تمام  خوردن نامزدی تان را مطرح کنید، همین که توضیح دهید رابطه کی شر

شد و دلیل به هم خوردن رابطه چه بوده، کافی است.

متن  گروه  سپهرغرب، 
جامعه شناس  یک  زندگی: 
و  مجازی  فضای  پژوهشگر  و 
مارکتینگ  اینفلوئنسر  حوزه 
افزایش  پیامدهای  از  می گوید: 
اینفلوئنسرهای سبک زندگی در 
اینستاگرامی  مختلف  صفحات 
احساس  از  موجی  و  اخالقی  چالش های  ایجاد 
ناامیدی و نارضایتی در جامعه، تجاوز به حریم 
مجازی  کار  کودکان  ترویج  و  کودکان  خصوصی 

است.
هر روز شــاهد اضافه شدن افرادی به لیست 
زنان یا مردان بالگر، اینفلوئنســر، اینســتاگرامر و 
میکروســلبریتی ســبک زندگی هســتیم بی آنکه 
به راســتی به تبعــات و پیامدهای آنها در جامعه 
و اذهــان عامه مردم آگاه باشــیم. ایــن در حالی 
اســت که بســیاری از متخصصان فضای مجازی 
معتقدند رشــد و گســترش این صفحات نه تنها 
پیامدهای اجتماعی مثــل ترویج پدیده کودکان 
کار مجازی و مصرف گرایی دارد، بلکه با پیامدهای 
روانشــناختی بســیار از قبیــل ایجــاد موجــی از 
احساس ناامیدی و نارضایتی در میان طرفداران 
این صفحــات هم همراه اســت. اهمیت واکاوی 
این موضوع ســبب شــد، بــا شــیما فرزادمنش، 
پژوهشگر فضای مجازی و اینفلوئنسر مارکتینگ 
به گفت و گو بنشــینیم. مشــرح این گفت و گو را 

درادامه می خوانید:

 فضایی که اخالق را زیر تیغ می برد
شــیما فرزادمنش در خصــوص رعایت نکات 
اخالقی از ســوی اینفلوئنســرهای ســبک زندگی 
گفت: گســترش فضای بدون نظارت جهت تبلیغ 
هــر گونه محصول، صفحه و فــردی در صفحات 
از  روزهــا  ایــن  اینســتاگرامی،  اینفلوئنســرهای 
حد خارج شــده اســت. طمع کســب درآمدهای 
میلیونی و میلیاردی بابت تبلیغات که اصلی ترین 
محل امــرار معاش خانوادگی زنان اینفلوئنســر 
سبک زندگی است، باعث شده بدون هیچ گونه 
چارچــوب، گزینش و جســت وجویی در راســتای 
صحــت و ســقم محتــوای تبلیغاتی، صرفــا با به 
توافق رســیدن در مورد عدد معمــوال میلیونی 

هزینــه تبلیــغ و بدون درنظــر گرفتــن اولیه ترین 
اصول اخالقی دست به تبلیغ هر محتوایی بزنند.
ایــن جامعه شــناس افزود: در یکــی از موارد 
مشــاهده شــده اســت، صفحــه ای مجــازی کــه 
بــه اســم کاریابــی توســط یکــی از همیــن زنــان 
اینفلوئنسر ســبک زندگی تبلیغ شــده بود، کاله 
برداری از آب درآمده و از بسیاری از کسانی که به 
اعتبار شناخت اینستاگرامر به آن صفحه اعتماد 
کرده اند و وجهی جهت کاریابی پرداخت کرده اند، 

کاله برداری کرده است.

و  نومیدی  ایجاد  و  مجازی  صفحات   
نارضایتی در دنیای واقعی

روانــی  پیامدهــای  فرزادمنــش در خصــوص 
روزمــره  زندگــی  نمایشــی ســبک  بازنمایی هــای 
خانوادگــی اینفلوئنســرها گفــت: عنصــر اصلــی 
نمایش جهــت دیده شــدن و افزایش محبوبیت 
شــبکه ای  کــه  اینســتاگرام  و  اســت  »اغــراق« 
تصویرمحــور با امکانات پرشــمار ویرایش عکس 
اســت، بهتریــن فضــا بــرای بــه تصویــر کشــیدن 
مســابقه مصــرف گرایــی اســت. نمایــش روابــط 
سرشــار از عشــق و احســاس رضایــت از زندگی و 
خوشــبختی میــان زوجیــن تصویری اســت که به 

می شود.شدت در این صفحات بازنمایی 

کــه  محتوایــی  تحلیــل  در  داد:  ادامــه  وی 
در همیــن رابطــه براســاس کامنت هــای دنبــال 
کنندگان انجام شــده بود، مشخص شد بخش 
زیــادی از دنبال کننــدگان خوانش همدالنه ای از 
ایــن عکس ها و توضیحــات آن دارند و به عبارت 
دیگر این نمایش را بــاور می کنند. این هواداران 
تبدیــل  اینســتاگرامرها  مریــدان  بــه  اکثــرا  کــه 
شــده اند، مرتبا با نوشتن نظراتی مانند »خوش 
بحالتون«، »چقدر خوش شانســید«، »کاشکی 
مــا هــم...« مراتــب ایــن احســاس نارضایتــی از 

زندگی شخصی شان را بیان می کنند.

از  اغراق آمیز  استانداردهایی  ترویج   
مفاهیمی چون مادری، همسری و زیبایی

فرزادمنش درباره ترویج اغراق آمیز مفاهیمی 
مانند مادری و همسری در صفحات اینفلوئنسرها 
گفت: برای اینکه اینستاگرامی بتواند در این فضا 
تبدیل به اینفلوئنســری با درآمد نجومی شــود، 
الزم اســت تصویرش را در ذهــن دنبال کنندگان 
مدیریــت کرده و خود را در هر نقشــی بی عیب و 
نقــص و ایــده آل نمایش دهد. چنیــن تصویری 
به اینســتاگرامر این امــکان را می دهد که تبدیل 
به گروه مرجعی برای هواداران شود و در نتیجه 

با تاثیرگذاری باال، تبلیغات گران تری دریافت کند. 
نتیجه چنین اتفاقی، ترویج استانداردهای اغراق 
آمیز از مفاهیمی همچون مادری، همسری )هم 
زنانگــی و هم مردانگی(، زیبایــی و خانه داری در 
این صفحات است. این جامعه شناس گفت: در 
این صفحات شــما زنــی کدبانو، همــواره آرایش 
کرده با لباس های خــاص و زیبا در خانه ای تمیز 
و مرتب بــا غذایی گرم و تزئین شــده را می بینید 
که همســرش مرتب از او عکس می گیرد، برایش 
هدیه های رنگارنــگ می خــرد، فرزندانش تمیز و 
مرتب و آرام مشغول بازی اند و خودش مرتب در 
حال آرایشــگاه رفتن، خرید، مهمانی و رســتوران 
رفتن اســت. بدین ترتیب اینستاگرامرهای سبک 
زندگــی، با ایفای چنیــن نقش هایی کــه کمتر در 
زندگی واقعی قابل مشــاهده است، تصویری از 
روابــط زوجیــن و والدین و فرزندان برمی ســازند 
که فرســنگ ها تــا واقعیــت فاصلــه دارد و صرفا 
توقعاتــی غیرواقعی و نارضایتــی از خویش را در 

دنبال کنندگان بر می انگیزد.

 شکل گیری پدیده کودکان کار مجازی
شــکل گیری  دربــاره  فرزادمنــش 

کــودکان  گفــت: کار پدیــده  مجــازی 

متاســفانه کــودکان ابزارهایی جــذاب و پربیننده 
در صفحات اینفلوئنسرها هستند. نه تنها پس از 
به دنیا آمدن، بلکه با اولین عکس ســونوگرافی و 
خبر بارداری اینفلوئنسر، موجی از کنجکاوی دنبال 
کنندگان میزان تعامل صفحه را افزایش می دهد 
و ســیلی از آنالیــن شــاپ ها در قالــب تبلیغــات، 
شروع به ارسال وســایل نوزادی برای اینفلوئنسر 
می کننــد. کــودکان در ایــن صفحات از بــدو تولد، 
کوچکترین حریــم خصوصی ندارند و امر تاســف 
آوری که بسیار قابل مشــاهده است، آزار کودکان 
جهت تولید ویدیوهای چالشــی اســت. آنها مرتبا 
مجبورنــد لباس هــای خاص تبلیغاتی بپوشــند و 
در آتلیه ها به دوربین لبخند بزنند و شیرین زبانی 
کنند. گاهی در معرض خطرند یا مشــغول گریه و 
فریاد، اما مادر تشــخیص می دهد وقت مناسبی 

برای تولید محتواست.

 تبلیغات بی حساب و کتاب
تعرفــه  وجــود  عــدم  دربــاره  فرزادمنــش 
مشــخص در انجــام تبلیغات گفت: عــدم وجود 
عــدم  و  تبلیغــات  انجــام  در  مشــخص  تعرفــه 
اعتنا بــه نارضایتی هــای آنالین شــاپ هایی که با 
پرداخت های کالن، بازدهی مشــاهده نمی کنند، 
آســیبی است که الزم است به آن اشاره شود. به 
دلیل تازگــی فضای مجازی و پدیده اینفلوئنســر 
مارکتینگ در ایران و البته اشــکال نوظهور آن که 
همین زنان اینفلوئنســر ســبک زندگی هســتند، 
بــازاری بر اســاس میزان دنبال کننــده _که کامال 
هم به لحاظ تکنیکال و فنی اشتباه است_ شکل 
گرفتــه کــه براســاس آن هــر اینفلوئنســری برای 
خودش تعرفه ای را جهت تبلیغات اعالم می کند. 
مبالغی نجومی در ازای یک استوری چند ثانیه ای 
کــه با اکثر مشــاغل پرزحمــت و نیازمند تخصص 
قابــل مقایســه نیســت. البتــه کــه عــدم وجــود 
نظارت هــای قانونی باعث شــده اینفلوئنســرها 
هــم دلیلــی بــرای جلــب رضایــت مشتریانشــان 
کــه تبلیغاتشــان را بــا قیمت هــای کالنی بــه آنها 
سپرده اند، نداشته باشند و به تدریج چرخه ای از 
افزایش قدرت و ثروت اینفلوئنســرها و همزمان 
ضرر و زیان آنالین شاپ هایی که معموال مشاغل 

خرد هستند، شکل بگیرد.

اینفلوئنسرهای مجازی چه آورده ای برای جامعه دارند؟

شیما فرزادمنش
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چطور با آدم عصبانی
 برخورد کنیم؟

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
متخصص طب سنتی گفت: هنگامی که 
کسی عصبانیتش را سر ما خالی می کند 
را  او  و  کنیم  تالفی  هم  ما  بخواهیم  اگر 
درصد   70 باید  خودمان  کنیم  عصبانی 
را  کسی  درصد   30 تا  باشیم  عصبانی 

عصبانی کنیم.
ابوالفضلی در خصوص تاثیرپذیری انســان از انرژی ها 
در زندگــی، گفــت: وقتــی بــه فــرد می گوییــم بهتریــن 
دســتپخت دنیــا را چــه کســی دارد می گوید مــادرم؛ اما 
ممکــن اســت دیگــر افــرادی کــه دســتپخت مــادر او را 
می خورنــد چنیــن نظری نداشــته باشــند و غــذای او به 
نظرشــان خوشمزه نباشد؛ دلیل این موضوع این است 
که مادران مواد غذایی را که در قابلمه می ریزند با انرژی 
و عشــق ایــن کار را بــرای فرزند و اعضای خانواده شــان 

انجام می دهند.
وی ادامــه داد: این باعث می شــود خانــواده نیز این 
انــرژی را دریافــت کننــد و غــذا به مزاجشــان خوشــمزه 
بیایــد. در غذای نذری هم صرف نظر از تبرک آن، این غذا 
عجیب خوشمزه اســت و به خاطر همان موضوع انرژی 

مثبتی است که در آن موجود است.
ایــن متخصص طب ســنتی تصریح کــرد: همه ما با 
هــر ســبک زندگی این تاثیــرات از انرژی هــا را در زندگی 
خــود داریــم و بایــد از آن ا اســتفاده مثبــت داشــته 
باشــیم. بایــد بتوانیــم انــرژی منفــی را از مثبــت تمیــز 

دهیم.
وی ادامــه داد: انرژی ها از بین نمی روند؛ بلکه تبدیل 
از  بدهــی  دســتی  هــر  از  می گوینــد  وقتــی  می شــوند؛ 
همان دســت پس می گیری یعنی کار های ما گریبان گیر 
خودمان می شــود و نشان می دهد که در دنیا آن انرژی 

ماندگار است؛ فقط شکل آن تغییر می کند.
ابوالفضلــی افــزود: نمی توانیــم بگوییــم هیــچ انرژی 
منفی به ســمت ما نیاید؛ چون اگــر چنین اتفاقی بیفتد 
مــا دیگر انســان نیســتیم. هیچ انســانی آنقــدر توانایی 
مدیریت ندارد که نگذارد انرژی منفی به ســمتش بیاید، 
امــا می توانیم زمانی که انرژی به ســمت ما می آید آن را 

رفع کنیم.
وی متذکــر شــد: برخــی می گوینــد بــرای مقابلــه بــا 
انرژی های منفی باید اعتماد به نفس داشته باشیم، اما 
آموزه های دینی می گویند اصال اعتماد به نفسی وجود 
ندارد بلکه باید اعتماد به خدا داشته باشیم و از او برای 

تشخیص انرژی مثبت و منفی راهنمایی بگیریم.
ایــن متخصص طب ســنتی افزود: هنر این اســت که 
انرژی هــای منفی را با انــرژی مثبت خودمان دفع کنیم و 

یا آن را به انرژی مثبت تبدیل کنیم.
ابوالفضلی ادامه داد: هنگامی که کسی عصبانیتش 
را ســر مــا خالی می کند اگر بخواهیم مــا هم تالفی کنیم 
و او را عصبانــی کنیــم خودمان بایــد 70 درصد عصبانی 
باشــیم تــا 30 درصــد کســی را عصبانــی کنیم. بایــد یاد 
بگیریم واکنش های بســیار منفی طــرف مقابل را تبدیل 

به واکنش مثبت کرده و به خودش برگردانیم.
وی تصریح کرد: باید با رفتارمان آب سرد بریزیم روی 
عصبانیت طرف مقابل، صبر کنیم طرف خالی شــود بعد 
واکنش مثبت به او بدهیم آن موقع فرد حتی به پای ما 
می افتــد و نــه تنها حق را به ما می دهــد بلکه از ما بابت 

رفتار ناپسندش معذرت خواهی هم می کند.
این پزشــک طب سنتی اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم 
در برابر انرژی های منفی درســت واکنش بدهیم و آن ها 
را مدیریــت کنیم باید خودمان را درســت تربیت کنیم؛ از 

راه معنویت می توانیم مدیریت خود را زیاد کنیم.
ابوالفضلــی خاطرنشــان کرد:  بــا کائنات کــه راس آن 
خود خدا اســت بایــد خودمــان را تربیت معنــوی کنیم 
تــا روحمــان قوی شــود. بایــد برای ایــن تربیت بــا انرژی 
کل ارتبــاط بگیریــم و خودمــان را شــارژ کنیم تــا بتوانیم 
انرژی های جــزء را مدیریت کنیم. به انــدازه ظرفیتمان از 

انرژی کل بهره ببریم تا روحمان تقویت شود.

نگاه

متن زندگی اصولی که قبل از قرض دادن پول باید رعایت کنید 
سپهرغرب، گروه متن زندگی:  اگر می خواهید به خانواده یا دوستان خود پول قرض بدهید، باید نکاتی را در نظر داشته باشید.

قبل از قرض دادن پول به اشخاص نگرانی هایی در خصوص زمان بازگشت پول و بسیاری دیگر از مسائل وجود دارد؛ بنابراین برای اینکه در این باره مشکلی به وجود نیاید بهتر است مواردی را قبل از قرض دادن پول خود به اشخاص دیگر رعایت کنیم.
مقداری از پول خود را قرض دهیم که تحمل از دست دادن آن را داشته باشیم، زمانی که مبلغی را به شخصی می دهیم از او رسید دریافت کنیم، زمان دقیق برگرداندن پول را مکتوب بنویسیم و موعد پس دادن پول را چند بار به شخص مورد 

نظر یادآوری کنیم.
قرض گرفتن پول از خانواده و دوستان برای پیشرفت در کسب وکار، یک معامله حساس و به شدت احساسی است، البته این داد و ستد می تواند یک معامله برد-برد و به نفع هر دو طرف باشد.

متن  گروه  سپهرغرب، 
همیشه  بودن  خانه دار  زندگی: 
عدم  و  بیکاری  معنای  به 
شما  بلکه  نیست  درآمد  کسب 
و  باشید  خانه دار  می توانید 
درامد  کارها  یکسری  انجام  با 

میلیونی کسب کنید.
ایــن روزهــا همــه بــه دنبــال کســب درآمــد 
هســتند. این ماجرا زن و مرد هم نمی شناســد؛ 
امــا با توجه به اینکه زنان نقش تربیت کودکان 
و خانه داری را بر عهده دارند، گاهی کار کردن در 
بیــرون از منزل برای آنان ســخت اســت، از طرف 
دیگــر روحیــه بعضــی از زنان هم بــا فرصت های 
فراهــم  برایشــان  خانــه  از  بیــرون  کــه  شــغلی 

می شود، هماهنگ نیست. 
با همه  این ها شــغل هایی هســت کــه نیازی 
بــه بیــرون رفتــن از خانه نــدارد. در ایــن مطلب 
زیروبــم کســب وکار خانگی را بررســی کرده ایم  و 

ترفندهای موفق شدن در آن را نوشته ایم.

 قدم اول: پیدا کردن توانایی ها

+چی بلدید؟
اولیــن گام بــرای شــروع کار خانگی، کشــف 
توانایی ها و استعدادهاســت. ابتــدا ببینید در 
چــه زمینه ای تخصص دارید و بعد متناســب با 
آن تصمیــم بگیریــد؛ یک نفر در آشــپزی مهارت 
دارد، یــک نفر در زبان انگلیســی و فــرد دیگری 
در نقاشــی. اگر فکر می کنیــد در هیچ زمینه ای 
مهــارت نداریــد بایــد بــه دنبــال کســب مهارت 
باشــید. بــرای کســب مهــارت، هــم می توانیــد 
از اینترنــت کمــک بگیریــد و هــم بــا شــرکت در 
حضــوری  یــا  و  آنالیــن  دوره هــای  و  کالس هــا 
مهارتــی را آمــوزش ببینیــد. بســته بــه اینکــه 
بودجه تان چقدر اســت می توانیــد یکی از این 

دو روش را انتخاب کنید. 
یادگرفتــن در کنــار اســتاد هزینــه  بیشــتری 
دارد امــا در زمــان کوتاه تری شــما را به مقصد 
از  گرفتــن  کمــک  دیگــر  طــرف  از  می رســاند. 
اینترنت رایگان اســت ولی بایــد صبوری کنید و 
وقت بیشــتری را به آمــوزش اختصاص بدهید 
لــذا اگــر بــه دنبــال ایــن هســتید کــه در زمان 
کوتــاه بهترین کار را ارائه دهید باید بگوییم که 
کارهایی مثــل خیاطی، نمــد دوزی، بافت تابلو 
فرش، آرایشگری و...نیاز به گذراندن دوره های 
آموزشــی همــراه بــا اســتاد دارد امــا کارهایــی 
مثــل آشــپزی و تزییــن دســر، عروسک ســازی، 
فتوشــاپ، پرورش گیاهان، ویراســتاری، مربی 
آموزشــی و... با تماشای فیلم های آموزشی در 

اینترنت امکان پذیر است.

 قدم دوم: پیدا کردن مشتری

یکی از مســائلی که خیلی از زنان خانه دار را از 
کســب درآمد در منزل بازمی دارد، ترس از ضرر و 
جذب نکردن مشــتری است اما شــروع هر کاری 
ســخت است و یکی از سختی های شغل خانگی 
جلب مشــتری اســت که راه و روش خود را دارد 
لــذا برای پیدا کردن مشــتری باید ازاینجا شــروع 

کنید:
1-فروش اینترنتی

تغییــرات ســبک زندگی باعث شــده اســت تا 
بســیاری از افــراد بــرای تهیــه مایحتــاج مصرفی 
خــود بــه ســمت خریدهــای اینترنتــی و آنالیــن 
تبلیغــات محصــوالت در  و  فــروش  امــا  برونــد 
شــبکه های مجازی همچون تلگرام، اینستاگرام 

و... به راحتی امکان پذیر نیست.
بــرای تبلیغ از هر دو شــبکه مجــازی تلگرام و 
اینســتاگرام اســتفاده نماییــد امــا تمرکــز اصلی 
خود را بر روی اینســتاگرام قرار دهید چراکه این 
روزهــا عکــس بیش از متن و نوشــته مردم را به 
خود جذب می کنــد اما بازاریابی در اینســتاگرام 

هم نیاز به رعایت این اصول دارد:
-از عکس های باکیفیت استفاده نمایید

کــدام مغــازه یــا فروشــگاهی را دیده ایــد که 
دکــور زشــت و کثیفی داشــته باشــد؟ آیــا اگر با 
چنین مغازه ای برخورد کنید رغبت به خرید پیدا 
می کنید؟! اینستاگرام هم دقیقًا حکم فروشگاه 
را بــرای شــما دارد. شــما بــا انتشــار عکس های 
بی کیفیــت، نه تنها غیرحرفه ای به نظر می رســید 
نشــان  بی کیفیــت  هــم  را  محصوالتتــان  بلکــه 
می دهیــد پس با گرفتــن عکس هــای باکیفیت، 
از محصوالت در زوایــای مختلفی عکس بگیرید 
و به گونــه ای عکاســی کنیــد کــه انــدازه واقعی 
محصــول را بــرای کاربــر محســوس کنیــد مثًا 
عکــس را از بــاال بگیریــد یــا آن را در برابــر جســم 
دیگــری قــرار دهید تــا انــدازه واقعی آن نشــان 

داده شود.
-اعتماد مشتری را به دست آورید

اعتمــاد مشــتری در اینســتاگرام بــا چند چیز 
بــه دســت می آیــد: تعــداد سفارشــات و نظــر 
خریــداران، خرید حضوری و پرداخت درب منزل، 

تعداد فالورها و میزان الیک ها.
بــه  خودتــان  محصــوالت،  خریــد  از  -بعــد 
دنبــال مشــتری برویــد و نظــر او را جویا شــوید 
و پــس از رضایــت از محصــول، نظــر او را در پیج 

اینستاگرامی خود به اشتراک بگذارید.
افزایــش  بــه  توجــه  بــا  روزهــا  -ایــن 
اینســتاگرام،  در  فالورهــا  از  کالهبــرداری 
کاربــران کمتر به ســراغ پیج هایی می روند که 
امــکان خریــد و پرداخت حضــوری ندارند لذا 
ایــن مســئله نکته بســیار مهمی اســت؛ حتی 
از  به قــدری  اینســتاگرامی  پیج هــای  از  برخــی 
امــکان  کــه  کار خودشــان مطمئــن هســتند 

برگشــت محصــول در صــورت عــدم رضایــت 
تبلیغــات  این گونــه  را هــم عنــوان می کننــد. 
قــوت قلبــی اســت بــرای مشــتری تا بــا خیال 
راحــت محصــول موردنظــر خود را ســفارش 

دهد.
- بــرای افزایش تعــداد فالورها و الیک ها 
نیــاز بــه تبلیغــات در پیج هــای بــزرگ داریــد؛ 
بــرای انجــام ایــن کار می توانیــد بــا پیج های 
بزرگ و مشــهور کــه حس می کنیــد مخاطبان 
شــما آنجا هســتند مکاتبه کنید تا با پرداخت 
هزینــه و گاهــی به صــورت رایگان تبلیغ شــما 

دهند. نمایش  را 
آشــپزی  پیج هــای  اینســتاگرام  در  مثــًا   
و  فالورهــا  از  کــه  می کنیــد  پیــدا  را  زیــادی 
اگــر  لــذا  برخوردارنــد  واقعــی  مشــتریان 
و...  کیــک   ، دســر تزئیــن  آشــپزی،  شــغل  در 
فعالیــت می کنیــد، می توانیــد بــرای تبلیغ به 

بروید. پیج هایی  ســراغ چنین 

نکنید را  خودتــان  تبلیغ  -زیادی 
ممکــن  محصوالتتــان  و  خــود  از  تبلیــغ 
را در کاربــر ایجــاد کنــد  ایــن ذهنیــت  اســت 
که شــما تنهــا قصــد فــروش محصوالتتان را 
داریــد لــذا در البــه الی تبلیغاتتــان، درزمینــٔه 
کاری خــود آموزش هایــی را ارائــه دهید مثًا 
اگر شــغلتان فروش محصــوالت غذایی مثل 
ســبزی خردشده، ترشــی، پیازداغ و... است، 
محصــوالت  تشــخیص  مــورد  در  را  نکاتــی 
از  نگهــداری  روش هــای  باکیفیــت،  غذایــی 

محصــوالت غذایی و... بــه نمایش بگذارید.
اوًال  تــا  می شــود  باعــث  مســئله  ایــن   
مخاطــب بتوانــد بیــن محصوالت خوب شــما 
بــا محصوالت دیگــر تفاوت قائل شــود، دوما 
احســاس  مطالــب  ایــن  خوانــدن  بــا  کاربــر 

نمی کنــد که با یک پیج تبلیغاتی روبرو اســت.
2- پرتوقع نباشید

بعد از انجام تبلیغات، دومین مســئله ای که 
مشــتریان بــه آن توجــه می کنند، قیمت اســت 
لذا ســعی کنیــد در ابتدای کار کمــی توقعتان را 
پاییــن بیاورید و اجناس و محصــوالت خود را با 
هزینه کمتری نســبت به جاهــای دیگر به فروش 

برسانید.
3-تخفیف های ویژه بگذارید

برگزاری حراج های فصلی با تخفیف های ویژه 
یکــی از کارآمدتریــن تکنیک های فروش اســت. 
تــا 50درصــد،  از 30درصــد  ویــژه  تخفیف هــای 
تخفیــف در قبــال خریــد بیشــتر و یــا اشــانتیون 
رایگان برای هر خرید از متداول ترین تکنیک های 

فروش هستند. 
توجــه داشــته باشــید کــه گذاشــتن چنیــن 
تخفیف هایــی بایــد کامــًا حساب شــده انجــام 

شــود. مثــًا ممکــن اســت شــما در کار تولیــد 
محصــوالت غذایــی خانگی باشــید و احســاس 
می کنید محصولی در حال خراب شــدن است یا 
در شــغل بافندگی هستید و با نزدیک شدن به 
تابســتان اجناســتان به فروش نرفته اســت و... 
در چنین مواردی گذاشــتن چنین تخفیف هایی 
می توانــد جلــوی ضــرر را بگیــرد و باعــث شــود 
تــا اجناســتان به جــای آنکه خــراب شــود یا روی 

دستتان بماند، به فروش برسد.
4-قرارداد ببندید

بــا  خــود  کاری  حــوزه  در  می توانیــد  شــما 
یــا  و  ســوپرمارکت ها  خریــد،  مراکــز  شــرکت ها، 
فروشــگاه ها قرارداد ببندید یا به توافق برســید 

که محصوالت شمارا به فروش برسانند.
مثًا اگر شــغلتان خیاطی اســت می توانید با 
یک مانتوفروشــی قرارداد بندید تا لباس هایتان 

را با گرفتن سودی به فروش برساند.
5-نصب آگهی در معابر و خیابان ها

در این روش شما می توانید با چاپ بروشور، 

آگهی های خــود را در منازل، معابــر و خیابان ها 
پخش کنید. دقت کنید در این زمینه، متناسب با 
شــغل خود آگهی هــا را در مکان هایی که عمده 
مشتریان شــما در آنجا هستند، تبلیغ کنید مثًا 
تبلیغات اقالم غذایی را نزدیک سوپرمارکت ها و 
مانتو و لباس را نزدیک مراکز خرید انجام دهید.

به  سفارش ها  رساندن  سوم:  قدم   
دست مشتری

محصــول شــما آماده ارســال به مشــتری 
اســت امــا آیــا می دانید چگونــه بایــد این کار 
را بــه بهتریــن نحــو انجــام دهید؟ آیــا امکان 
ارســال محصول به سراســر ایران برای شــما 
مقــدور اســت یــا تنهــا می توانید در شــهر و یا 
حتــی محــدوده زندگی خود ایــن کار را انجام 

دهید؟ 
آیــا به ایــن فکــر کرده اید کــه محصــول را با 
چه وسیله ای باید به دســت مشتری برسانید؟ 
و... بــرای ارســال می توانیــد از روش هــای زیــر 

نمایید: استفاده 
ارسال کاال در محدوده شهر

در صورت ارسال کاال تنها در محدوده شهر از 
روش های زیر استفاده نمایید:

1-ارسال با پیک:
پیک یکی از معتبرترین روش ها برای ارســال 
کاال در محدوده شهراســت لذا شــما می توانید 
بعد از ســفارش محصوالت، کاال را از طریق پیک 
به دســت مشــتری برســانید و هزینه ارسال را بر 

عهده مشتری بگذارید.
بــرای ارســال بــا پیــک از دو روش می توانیــد 

استفاده کنید:
1-فرد مشــخصی را از اقوام برای انجام این کار 

اســتخدام کنید و حقــوق ماهانه ای را بــرای او در 
نظر بگیرید؛ در این صورت قیمت پیک مشــخصی 
را می توانید برای مشتریان مشخص کنید و یا پول 
پیــک را بر روی کاال اضافه کنیــد و در مقابل هزینه 

ارسال را برای مشتریان رایگان در نظر بگیرید.
2-بــا هر سفارشــی بــا پیــک تمــاس بگیرید و 
مرســوالت موردنظر را ارسال کنید. در این صورت 
باید به مشتریان متذکر شوید که کاالی موردنظر 
ممکن است حداکثر تا یک روز بعد از ثبت سفارش 

به دستشان برسد.
2-نحوه ارسال کاال با انتخاب مشتری

در این روش شما می توانید با ایجاد گزینه های 
زیر انتخاب را بر عهده مشتری بگذارید:

-امکان دریافت کاال به صورت حضوری
-امکان ارسال کاال با اسنپ و یا الو پیک

-ارسال با پیک
در ایــن صــورت مشــتری می توانــد بــا انتخاب 
هرکــدام از روش های باال، هزینه ارســال را متقبل 

شود.

ارسال کاال به خارج از محدوده یا شهر
اگــر امکان ارســال کاال به سراســر ایران برای 
شــما مقدور اســت در این صــورت می توانید از 
روش های زیر استفاده نمایید و هزینه ارسال را 

به عهده مشتری بگذارید:
1-استفاده از روش پستی

پست پیشتاز یکی از مطمئن ترین روش های 
محصــوالت  دریافــت  و  کاال  ارســال  بــرای 
خریداری شده اســت که حداکثر ظرف مدت سه 

روز مرسوله را به دست مشتری می رساند.
2-ارسال سریع با تیپاکس

با اســتفاده از این روش کاالی موردنظر بعد 
از یک روزبه دست مشتری ارسال می شود.

چه  برگرداند  را  جنس  مشتری  اگر   
کنیم؟

از  مشــتری  کاال،  ارســال  از  بعــد  گاهــی 
ســفارش خــود بنــا بــه دالیــل مختلفــی مثــل 
عــدم رضایت، ناقص بودن و... راضی نیســت؛ 
در ایــن صورت، با برگردانــدن کاال ضرر متوجه 
شــما خواهد شــد لذا اگر بخواهید بــه هنگام 
خریــد ایــن را قیــد کنیــد کــه اجنــاس ارســالی 
تنهــا  نمی شــود  گرفتــه  پــس  به هیچ عنــوان 
مشــتری هایتان را از دســت خواهید داد؛ پس 

چه باید کرد؟
بهترین کار این اســت که برای جلب اعتماد 
مشــتری امــکان خریــد حضــوری و یا برگشــت 
کاال بــا هزینه خود مشــتری را فراهم کنید؛ در 
ایــن صــورت مشــتری همین که متوجه شــود 
کــه در صــورت عدم رضایت، چــاره پس دادن 
کاال را دارد، باعــث ایجــاد اعتماد در مشــتری 

می شود.

پولدار شدن 
در خانه

ن خانه دار کسب درآمد کنیم؟ چگونه به عنوان یک ز

ابوالفضلی

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
پیامبر  گفت:  علمیه  حوزه  استاد 
)ص( در روایتی فرمودند مشغول 
پایانش  که  نباش  خود  لباس  به 
خود  غذای  مشغول  پوسیدگی، 
فضوالت،  پایانش  که  نباش 
که  نباش  دارایی  و  مال  مشغول 
رفیق  و  دوست  مشغول  ماندن،  ارث  به  پایانش 
مقام  و  جاه  مشغول  جدایی،  پایانش  که  نباش 
نوش  و  عیش  مشغول  عزل،  پایانش  که  نباش 
نباش که پایانش حسرت و مشغول هیبت و شأن 

خود نباش که پایانش ذلت و زبونی است.
حجت االســالم والمســلمین احمــد لقمانــی با 
اشــاره بــه ســبک زندگی نبــوی و تأثیر آن بر آســان 
پیامبــر)ص(  کــرد:  اظهــار  زندگانــی،  کــردن  آرام  و 
فرمودنــد خداونــد بــرای این امــت آســانی و برای 
دشــمن ســختی و تلخــی در زندگی را مقــدر کرده 

است.
وی با اشاره به تفاوت میان زنده مانی و زندگانی 
گفت: زنده مانی حرکتی افقی از گهواره تا گور است 
ولی زندگانی حرکت عمودی از فرش تا عرش است 

و خــدا نکند که همه همت و ســعی ما زنده مانی و 
تأمین خواب و خوراک و پوشاک باشد.

کارشــناس مذهبی بــا بیان اینکــه گاهی حرص 
زندگــی را تبدیــل بــه بردگــی می کنــد، افــزود: اگــر 
بخواهیم خوشبخت باشیم همه خوشبختیم ولی 
مشــکل ما این اســت که می خواهیم خوشبخت تر 
مســابقه،  مقایســه،  بــه  را  زندگی مــان  و  باشــیم 

همچشمی و تفاخر می گذرانیم.
وی بــا بیــان اینکه ما باید نگاهمــان را به زندگی 
عــوض کنیــم و برای چشــم دیگران زندگــی نکنیم، 
گفت: در ســبک زندگی نبــوی پیامبر)ص( فرمودند 
من نیامده ام تا بر شــما سخت بگیرم بلکه آمده ام 
مهربانی کنم، آســان بگیرم و مدارا کنم و اگر زندگی 
ما ســخت است به خاطر این است که نبوی زندگی 

نمی کنیم.
لقمانی با تأکید بر اینکه باید آســان زندگی کنیم 
تا خداوند هم به ما آسان بگیرد، افزود: آسان ترین 
و دلپذیرترین مســیر زندگی مسیر خدا و خدا باوری 
اســت زیــرا تمــام واجبات و مســتحبات به انســان 
و  تمــام محرمــات  و  و شــادابی می دهــد  نشــاط 

مکروهات نشاط را از انسان می گیرد.

وی بــا بیان اینکه وضو نور اســت و انســان های 
دائــم الوضو همیشــه شــاداب هســتند، گفــت: از 
عالمــه طباطبایی ســؤال کردنــد بدتریــن لحظات 
زندگی شــما چه زمان هایی اســت؟ ایشــان گفتند 
صبح هــا که از خــواب بر می خیــزم زیرا وضــو ندارم 
و همــان چند قدمی کــه بر می دارم تــا وضو بگیرم 

بدترین لحظات روز من است.
از  بــه روایتــی  بــا اشــاره  اســتاد حــوزه علمیــه 
پیامبــر)ص( که در آن 8 رکن زندگــی را بیان کردند، 
خاطرنشان کرد: رکن اول این است که مشغول به 
لباس خود نباش زیرا پایانش پوسیدگی است ولی 
ما امروز صبح تا شب به لباس و مد خود می رسیم 
در حالی که در ســبک زندگــی نبوی لباس باید تمیز 

باشد و پوسیده و پاره نباشد.
وی با اشــاره به روایتی از امام باقر)ع( اسراف در 
لباس را نــه در زیادی آن بلکه در پوشــیدن نابجای 
لبــاس خانه در زمــان کار و یا لبــاس مهمانی و آبرو 
داری در زمــان کار دانســت و گفــت: در رنــگ لباس 
هم پیامبر بهترین رنگ را رنگ ســفید می دانســتند 
در روایتــی پیامبــر)ص( فرمودنــد لباس هــا نیز ذکر 
می گوینــد و زمانــی که کثیف می شــوند ذکر لباس 

نیز قطع می شــود که باید فــورا آن را عوض کرد 
و در روایــت دیگــری آمــده کــه یــک ســوم هزینه 

پیامبر)ص( برای عطر بوده است.
لقمانــی در ادامه ارکان زندگــی آرام در روایت 
نبوی اظهار کرد: رکن دوم تا هشتم به ترتیب این 
اســت که مشغول غذای خود نباش که پایانش 
فضوالت، مشــغول و اســیر مال و دارایی نباش 
کــه پایانــش بــه ارث ماندن، مشــغول دوســت 
و رفیــق نبــاش کــه پایانــش جدایــی، مشــغول 
جاه و مقــام نباش که پایانش عزل، مشــغول و 
اســیر عیش و نوش نباش که پایانش حســرت و 
مشــغول هیبت و شــأن خود نباش که پایانش 

ذلت و زبونی است.
وی تصریــح کرد: امام صادق)ع( فرمودند 
را  حســرت  و  غبطــه  بیشــترین  کــه  کســی 
می خــورد کســی اســت کــه زیــر خــاک اســت 
و عذابــی بــر او نــازل نمی شــود ولــی منتظــر 

این اســت کــه یکــی از بازمانــدگان او کار خیری 
برایــش انجــام دهد و حســرت ایــن را می خورد 
کــه ای کاش خودش از مالــش صدقه ای داده 

بــود و اطعامی کرده بود.

نگاهی به هشت رکن مهم در سبک زندگی نبوی

حجت االسالم 
لقمانی

استاد حوزه علمیه با اشاره 
وایتی از پیامبر)ص( که  به ر
در آن 8 رکن زندگی را بیان 
کردند، خاطرنشان کرد: رکن 
اول این است که مشغول 
به لباس خود نباش زیرا 
پایانش پوسیدگی است ولی 
وز صبح تا شب به  ما امر
لباس و مد خود می رسیم 
در حالی که در سبک زندگی 
نبوی لباس باید تمیز باشد و 
پوسیده و پاره نباشد.
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میرکاظمی

استقراض های بودجه ای 
دولت از صندوق توسعه باید 

بازگردانده شود
احتمال افزایش 30 درصدی دریافتی حداقل بگیران

 در سال آینده

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
با  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس 
 1401 سال  بودجه  در  اینکه،  به  اشاره 
صندوق  از  برداشتی  تا  شده  تالش 
نشود،  انجام  پول  خلق  همچنین  و 
گفت: استقراضهای بودجه ای دولت از 

صندوق توسعه باید بازگردانده شود.
مســعود میرکاظمــی در مراســم تکریــم و معارفــه 
رئیس جدید هییئت عامل صندوق توســعه ملی گفت: 
صندوق توســعه ملی جایگاهی بــرای حفظ ثروت مردم 
و نســل های آینــده اســت بنابرایــن در مرحلــه اول باید 
در حفــظ آن کوشــا باشــیم تــا ارزش آن نــه تنها کاهش 
نیابــد بلکــه روز بــه روز افزایش یابد. این مســئله هم در 
چارچــوب نــوع ســرمایه گذاری هایی که صنــدوق انجام 
می دهد و هم در حجم ورودی که برای آن در نظر گرفته 

می شود، انجام می دهیم.

وی افــزود: بــر این اســاس بایــد یک پشــتیبانی برای 
ســرمایه گذاری در طرح های پیشــران کشــور باشــد و در 
کنــار آن بتوانــد پشــتیبانی خوبی برای نســل های آینده 
باشــد. این موضوعــات از جملــه ماموریت هایی اســت 
کــه هیئــت عامــل بــرای صنــدوق توســعه ملــی در نظر 

گرفته اند.
خصــوص  در  ســوالی  بــه  پاســخ  در  میرکاظمــی 
بدهی هــای دولت گذشــته به صنــدوق توســعه ملی و 
امکان تکرار رویکرد دولت گذشــته برای اســتفاده از این 
صنــدوق گفت: نــگاه دولت قبــل این بود کــه همانطور 
که پول در شــرایط معمــول وارد صندوق می شــود، در 

شرایط تنگنای اقتصادی می تواند از آن برداشت کند.
در همیــن راســتا برداشــت هایی نیــز از آن انجام شــده 
است. این اقدام هم برای برخی پروژه های ملی مانند بحث 
کنترل آب انجام شده که کار پسندیده ای بوده است اما در 
برخی موارد نیز به عنوان منابعی که ضروریات دولت اقتضا 

می کرده، مجوزهایی دریافت شده است.
بــه گفته میرکاظمی، آن هزینه هایــی که با مجوز مقام 
معظم رهبری دریافت شده در قالب تسهیالت بوده و باید 
به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود. مقرر شده برای 
مشخص شــدن میزان دقیق اعداد و ارقام این تسهیالت 
هیئــت نظارت یک حسابرســی انجام دهد تــا بدین ترتیب 
اعداد این بدهی به صندوق توسعه ملی مشخص شود.

در  ســوالی  بــه  پاســخ  در  جمهــور  رئیــس  معــاون 
خصــوص احتمــال اســتفاده از منابع صندوق توســعه 
ملــی در بودجه ســال 1401 گفت: در بودجه ســال 1401 
تــالش شــده تــا برداشــتی از صنــدوق و همچنین خلق 
پول انجام نشــود. امیدوار هســتیم که از این منابع بجز 
در مواردی که مربوط به پیشــرانی اقتصاد و پشــتیبانی 
از پروژه هایــی کــه می توانــد زیرســاختی بــرای توســعه 

اقتصادی کشور باشد استفاده نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص استفاده 
از منابــع صندوق در ســال جاری گفت: براســاس مجوز 
اســتفاده 20 درصــدی کــه گرفتــه شــده بــود در شــش 
ماهه ابتدایی ســال جاری از منابع صندوق توسعه ملی 
استفاده شــده است و ممکن است برای نیم سال دوم 
نیــز نیــاز بــه اســتفاده از منابع وجود داشــته باشــد اما 
برای ســال 1401 قطعا بــه دنبال این هســتیم که منابع 

صندوق را افزایش دهیم.
وی در خصــوص رقــم الحســاب افزایــش 10 درصدی 
افزایــش حقوق هــا بــرای ســال آینــده گفت: مــا در یک 
چرخــه منفی افزایش حقوق و تورم قــرار گرفته ایم و به 
صورت مرتــب تورم ایجاد می شــود، در نتیجه حقوق ها 
را افزایــش می دهیــم و بــرای آنکــه بتوانیــم حقوق ها را 
پرداخــت کنیــم خلق پــول انجام می دهیم کــه در نتیجه 
شــاهد رشــد پایــه پولــی، ســپس نقدینگــی و در نهایت 

ایجاد تورم هستیم.
ایــن بــه ایــن معنــا اســت کــه 20 درصــد بــه حقــوق 
کارمنــدان اضافه می کنیم اما ســبب تــورم 50 درصدی 
برای عموم مردم می شــویم. این چرخه درســتی نیست 
و تالش براین است که حداقل افزایش را داشته باشیم 
امــا به صــورت پله کانی. برهمین اســاس ممکن اســت 
برخــی حقوق های پایین تا 30 درصد افزایش پیدا کند و 
کســانی که چندین با افزایش حقوق داشته اند کمترین 

ضریب افزایش را داشته باشند.
ایــن مســئله بــه معنا این نیســت کــه تمام افــراد 10 
درصــد افزایــش حقــوق را دریافت میکننــد، بلکه به یک 
حالــت اعتدالــی بایــد برســیم. متاســفانه در پرداخــت 
حقوق هــا یکســری بی نظمی هایــی وجــود دارد و برخی 
بــا توجــه بــه مصوباتــی کــه دریافــت کردنــد افزایــش 
حقوق های قابل توجهی داشــتند و امروز یک کارمند در 
مقایسه با کارمند دیگر اختالف حقوق های باالیی دارند.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مسکن  بنیاد  رئیس  جهان: 
گفت:  کشور  اسالمی  انقالب 
است  این  بر  برنامه ریزی 
پایان  جشن  باید   1410 سال 
بگیریم  را  روستاها  مقاوم سازی 
و یک واحد روستایی غیرمقاوم 

در استان ها نداشته باشیم.
اکبــر نیکــزاد اظهــار کــرد: در بحــث بهســازی 
مســکن روســتایی در ســال 84 تنهــا 7 درصد از 

مسکن های روستایی ما مقاوم بودند.
وی بــا بیــان اینکــه از ســال 84 ســالیانه 200 
هــزار واحــد مســکونی بهســازی کردیــم افزود: 
امــروز حــدود نیمــی از واحد هــای روســتایی در 

کشور مقاوم شدند.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی کشــور 
بیان کرد: استان خراسان جنوبی از استان هایی 
است که در بحث مقاوم سازی مسکن روستایی 

2 تا 3 درصد از متوسط کشوری جلوتر است.
ایــن  بــر  برنامه ریــزی  کــرد:  تصریــح  نیکــزاد 

اســت سال 1410 باید جشــن پایان مقاوم سازی 
روســتایی  واحــد  یــک  و  بگیریــم  را  روســتاها 

غیرمقاوم در استان ها نداشته باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: این کار بســیار ســختی 
اســت زیــرا اکثــر واحدهایــی کــه مقاوم ســازی 
نشــده اند از نظر مالی متوســط و نیمه متوسط 

هستند اما کار باید انجام شود.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی کشــور 
بــا بیــان اینکــه 10 درصــد از تعــداد واحد هــای 
مســکونی روســتایی باقی مانده باید هر ســاله 
بهســازی و مقاوم سازی شوند یادآور شد: برای 

انجام این امر زحمات زیادی کشیده می شود.
نیکــزاد بــه اجرای طــرح هــادی در روســتاها 
اشــاره کــرد و اظهار داشــت: تعداد روســتاهای 
باالی 20 خانوار کشــور در اجرای طرح هادی 40 
هــزار روستاســت و افق طرح هادی ما 10 ســاله 
است و در این راســتا هرساله باید 10 درصد این 

روستاها را در برنامه بازنگری داشته باشیم.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه کار ما خدمات رســانی 
اســت و از مدیران مان ســخنرانی نمی خواهیم 
افزود: بنیاد مســکن انقالب اسالمی برای کشور 
از چندین زاویه نعمت اســت زیرا عالوه بر اینکه 

یک ریال بار مالی به دوش دولت ندارد، در همه 
استان ها ناوگان بزرگ ماشین آالت سنگین دارد 
که این ماشــین آالت در خدمت مسئوالن کشور 
اســت و اگر یک نقطــه دچار حادثه شــود فوری 

استان ها وارد عمل می شوند.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی کشــور 
بــا بیــان اینکه ما بــه برکــت این انقــالب و نظام 
فرمولــی داریــم کــه خیــر دنیــا و خیــر آخــرت و 
همــه  گفــت:  اســت  مــردم  بــه  خدمت رســانی 
مســئوالن دلســوز خدمــت بــه مــردم را از مــا 

می خواهند.
نیکزاد با بیان اینکه روند خدمت گزاری شتاب 
بیشــتری خواهــد گرفــت بیــان کــرد: بیشــترین 
فعالیــت بنیــاد مســکن در نقــاط محروم اســت 
کــه باید قــدر این نعمت را بدانیــم و کاری انجام 

دهیم.
وی با اشــاره به اینکه بایــد بدانیم کارهای بر 
زمین مانده بسیاری داریم خاطرنشان کرد: باید 
تمام تــالش خودمان را برای خدمت رســانی به 
مردم در نقاط محروم روستایی به کار ببریم زیرا 

دعای خیر مردم بال را از انسان دور می کند.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی کشــور 

بــا بیــان اینکــه زمانی کــه انجــام وظایــف ما در 
بنیــاد مســکن بــه خوبــی انجــام شــود یعنــی 
خدمت رســانی به مردم به نحــو مطلوب انجام 
می شود یادآور شد: باید همه ما در جهت کمک 

به محرومان تالش کنیم .
نیکــزاد اظهــار کــرد: ما بر ســر ســفره شــهدا 
نشسته ایم و بسیاری از شهدای ما گمنام رفتند 
و ما امنیت امروز کشور را مدیون شهدا هستیم 
و نبایــد غرور داشــته باشــیم زیــرا در مقابل کار 

شهدا ما هیچ کاری انجام نداده ایم.
قاســم تنهــا مدیــرکل جدیــد بنیــاد مســکن 
انقــالب اســالمی خراســان جنوبــی نیــز در ایــن 
مراســم اظهار کرد: کمک رسانی به محروم ترین 
قشر جامعه از رسالت های بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی است.
گفتنی است صبح امروز با حضور رئیس بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی کشــور، مدیرکل بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی 
تودیع و معارفه شــد که در این راستا از زحمات 
17 ساله علی اکبر آسمانی مقدم تقدیر و قاسم 
تنهــا بــه عنــوان مدیرکل بنیــاد مســکن انقالب 

اسالمی استان خراسان جنوبی معرفی شد.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سیاسی  کمیته  رئیس  جهان: 
نود  اصل  کمیسیون  امنیتی  و 
خطاب  نامه ای  در  مجلس 
خواستار  مجلس  رئیس  به 
»پرونده  بررسی  دستور  صدور 
رسیدگی به کوتاهی های ظریف 

در برجام« شد.
علــی خضریــان در نامــه ای خطاب بــه رئیس 
مجلس شورای اسالمی به توضیحاتی پیرامون 
بی تفاوتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت 
در جریان مذاکرات به احتمال خروج دولت های 
بعدی آمریکا از برجام، عدم شــناخت از تفاوت و 
اهمیت تحریم ها، عدم فهم از دوره های مختلف 
تحریمــی و علــت پیــروی اروپــا از آمریــکا، عــدم 
تســلط به متن برجــام در مورد بازگشــت پذیری 
تحریم هــا، عــدم تســلط به متــن در حــوزه رفع 
تحریم ها، تناقض در رعایت خطوط قرمز رهبری 
و تناقــض در مــورد اثر تحریم ها بــر فروش نفت 
و زمان بازگشت پذیری ایران پرداخت و خواست 
تا رئیس مجلس دســتور ضمن دســتور بررسی 
ایــن موارد ذیل شــکایتی کــه از ظریف به رئیس 
کمیســیون اصــل 90 شــده، گــزارش آن هــم در 
اختیار نمایندگان و ملت شریف ایران قرار گیرد.

اصل  کمیسیون  سخنگوی  نامه  متن   
نود مجلس شورای اسالمی به شرح زیر است:

باسمه تعالی
جنــاب آقــای دکتر قالیبــاف، ریاســت محترم 

مجلس شورای اسالمی، سالم علیکم
دولت هــای  مســتحضرید،  کــه  همان طــور 
یازدهم و دوازدهم برای حل مشــکالت کشــور، 
مذاکــره برای رفــع تحریم ها را به عنــوان راهبرد 
اصلی کشــور انتخاب کرد. فرای مشــکالت ذاتی 
ایــن راهبرد، دکتر محمدجــواد ظریف به عنوان 
بــا ضعف هــای  نیــز  اصلــی مذاکــرات  مســئول 
کارشناســی که در طول مذاکرات از خود نشــان 
داد، نقــش مهمــی در ضعــف توافــق برجــام و 
سوءاســتفاده دشمن از آن داشــت، که نمونه 
اخیر آن در اظهارنظر ایشان پیرامون عدم اطالع 
توافــق  در   )suspend( تعلیــق  واژه  وجــود  از 
پدیــدار شــد. اظهارنظــری برخــالف صحبت های 
قبلــی ایشــان در مجلــس شــورای اســالمی که 
نشــان دهنده عدم اشراف ایشان بر متن توافق 
اســت. عــالوه بــر ایــن اظهارنظــر، موارد بســیار 
دیگــری از ایــن تناقض هــا و اقــدام و اظهــارات 
غیرکارشناســی در مــورد مذاکــرات، تحریم هــا و 
توافــق در صحبت هــا و اقدامــات دکتــر ظریــف 
وجــود دارد، کــه الزم اســت ایــن مــوارد مــورد 
بررســی قرار گیرد مهم تریــن تناقضات، اظهارات 
و اقدامــات دکتــر ظریف که نشــان دهنده عدم 
شایستگی ایشــان برای مدیریت مذاکرات بوده 
اســت به طور خالصه شــامل موارد زیر است که 
اســناد مربــوط بــه آن به صــورت مشــروح ارائه 

خواهد شد:
الــف( بی تفاوتــی نســبت بــه احتمــال خروج 
دکتــر  برجــام:  از  آمریــکا  بعــدی  دولت هــای 
محمدجــواد ظریف در دفعــات متعدد در طول 
انجــام توافــق، ادعــا می کــرد کــه بــه علــت رفع 
قطعنامه های شــورای امنیــت و قوانین حقوق 

آمریــکا  بعــدی  رئیس جمهورهــای  بین الملــل، 
نمی توانند از توافق خارج شــوند یا خروج آن ها 
اثری نخواهد داشــت. به طور مثال دکتر ظریف 
پــس از نهایــی شــدن متــن، در پاســخ بــه ایــن 
ســؤال که رئیس جمهور بعدی آمریکا می تواند 
برجــام را کنــار بگــذارد و چه مکانیســم حقوقی 
بــرای الــزام رئیس جمهــور بعــدی آمریــکا بــرای 
اجــرای برجام وجود دارد، گفته بود: »قطعنامه 
شــورای امنیــت بــرای آمریــکا خیلی مهم اســت 
همیــن  بــه  دارد،  جهانــی  مقبولیــت  مبنــای  و 
دلیــل آمریــکا نمی توانــد ایــن کار )عــدم اجرای 
تعهــدات در برجــام( را انجــام بدهــد..، مــن بــه 
شــما اطمینان می دهم که آن مبنای مقبولیتی 
نابود می شــود.«علی رغم این اظهارنظر، ترامپ 
بــه راحتی و بــه صورت یک طرفــه از توافق خارج 
شــد و تمام توافقات دوران برجام نیز نیمه کاره 

رها شد.
اهمیــت  و  تفــاوت  از  شــناخت  عــدم  ب( 
تحریم ها: یکی دیگــر از ضعف های دکتر ظریف، 
عــدم شــناخت از درجــه اهمیت تحریم هــا بود. 
دکترظریــف این گونــه تصــور می کرد کــه با رفع 
تحریم هــای شــورای امنیــت، دیگــر تحریم های 
آمریکا اثر نخواهدکرد. ایشــان آذر ۹2 در صحن 
علنی مجلس گفته بود: »من به شــمااطمینان 
می دهــم زمانی کــه تحریم های شــورای امنیت 
جــز  آمریــکا  تحریم هــای  تمــام  بریــزد،  فــرو 
تکه پاره ای از کاغذ نخواهد بود.« اما همان طور 
که در طول اجرای برجام و پس از خروج آمریکا از 
برجام مشخص شــد، علی رغم نبود تحریم های 
اقتصــادی قطعنامه هــای شــورای امنیــت، بــه 
علت باقــی مانــدن تحریم های آمریکا و شــروط 
این کشور، ایران نتوانست بهره مندی اقتصادی 
را ببرد، چنانکه دکتر ظریف پس از اجرای برجام، 
علی رغم ادعای کاغذی بودن تحریم های آمریکا 
رفــع تحریم هــای شــورای امنیــت، 13  از  پــس 
اردیبهشت 13۹5 در نامه ای به هماهنگ کننده 
کمیســیون مشترک برجام نوشــت: »بانک های 
غیرآمریکایی عمدتًا بــه دلیل پیام ها و اقدامات 
بازدارنــده اوفــک کــه مقــررات رفــع تحریم هــا را 
بــه شــدت مشــروط و پیچیده جلــوه می دهد و 
هم زمــان تحریم هــای باقی مانده را برجســته و 
تهدیدآمیز معرفی می نمایــد، از ایجاد یا احیای 

روابط تجاری و اقتصادی با ایران اکراه دارند.«
ج( عــدم فهــم از دوره های مختلــف تحریمی 
از  دیگــر  یکــی  آمریــکا:  از  اروپــا  پیــروی  علــت  و 
نقاط ضعــف دکتر ظریف که باعــث زیان فراوان 
اقتصادی به کشــور شــد، عــدم فهم شــرایط و 
دوره های مختلــف تحریمی و میزان پیروی اروپا 
از تحریم های آمریکا بود. وزیر ســابق خارجه در 
ابتــدا معتقــد بود چــون توافــق قطعنامه های 
شــورای امنیــت را رفــع کرده اســت، خــروج یک 
کشور باعث نمی شود تا تعهدات سایر کشورها 
با مشــکل روبه رو شــود. دکتــر ظریــف در تایید 
صحبت هــای خــودش تحریم هــای ســال 1۹۹6 
کــه نشــان  را مثــال زد. صحبت هایــی  )ایلســا( 
می داد دکتر ظریف اطالعی از وضعیت بازارهای 
مالــی دنیــا نــدارد. قانــون تحریم هــای ایــران و 
لیبی )ایلســا( در ســال 1۹۹6 قانونی بــود که در 
آن آمریــکا ســرمایه گذاری در بخــش نفــت و گاز 
ایــران و لیبــی را بــا محدودیــت روبــه رو می کرد. 
ایــن درحالــی بود که هــم مجازات قانون ایلســا 

محــدود بــود و هــم اینکــه بــه اســتناد گزارش 
مقامــات آمریکایی در آن ســال ها شــرکت هایی 
ماننــد پترونــاس یــا توتال کــه در ایــران حضور 
پیــدا کردند، منافــع زیادی در آمریکا نداشــتند. 
لذا بالفاصله اجرای قانون ایلســا متوقف شــد. 
امــا با گســترش بازارهای مالــی و افزایش نقش 
دالر، وابســتگی شــرکت ها بــه آمریــکا و پیــروی 
آن ها از قوانین این کشور بیشتر شد. به همین 
دلیــل پس از خــروج آمریــکا از برجــام و درحالی 
کــه قطعنامه هــای شــورای امنیــت بــه حالــت 
قبــل خود بازنگشــته بودند، اندک شــرکت های 
اروپایی که بــا ایران توافق کــرده بودند، ایران را 
بدون دادن یــک دالر جریمه ترک کردند. همین 
نــگاه غلــط باعــث شــد ایــران علی رغــم خــروج 
آمریکا از برجام دل به اروپا ببندد، اما اروپایی ها 
حتی کاالهای بشردوســتانه به ایــران را کاهش 
دادنــد. دکتر ظریف نیز که پیش از آن ادعا کرده 
بود، خــروج آمریــکا از برجام خللــی در اقدامات 
اروپایی هــا وارد نمی کند، مجبور شــد نامه های 
زیــادی بــه اروپایی ها بزنــد و از آن هــا بابت قطع 

تعامالت اقتصادی خود با ایران گله کند.
بــه متــن برجــام در مــورد  د( عــدم تســلط 
از  دیگــر  یکــی  تحریم هــا:  بازگشــت پذیری 
ضعف هــای تیم مذاکره کننده و مشــخصًا دکتر 
ظریــف عــدم تســلط بــر متــن برجــام در زمینــه 
ظریــف  دکتــر  بــود.  تحریم هــا  برگشــت پذیری 
»درصــورت  بــود:  گفتــه   13۹4 مــرداد   13 در 
بازگشــت پذیری، توافقــات باقی خواهــد ماند و 
کســی نمی تواند مانع آن شــود.« ایــن درحالی 
بــود کــه براســاس بنــد 37 برجــام، در صــورت 
بازگشــت تحریم ها تنها توافقاتی باقی خواهند 
مانــد کــه شــامل تحریم هــای شــورای امنیــت 
تحریم هــای  شــامل  موضــوع  ایــن  و  باشــند 
اروپــا و آمریــکا نمی شــود. به همیــن دلیل هم 
پــس از خــروج آمریــکا از برجام، علی رغــم اینکه 
تحریم های شــورای امنیت مجددًا اعمال نشد، 
برخــالف ادعــای دکتــر ظریــف توافقــات باقــی 

نماندند.
رفــع  حــوزه  در  متــن  بــه  تســلط  عــدم  ه( 
باعــث  موضوعاتــی  از  دیگــر  یکــی  تحریم هــا: 
زیــان به کشــور شــد، عــدم توجــه دکتــر ظریف 
بــه پانوشــت های 14 و 16 پیوســت دوم برجــام 
اســت. دکتــر ظریــف ســال ۹4 و در کمیســیون 
برجــام گفته بود: »از روز اجــرا توافق، اجرای کل 

تحریم های ایاالت متحده متوقف خواهد شد.« 
ایــن در حالــی اســت کــه عالوه بــر باقــی ماندن 
تحریم هــای اولیــه و یــا تحریم مهمــی همچون 
 )U-TURN(محدودیت اســتفاده از چرخه دالر
در برجام، براســاس پانوشــت 14 و 16 پیوســت 
دوم برجام، تحریم های آمریــکا صرفًا برای افراد 
خارج شــده از لیســت تحریم متوقف می شــد و 
 SDN list( افــراد باقی مانده در لیســت تحریــم
( همچنــان شــامل تحریــم بودند و مؤسســات 
مالی دنیا در صورت انجام تراکنش مســتقیم یا 
غیرمســتقیم با آن ها شــامل جریمه محرومیت 
از نظام مالی آمریکا می شــدند. همین موضوع 
باعث شد در طول اجرای توافق بانک های بزرگ 
دنیا بــا ایران کار نکنند. موضوعی که در گزارش 
ســوم وزارت خارجــه در اجــرای برجام نیــز به آن 
اشــاره شــده بود. این موضوع نشــان می دهد 
که عدم تســلط دکتــر ظریف به ســاختار متن و 
تحریم ها باعث شــده تا ســاختار تحریم ها باقی 
بمانــد و ایران آورده اقتصادی چندانی از توافق 

نداشته باشد.
و( تناقــض در رعایــت خطــوط قرمــز رهبری: 
آقای ظریف در طول مذاکرات مدعی شــده بود 
که خطوط قرمز رهبری در مذاکرات رعایت شده 
اســت. این درحالی اســت که خــود رهبر انقالب 
تاکیــد کردنــد کــه دکتــر ظریــف بیــان کردند که 
برخــی خطوط قرمز رعایت نشــده اســت. عالوه 
بر این تناقض، بررســی های کارشناســی نشــان 
می دهــد که هیچیــک از خطوط قرمــز رهبری در 
مورد رفع تحریم ها رعایت نشــده که باعث ضرر 

و زیان به مردم شده است.
ز( تناقــض در مــورد اثــر تحریم ها بــر فروش 
نفــت: دکتــر ظریــف پــس از رســیدن بــه توافق 
برجــام برای توجیه اقدام خــود، ادعا کرد که اگر 
توافــق ژنو یــا برجــام نبود، فــروش نفــت ایران 
صفر می شــد. موضوعی که نه تنهــا با آمارهای 
انــرژی  اطالعــات  اداره  آمــار  حتــی  بین المللــی 
آمریــکا ســازگاری نداشــت، بلکه بعدهــا و پس 
از بازگشــت همــان تحریم هــا در ادعایــی کامــًا 
مخالــف بــا ادعــای قبل خــود در آبان ســال ۹7 
گفــت: »آمریــکا نمی توانــد صادرات نفــت ایران 
را به صفر برســاند.« این تناقــض در گفتار دکتر 
ظریف نشــان می دهد که ایشــان برای پیشــبرد 
نــگاه خــود و توجیــه برجــام، چگونه دســت به 
تحریــف حقایــق و همچنین خالی کردن دســت 

ایران در مذاکرات زده است.
ح( زمــان بازگشــت پذیری ایــران: دکتر ظریف 
پس از نهایی شدن متن توافق برجام مرداد ۹4 
گفته بــود: »می گویند اثر بازگشــت تحریم های 
آن هــا یک شــبه اســت کــه نیســت و به ســال ها 
زمــان نیاز دارد، اثر بازگشــت مــا می تواند زودتر 
باشــد، زیرا اگر نقــض عهد کنند کار مــا با پیچ و 
مهره هاست.« این اظهارات در حالی انجام شد، 
که برخالف ادعای دکتر ظریف تنها چند روز پس 
از خــروج آمریــکا از اعــالم برجام در اردیبهشــت 
ســال ۹7، تمامــی شــرکت های اروپایــی اعــالم 
کردنــد توافقات خــود با ایــران را نیمــه کاره رها 
می کننــد و تنهــا چنــد ماه پــس از اعــالم خروج 
آمریــکا از برجــام و پیش از اینکــه موعد قانونی 
خروج آمریکا از برجــام و اعمال مجدد تحریم ها 
فرا برســد، اروپایی ها خرید نفت خــود از ایران را 

صفر کردند.
در پایــان با اســتناد به موارد فوق که نشــان 
دهنده اهمال دکتر ظریف در انجام مســئولیت 
بــوده یــادآور می شــود پیــرو همیــن موضــوع، 
نامه به رئیس کمیســیون امنیــت ملی مجلس 
شــورای اســالمی و طرح شــکایت از دکتر ظریف 
بــه رئیس کمیســیون اصــل 90 نیز انجام شــده 
است. لذا از شما خواستارم دستور فرمایید این 
موارد بررســی و گزارش آن در اختیار نمایندگان 
و ملــت شــریف ایــران قــرار گیــرد. پیــش از ایــن 
و پــس از گــزارش آخــر وزارت خارجــه در اجــرای 
برجــام نیــز چنیــن خواســته ای تکرار شــده بود. 
لذا خواهشــمندم هرچه سریع تر برای بازخوانی 
تجربه اعتماد به غرب و مسیر مذاکرات که مورد 
تاکیــد مقام معظــم رهبری نیز بوده اســت، این 
اقدامات انجام شــود تا مســیر اشــتباه گذشته 

تکرار نشود.

طی نامه ای به رئیس مجلس مطرح شد؛

یف  یان برای رسیدگی به کوتاهی های ظر درخواست خضر
ونده برجام پر در 

علی خضریان

اکبر نیکزاد

 با استناد به موارد مذکور 
که نشان دهنده اهمال دکتر 
ظریف در انجام مسئولیت 
و  بوده یادآور می شود پیر
همین موضوع، نامه به 
رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی و 
طرح شکایت از دکتر ظریف 
به رئیس کمیسیون اصل 
90 نیز انجام شده است. لذا 
از شما خواستارم دستور 
فرمایید...

یم   وستاها را می گیر ی ر سال 1410  جشن پایان مقاوم ساز


