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10متن زندگی

این حالت خواب
ستون فقرات را نابود می کند

هر  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
خوابیدن  برای  خاصی  مدل  فردی 
نمی دانند  افراد  از  بسیاری  اما  دارد 
برخی از حالت های خواب ممکن است 
آسیب های جدی به ستون فقرات وارد 

کنند.
خــاص  مــدل  شــب ها  مــا  همــه 
خودمان را برای خوابیدن داریم. برخی از ما عادت داریم 
روی شــکم بخوابیم، برخی دیگر باید به پهلو بخوابیم و 
یــا یک بالش بین پاهایمان باشــد؛ اما بد نیســت بدانید 
ایــن ترجیحــات موقع خــواب می تواند بر ســامت تأثیر 
منفــی بگــذارد و به طور قابل توجهی به ســتون فقرات 
تان فشار وارد کند. برای این که بفهمیم چه حالت هایی 

خطرناک هستند؛ این قسمت را بخوانید.

 نامناسب بودن حال پاها در حالت خواب
کارشناســان توصیــه می کننــد بــه حالت پاهــای تان 
توجــه کنیــد. چرخاندن یک پــا به پهلو در هنــگام خواب 
می توانــد واقعــا مضــر باشــد؛ زیــرا خوابیــدن در حالت 
بــه هم پیــچ خــورده باعــث ناهماهنگی ســتون فقرات 
خواهد شــد. این ناهماهنگی به ایــن دلیل رخ می دهد 
که ســتون فقرات شــما به دنبال چرخش پاهای شما از 

حالت طبیعی خود خارج می شود.
در طــول چنــد ســاعتی کــه می خوابیــد، فشــار بــی 
 رویه ای بر ســتون فقرات وارد شــده کــه باعث به وجود 
آمــدن نقاط فشــار در مفاصــل، ماهیچه هــا و رباط های 
کمر و شــانه ها می شود. این نقاط فشار اغلب علت درد 

صبحگاهی افراد است.
البتــه شــاید بــا خوابیــدن در ایــن حالــت احســاس 
ناراحتــی نکنیــد، امــا از آن جایی که ایــن وضعیت باعث 
می شــود ســتون فقــرات شــما منحــرف شــود، امکان 

افزایش فشار و درد در طول زمان هست.
بــد خوابیــدن  متخصصــان هشــدار می دهنــد کــه 
می توانــد منجــر بــه بــروز عائــم بالینی مثل کمــر درد، 
گــردن درد و ســایر مســائلی شــود که در صــورت نبود 
طــب  پزشــک  یــا  کایروپراکتیــک،  ارتوپــد،  مراقبت هــای 
فیزیکــی و تــوان بخشــی بــه ســختی می تــوان بــا آنها 

مقابله کرد.
مشــکات خوابیــدن در ایــن حالت فقط بــه کمر درد 
ختم نمی شــود و اگر وقتــی به پهلــو می خوابید، پاهای 
خــود را روی هم قرار دهید، رگ های پاها فشــرده شــده 
و جریان خون محدود می شــود. این موضوع می تواند 
باعــث تــورم پــا و مچ پا شــود و فــرد در پاهــای خود بی 

حسی یا گزگز را تجربه کند.

 راه حل
اگــر نمی توانید جور دیگری بخوابید حداقل کارهایی 
انجــام بدهیــد تا از فشــار زیاد پیشــگیری شــود؛ به طور 
مثــال در اطــراف خــود بالــش بگذارید تــا به تراز شــدن 
ســتون فقرات خود حتی اگر به پهلو و با پاهای روی هم 

می خوابید، کمک کند.
ســعی کنیــد از یــک بالــش برای تکیــه زانوهــای تان 
وقتــی بــه پهلــو می خوابید، اســتفاده کنیــد؛ همچنین 
می توانید به پشــت بخوابید و یک بالش زیر ســر و یک 
بالش زیر زانو قرار دهید تا ســتون فقرات تان را در یک 

راستا نگه دارید.

نگاه

خوابیدن

از تربیت بدنی که حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟
سپهرغرب، گروه متن زندگی:  درباره عقل سالم در بدن سالم شنیده اید؟ این همان تربیت بدنی است که به سامت عقلی و جسمی به یک اندازه بها می دهد. این طور که مشخص است، تربیت بدنی، یک علم است؛ علمی که به وسیله فعالیت های بدنی، انسان را تربیت می کند.

در واقع زمانی که ما به تربیت بدنی روی می آوریم، یعنی قرار است طی فرآیندی آموزشی، تربیتی، خودمان را باال بکشیم و ارتقا بدهیم؛ آن هم از طریق فعالیت های جسمانی! اما ما چقدر در زندگی روزمره و سبک زندگی مان، تربیت بدنی را گنجانده ایم و به رشد همه جانبه مان فکر می کنیم؟» 
باید بتوانیم مهارت های حرکتی کسب کنیم، آمادگی جسمانی مان را حفظ کنیم و ذهن مان را برای فعالیت هایی این چنینی، به سمت مثبتی سوق بدهیم.« این را یکی از معلمان تربیت بدنی می گوید که معتقد است آن چیزی که در مدارس اجرایی می شود، چیزی میان ورزش و تربیت بدنی 

است.

متن  گروه  سپهرغرب، 
مهم ترین  از  یکی  زندگی: 
است  این  افسردگی  جنبه های 
که احساس کنید زندگی ارزش 
احساس  این  ندارد.  زیستن 
ناامیدی و درماندگی می تواند 
را  آینده  و  ویران  را  روان  و  روح 
تیره وتار کند اما با ایجاد حس هدف در زندگی 
را  آن  حتی  و  پیشگیری  افسردگی  از  می توان 

درمان کرد.
گاهــی ممکــن اســت از شــدت افســردگی، 
کنیــد  احســاس  یــا  کنیــد  پوچــی  احســاس 
مصیبت های دنیا روی شانه های شما سنگینی 
می کنــد و حتی گاهــی از محیط هــای اجتماعی 

کناره گیــری کنیــد. با این حــال، تحقیقات 
نشــان داده اســت که احســاس 

هدف داشتن در زندگی می تواند به شما کمک 
کنــد تــا از احســاس پوچــی و افســردگی خارج 
شــوید و دوبــاره بــه زندگــی عادی خــود ادامه 
دهیــد چراکــه احســاس هــدف، امید مــی آورد 
می کنــد.  کمــک  تصمیم گیــری  در  شــما  بــه  و 
مطالعات همچنین نشان می دهند که داشتن 
هدفمنــدی می توانــد انعطاف پذیــری عاطفــی 
شــما را افزایش دهد و شــما را قادر می سازد تا 

با استرس های زندگی، بهتر کنار بیایید.

کردن  زندگی  برای  دلیلی  داشتن  هدف   
است

به عنــوان  هــدف،  احســاس  به طورکلــی 
رفتارهــا،  هدایــت  بــرای  چیــز  مهم تریــن 
تصمیم گیری هــا و دســتیابی به اهــداف فرد در 
نظــر گرفته می شــود. هدف ممکن اســت برای 
برخــی تشــکیل خانــواده، قبولــی در یک رشــته 
تحصیلــی، دســتیابی بــه عایــق و بــرای برخــی 
دیگر ممکن اســت شغلشــان باشــد. یک تصور 
غلــط در مورد هدف این اســت که هــدف ثابت 
اســت، درحالی که افــراد می توانند اهداف خود 
را پــس از یک رویــداد مهم در زندگی مانند مرگ 
در خانــواده، بازنشســتگی، ورود یا خروج از یک 
رابطــه و... تغییــر دهند. صرف نظــر از اینکه چه 
چیزی برای شــما معنا و هدف می آورد، داشتن 

حس هدف ضروری است.

احســاس اینکه هرروز صبح دلیلی برای بلند 
شــدن از رختخواب داشــته باشــیم، یا اینکه به 
چیــز مفید یــا مهمی دســت یابیم، زندگــی را در 

جهــت مثبتی حرکت می دهــد. وقتی دنیای ما 
معنادار می شود و احساس می کنیم در حال 
رســیدن به اهداف خود هستیم، این قدرت را 

داریم که مســئولیت بیشــتری برای زندگی خود 
بپذیریــم و این به نوبه خــود به ما انگیزه و امید 

به زندگی می دهد.

 داشتن هدف بر روی سالمت روان تأثیر 
مثبت دارد

زندگــی  می کننــد  احســاس  کــه  افــرادی 
معنــاداری دارنــد، روابــط شــخصی قوی تــری، 
مشــکات جســمی کمتــر، ســامت روانــی بهتر 
و به طورکلــی ســبک زندگــی ســالم تری دارنــد. 
برعکــس، زمانــی کــه مــا فاقد احســاس هدف 
هســتیم، می توانیــم احســاس پوچــی کنیــم – 
کــه ایــن خــود می تواند منجــر به افســردگی و 

اضطراب شود.
تحقیقــات نشــان می دهد افــرادی که حس 
در  دارنــد،  زندگــی  در  معنــاداری  و  هدفمنــد 
مقایســه با افرادی که احســاس هــدف ندارند، 
بهتــری  شــناختی  عملکــرد  و  روان  ســامت  از 
برخوردارنــد. افــرادی که حس هــدف در زندگی 
دارنــد کمتر دچار حمات قلبی، ســکته مغزی و 
زوال عقل می شوند. چندین مطالعه همچنین 
نشــان می دهند که افــراد با حــس هدفمندی 
قوی تــر تمایــل بــه انجــام رفتارهــای ســالم تر و 
انتخاب های ســبک زندگی مانند انجام تمرینات 
ســال  در  ای  مطالعــه  دارنــد.  منظــم  بدنــی 
2013 نشــان داد کــه افراد با حــس هدفمندی 
عمــل  بهتــر  اســترس  مدیریــت  در  زندگــی  در 
می کنند و خواب بهتری نســبت بــه افراد بدون 
هدف دارنــد. همچنیــن داشــتن جنبــه مثبت و 
معنادار در زندگی ممکن اســت عملکرد مغز از 

جمله شناخت و حافظه کلی را بهبود بخشد.

افسردگی  از  گذاری  باهدف  چگونه   
پیشگیری کنیم؟

عناصــر  مهم تریــن  از  یکــی  هدف گــذاری 
موفقیــت در زندگــی ماســت. تحقیقات نشــان 
می دهــد که داشــتن اهــداف روشــن می تواند 
تأثیر مثبتی در زندگی روزمره داشــته باشــد اما 
تعییــن اهــداف واقع بینانــه و دســت یافتنی در 
بهتریــن شــرایط می تواند چالش برانگیز باشــد 
و ایــن مســئله بــرای افــرادی کــه با افســردگی 
و اضطــراب دســت وپنجه نــرم می کننــد گاهــی 
غیرممکــن بــه نظر می رســد امــا بــا به کارگیری 
روش هــای زیــر، به راحتی می تــوان حس هدف 

در زندگی را به دست آورد.

 اهداف کوچک تعیین کنید
افــراد  از بزرگ تریــن اشــتباهاتی کــه  یکــی 
در هدف گــذاری مرتکب می شــوند این اســت 
کــه ســعی می کننــد کل زندگی خــود را تنها با 
یــک هدف تغییــر دهنــد. اگر برای رســیدن به 
اهدافی که درگذشــته تعییــن کرده اید تاش 
کرده ایــد و بــه آن ها نرســیده اید، ســعی کنید 
یک هــدف کوچــک و قابل دســتیابی را تعیین 
کنیــد، ســپس از موفقیــت دررســیدن بــه آن 
هــدف کوچــک بــرای شــروع قدرتمندانه روی 

هدف قابل اجرای بعدی اســتفاده 
هــدف  به عنوان مثــال،  کنیــد. 
شــما ایــن اســت کــه در عــرض 
کنیــد؛  وزن  کیلــو   3 مــاه،  یــک 
بنابرایــن، هــدف امــروز شــما باید این باشــد 
که به جــای چیپس در میان وعــده، یک میوه 
ســالم تر  غذایــی  انتخــاب  کنیــد.  جایگزیــن  را 
ممکن اســت اثــرات مثبتی در شــما و کاهش 
وزن شــما داشته باشــد لذا این هدف کوچک 
می توانــد فرصــت دســتیابی به هــدف بعدی 
بزرگ تــر یعنــی 10 دقیقــه پیــاده روی در روز را 

کند. فراهم 
تعییــن و انجــام اهداف کوچــک تأثیر مثبتی 
در انگیزه شــما دارد و به شــما کمک می کند تا 
درونی ســازی کنید که می توانید اهداف بزرگ تر 
را انجــام دهیــد. ایــن امر به ویــژه بــرای افرادی 
کــه با افســردگی یا اضطــراب دســت وپنجه نرم 

می کنند، بسیار مهم است.

 اهداف خود را مشخص کنید
یکی از رایج ترین اشتباهات در تعیین هدف، 
مشــخص نبودن آن اســت. اگــر دقیقــا ندانید 
هدفتان چیســت، تاشی هم برای دستیابی به 

آن نخواهید کرد. 
مثــًا تصمیــم می گیرید به عنــوان یک هدف 
"وزن کــم کنید" یا "زمان بیشــتری را با خانواده 
بگذرانیــد"؛ ایــن اهــداف، فاقــد ویژگــی خــاص 
و مشــخص هســتند امــا کاهش کلســترول به 
میزان مشــخص، حذف یک ماده غذایی خاص 
مثــل نوشــابه یــا گنجانــدن ورزش در برنامــه 

روزانــه از اهداف مشــخص هســتند. همچنین 
گذراندن زمان بیشــتر با خانواده یک هدف غیر 
مشــخص است؛ سعی کنید این هدف را به یک 
هدف خاص تغییر دهید، مانند: »هر پنجشنبه، 
دو ســاعت تلفن همــراه را کنار می گذاریم و یک 
بــازی خانوادگــی انجــام می دهیــم.« بنابراین، 
باید سعی کنید اهدافتان را به طور مشخص و 
واضــح تعیین کنید تا در دســتیابی و اجرای آن 

اهداف مصمم باشید.

 یک کار خالقانه انجام دهید
برای خاقیت الزم نیست نقاش یا نویسنده 
بزرگــی باشــید. انجــام یــک کار خاقانــه مثــل 
اتاق خــواب،  رنگ آمیــزی  لبــاس،  یــک  دوخــت 
تغییر دکوراســیون، کاشــت گل و گیــاه و... هم 
می تواند به احســاس هدف داشــتن در زندگی 

کمک کند.

 به روانشناس مراجعه کنید
اگــر مــوارد بــاال شــمارا در تعییــن اهــداف 
و  یــک متخصــص  بــه  نکــرد، مراجعــه  کمــک 
روان درمانگــر ممکــن اســت در این مســیر به 

کند.  شما کمک 
روان درمانگــر ضمن بررســی علل و عائم 
افسردگی، به شــما کمک می کند راه هایی را 
بــرای ورود مجدد به زندگی خود شناســایی 
شــنیدن  بــرای  راهــی  گفتاردرمانــی  کنیــد. 
افــکار خــود با صــدای بلند اســت کــه باعث 
می شــود تــا در زندگــی بــه احســاس هــدف 

دست یابید.

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
قول  به  همان  یا  موفقیت  موانع 
ما،  موفقیت  دشمنان  معروف 
عجیب  و  پیچیده  خیلی  عوامل 
باورهایی  بلکه  نیست  غریبی 
مردم  اغلب  میان  در  عامیانه 

هستند.
آیــا از آنچه که در زندگی هســتید، رضایت دارید 
یا حس می  کنید که چیزهایی را از دست داده اید؟ 
همــه مــا رویاها و افــکاری در ذهن داریــم که روی 
زندگیمان تأثیرگذار هستند و گاهی اوقات بعضی 
از این ها ممکن اســت باعث شــود که از خواســته 
هایمــان دور بمانیــم؛ امــا بدانیــد کــه ایــن باورها 
و خواســته ها اهمیــت زیــادی دارنــد و بایــد آنها را 
مدیریت کنید و مراقب باشــید که شــما را محدود 
نکند. در این قسمت قصد داریم باورهای محدود 
کننــده ای را بــه شــما معرفــی کنیم کــه باعث می  

شود از پیشرفت جا بمانید.

 ترس از قضاوت شدن
این یک واقعیت نگران کننده است که همیشه 
مخالفانــی خواهیــد داشــت. مهــم نیســت چقدر 
تاش می کنید یا چه کار بزرگی انجام می دهید، در 

هر صورت از یک نفر چیز منفی می شنوید.
گاهــی اوقــات بعضی از افراد فکــر می  کنند که 
اگــر هــر کار جدیــدی را بــه انجــام برســانند، مورد 
قضــاوت قرار می  گیرند و بــه خاطر این قضاوت ها 
تــرس از انجــام کار جدیــد دارنــد کــه این یــک باور 

محدود کننده و منفی است.

 ترس از نرسیدن به خواسته ها
گاهــی اوقــات این تــرس در مــورد نرســیدن به 

خواســته ها از دوران کودکــی بــا مــا همراه اســت. 
در واقــع ترس از شکســت خوردن باعث می شــود 
که اقدام مناســبی انجام ندهیــم و ذهنمان مدام 
درگیــر باشــد؛ می ترســیم از ایــن کــه نتوانیــم بــه 
خواســته هایمان برسیم و در نتیجه هیچ گاه تاش 
نمی کنیم و این یک باور محدود کننده و غلط است.

 نداشتن آمادگی
کامــا مهم اســت تــا در مــورد چیزهایــی که در 
زندگی می خواهید، برای خود آمادگی ایجاد کنید. 
عاقانه اســت که تحقیق کنید تــا بتوانید آگاهانه 
تصمیم بگیرید. زمان بندی نیز بســیار مهم است و 
گاهی اوقات قبل از انجام کاری باید صبور باشــید. 
بــا ایــن حــال، بیــن زمان بنــدی مناســب و تعلــل 
تفــاوت زیادی وجــود دارد و ایــن می تواند یکی از 
آن باورهای مضری باشــد که شما را از موفقیت ها 

باز می دارد.

 ترس از شکست با وجود امتحان نکردن
ایــن باور ســمی شــما را عقــب نگه مــی دارد و 
باعث می شــود که نوآوری نداشته باشــید، زیرا با 
خودتــان فکر می کنید که اگر فــان چیز را امتحان 
کنــم، احتمــاال شکســت می خــورم، در نتیجــه بــه 

سراغش هم نمی روید.
شکســت های گذشــته به این معنی نیست که 
هرگــز موفــق نخواهید شــد؛ شــما بایــد چیزهای 
جدید را امتحان کنید تا به نتایج مطلوب برســید. 
هرگز اجازه ندهید که ترس از شکســت بین شما و 

خواسته های تان قرار گیرد.
گاهــی اوقــات این تــرس در مورد نرســیدن به 
خواســته ها از دوران کودکــی بــا ما همراه اســت. 
در واقع ترس از شکســت خوردن باعث می شــود 

انجــام ندهیــم و ذهنمــان  اقــدام مناســبی  کــه 
مــدام درگیر باشــد؛ می ترســیم از این کــه نتوانیم 
بــه خواســته هایمان برســیم و در نتیجــه هیچ گاه 
تــاش نمی کنیم و ایــن یک باور محــدود کننده و 

غلط است.

 فکر کردن به دیر شدن
ســن؛ بهانه دیگری اســت که می تواند شــما را 
از رســیدن به آرزوهــای تان بــاز دارد. گاهی اوقات 
بعضــی از افــراد بــه خاطــر این که ســن شــان باال 
مــی رود، فکــر می کننــد دیگــر زمانــی بــرای انجام 
کارهــای جدید نیســت. همین بــاور محدودکننده 
باعث می شــود که دیگر نتوانند کارهایشــان را به 
انجام برســانند و مدام ناامید هستند. هیچ وقت 
بــرای این کــه قدمی بردارید و کاری را که همیشــه 

می خواستید انجام دهید؛ دیر نیست.

 لزوم عالی بودن همه چیز
یکــی از باورهــای محــدود کننــده ای کــه افــراد 
اســت.  گرایــی  کمــال  حــس  دارنــد،  زندگــی  در 
متأسفانه این باور گاها مخرب خواهد بود و شما 
نمی توانیــد کاری انجــام دهید و هیــچ وقت هم از 
خودتــان راضی نیســتید. این نگرش ســمی بوده 
و بــر تمام جنبه های زندگی شــما تأثیــر می گذارد. 
آنقدر برای کامل شــدن تــاش می کنید که خود را 
منزوی می کنیــد؛ همچنین از انجام کارهای جدید 

اجتناب می کنید.

 خود باوری نداشتن
و  بــاور ندارنــد  بــه خودشــان  افــراد  از  خیلــی 
فکــر می کنند که بــه اندازه کافی خوب نیســتند و 
توانایــی انجــام کارهای جدیــد را ندارنــد و همین 

باعث می شــود که از انجام کارها دست بکشند و 
پیشرفت و موفقیت هم نصیبشان نشود.

 تصور تغییر ناپذیر بودن شرایط
البتــه چیزهــای زیــادی در دنیــا وجــود دارد که 
شــما نمی توانید آن هــا را تغییر دهیــد و باید آنها 
را بپذیریــد و جلو بروید. از ســوی دیگــر، چیزهایی 

وجود دارد که اگر مصمم باشــید، می توانید آن ها 
را در زندگــی خــود تغییــر دهید. اما خیلــی از افراد 
بــه خاطر اینکــه فکر می کنند، هیچ چیــز در زندگی 
قابــل تغییــر نیســت، در نتیجــه همیــن شــرایط را 
می پذیرند، خودشــان را عقب می کشــند و پشــت 
ســر خواســته های دیگــران پنهــان شــده و فکــر 

می کنند که همیشه اوضاع همین خواهد ماند.

 نداشتن منابع کافی
شــما بــه انــدازه کافــی باهــوش هســتید تــا 
بتوانیــد کارهایــی کــه در ذهــن تــان اســت را بــه 
انجام برســانید. با این حال نبایــد اجازه دهید که 
منابع محدود دلیلی برای دســت کشــیدِن شما از 

فعالیت ها شود. 
هــر چیزی که ارزش داشــتن را داشــته باشــد؛ 
را هــم خواهــد  کــردن و تهیــه منابــع  ارزش کار 

داشت.

افراد  مختص  موفقیت  اشتباه  تصور   
خاص بودن

بعضــی از افراد فکر می کنند که چیزهای خوب 
ماننــد موفقیــت فقط بــرای برخی از افــراد خاص 
اســت و با همیــن فرضیه جلو می رونــد که همین 
باعــث می شــود کــه در نهایــت بــه آنچــه کــه می  

خواهند؛ نرسند.

ایجاد هــدف 
 چگونه افسردگی  را کاهش می دهد؟

به طورکلی احساس هدف، به عنوان مهم ترین چیز برای هدایت رفتارها، تصمیم گیری ها 
و دســتیابی به اهداف فرد در نظر گرفته می شــود. هدف ممکن اســت برای برخی تشــکیل 
خانــواده، قبولــی در یک رشــته تحصیلی، دســتیابی به عالیــق و برای برخــی دیگر ممکن 
اســت شغلشــان باشــد. یــک تصور غلــط در مورد هــدف این اســت که هدف ثابت اســت، 
ویداد مهم در زندگی مانند مرگ در  درحالی کــه افــراد می توانند اهداف خود را پس از یک ر

وج از یک رابطه و... تغییر دهند... ود یا خر خانواده، بازنشستگی، ور

کامــال مهــم اســت تا در مــورد چیزهایی کــه در زندگی می خواهیــد، برای خــود آمادگی ایجاد 
گاهانه تصمیم بگیرید. زمان بندی نیز بســیار  کنیــد. عاقالنه اســت که تحقیــق کنید تا بتوانید آ
مهم اســت و گاهی اوقات قبل از انجام کاری باید صبور باشــید. با این حال، بین زمان بندی 
مناســب و تعلل تفاوت زیادی وجود دارد و این می تواند یکی از آن باورهای مضری باشــد که 

شما را از موفقیت ها باز می دارد.

هدف گذاری

باورهــــایی که جلوی موفقیت همه ما را می گیرد

موفقیت
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هم کفو بودن در ازدواج باعث 
آرامش روانی یک زندگی 

خواهد شد
سپهرغرب، گروه متن زندگی: یک روان–

شناس بالینی گفت: هدف از ازدواج طبق 
ذهنی،  آرامش  به  رسیدن  قرآن  فرمایش 

جسمی، روانی است.
قیصر ملکی با اشاره به اهمیت هم کفو 
بودن در ازدواج، اظهار کرد: از معنی لغوی 
هــم کفــو بودن شــبیه بهــم بودن اســت، 
یعنــی دختــر و پســر از نظر ســلیقه، عقاید و نــوع فرهنگ 

شبیه بهم باشند.
وی بــا بیــان اینکــه از نظر روانی انســان مایل اســت 
ویژگی هــای  کــه  کنــد  انتخــاب  همســری  خــود  بــرای 
فرهنگی، اجتماعی و روانی شــبیه خود داشــته باشــد، 
افــزود:  ایــن همســانی و هــم کفــوی نــه تنهــا آدم ها را 
بــه یــک دیگــر جــذب می کنــد بلکــه وصلــت  آن هــا را نیز 

کرد. خواهد  محکم تر 
این روانشناس بالینی حوزه خانواده و ازدواج با اشاره 
به نگاه گذشــتگان بــه این مســئله و ضرب المثل کبوتر با 
کبوتــر باز بــا باز، ادامه داد: هم کفو بودن از لحاظ ســنی، 

ظاهری و جسمانی باید مدنظر باشد. 
تناســب قد، هیکل و زیبایی شــاید مسائل مورد تامل 
و اولویت دار برای افراد نباشــد اما در نظر داشــته باشــید 
که تفاوت ســنی به خصوص در فرهنگ های مختلف حائز 

توجه است. 
این تفاوت سنی گاهی باعث می شود که طرفین کمتر 

یکدیگر را درک کنند.
وی با اشــاره بــه همســانی اجتماعی، ابــراز کرد: این 
مســئله به ســطح فرهنگــی و جایگاه اجتماعــی افراد و 
خانــواده مربوط می شــود. همچنین ســطح رفاه مالی 
طرفیــن می توانــد تاثیــر زیــادی در جایــگاه اجتماعــی و 

باشد.  آن ها داشته  فرهنگی 
مدنظر باشــد کــه اگر این تفاوت رفاهــی بعضا باعث 
و  سوءاســتفاده  غــرور،  یــا  طــرف  یــک  سرشکســتگی 

زورگویی طرف مقابل شود.
ملکــی هم کفــو بودن به لحاظ تحصیاتــی را نیز مهم 
برشــمرد و بیان کرد: همسانی در تحصیات و مهم از آن 
نــوع تفکر، تاثیرگذار در پایداری یک رابطه اســت؛ به طور 
مثــال یــک خانم یــا آقا با تحصیــات عالیه، ســطح روابط 
و معاشــرت متفاوتــی دارد و از اینکــه طرف خود ســواد 
کمتری به نســبت خودش داشته احساس شرم خواهد 
کــرد اگــر چه ایــن مــورد مطلقــا در همــه زوجیــن صدق 

نمی کند.
وی بــا اشــاره به اهمیت همســانی زوجین در مســائل 
اعتقادی، اذعان کرد: باید درست و عاقانه همسر خود را 
انتخاب کنید تفاوت در مسائل اعتقادی فکری و فرهنگی 
باعث ایجاد فشــار روانی، احســاس تنهایــی و بی توجیهی 
خواهد شد و بعضا کار به توهین و جنگ و جدل می رسد 
بــه  خصوص در مســائل اعتقادی این تفــاوت اگر فاحش 
باشــد منجــر بــه تغییر احســاس و هیجــان یک طــرف در 

رابطه خواهد شد.
ایــن روانشــناس حــوزه خانــواده بــا بیــان اینکه هر 
عاملــی کــه باعــث تنــش و درگیــری زندگــی می شــود 
را بایــد از خــود دور کنیــم، تشــریح کــرد: مهــم ماهیت 
ازدواج کســب آرامــش درکنارهمدیگــر اســت از این رو 
توجــه به هــم کفــو بــودن تضمین کننده رابطــه بهتری 
اســت؛ چرا که اگر انســان دوســتی برای ادامــه زندگی 
تــود انتخــاب  می کنــد بهتر اســت این دوســت تناســب 

باشد. داشته 
ملکــی با اشــاره بــه احتــرام دو طرفه در یــک رابطه، 
کمــک از روانشناســان و مختصــان خانــواده را در یــک 
کــرد:  خاطرنشــان  و  دانســت  مهــم  درســت  انتخــاب 
اگرچــه مطلقــا نمی تــوان گفــت که هــم کفو نبــودن در 
همــه مــوارد آســیب زا اســت امــا در کام ائمــه و قــرآن 
نیــز ســفارش شــده کــه همســرانی از جنــس خودتــان 
برای شــما آفریده شــده است، لذا این مســئله هم کفو 
نبــودن، جــز تنش، دردســر و نبــود آرامــش حاصلی به 

ندارد. همراه 

پنجره

متن زندگی ورزش یا تربیت بدنی؟ مسئله این است!
سپهرغرب، گروه متن زندگی:   شاید خنده دار باشد که بگوییم ورزش می تواند شما را به جایگاه باال و پول و شهرت برساند اما تربیت بدنی هدفی معنوی تر و درونی تر را دنبال می کند؟ اما واقعیت همین است! کافی است نگاهی گذرا به ورزشکاران شناخته شده دور و اطرافتان 
بیندازید! آن ها فعالیت های عادی جسمانی را بر اساس یک رشته و قوانین و مقررات آن رشته پیش برده اند و به مهارتی دست پیدا کرده اند که حریفی برای رقابت دادن شده اند؛ و خب برنده شدن در چنین رقابت هایی آن ها را به هدف های مالی قابل توجهی رسانده است. 

البته که این یکی از خصوصیات ورزش است؛ اینکه می تواند همراه با سامتی، ثروت و زندگی را برای ورزشکار به ارمغان بیاورد. به نظر می رسد که برای رسیدن به ورزش، الزم است که از پل تربیت بدنی بگذریم.

متن  گروه  سپهرغرب، 
دارید  دوست  اگر  زندگی: 
که  شوید  تبدیل  انسانی  به 
بهترین  دارید،  را  آرزویش 
درست  عادات  ایجاد  پیشنهاد 

است.
»کارهــای  نوشــت:  فرادیــد 
پراکنــده و منقطــع، مدت کوتاهــی حس خوب 
می دهند امــا تغییر معنــاداری در زندگی ایجاد 
نمی کنند. یک وعده غذای ســالم، شکم شما را 
شــش تکه نمی کند. خواندن چند صفحه کتاب 
در آخــر هفتــه شــما را بــه آن ســطح از آگاهــی 
نمی رســاند کــه زندگیتــان را تغییــر دهــد و یک 
بــار نوشــتن خاطراِت رابطه، مشــکات شــما را 
با شــریک عاطفی تان حل نمی کند. اگر دوســت 
داریــد به انســانی تبدیل شــوید کــه آرزویش را 
داریــد، بهترین پیشــنهاد ایجاد عادات درســت 
است که در ادامه  این مطلب شش مورد از آنها 

را که آزموده شده اند، می خوانید.
خاقیت، بهره وری و شــادی تان را با »تمرین 
نیکِســن« افزایــش دهیــد »گاهــی نشســتن و 
دســت روی دست گذاشــتن بهترین کاری است 
که می توانید انجام دهید.« کارن سالمانسون.

آخریــن بــاری کــه هیــچ کاری انجــام ندادید 
ِکــی بود؟ مــا در یک دنیــای بیش فعــال زندگی 
و  کاری  ایمیل هــای  نتفلیکــس،  می کنیــم. 
تلفن هــای هوشــمند. رســیدگی به امــور کاری 
و خانوادگــی و رشــد فــردی بــه طــور همزمــان 
دشــوار اســت. بــه همیــن دلیــل »نشســتن و 
هیــچ کاری نکــردن« از بســیاری جهــات بــه نفع 
زندگی پرجنب وجوش ماســت چون: خاقیت و 
مهارت های حل مســئله  شما را تقویت می کند. 
شــما را شــادتر می کنــد. به قــول مانفرد کتس 
یــک  داشــتن  »مشــغله  روانــکاو،:  وریــِس،  دو 
مکانیســم دفاعی بســیار موثر بــرای دفع افکار 
و احساســات مزاحــم اســت.« به جــای این کار 
با آنها روبه رو شــوید تا بتوانیــد زندگیتان را بهتر 
کنید. شما را سازنده تر می کند. ذهنی که خوب 
اســتراحت کرده باشــد قطعــا ســازنده تر عمل 

می کند.
پیشــنهاد: آخر هفته ها، یک ساعت در مکان 
مــورد عاقه تــان در خانه بنشــینید، یــک قلم و 
کاغذ همراهتان داشــته باشــید و اجــازه دهید 
ضمیــر ناخودآگاهتــان بــه هــر موضوعــی کــه 
می خواهــد پــر و بال دهــد. هلندی هــا که یکی 
از شــادترین مردمان دنیا هستند این عادت را 

»تمرین نیکِسن« می نامند.
البتــه تمرین نیکِســن را در صورتــی امتحان 
کنید که همیشــه ســرتان شلوغ اســت و خبری 
در زندگیتان هســت. رسانه های اجتماعی دائم 
حــواس شــما را پــرت می کننــد. به نــدرت بــرای 
خودتــان وقــت داریــد. خودتــان را بــه تکیه گاه 

قدرتمنــد آرامش تبدیل کنید. »هر قدر انســان 
قــدرت  بــه  نزدیک تــر شــود،  آرام تــر  بــه ذهــن 

نزدیک تر شده است.« مارکوس اورلیوس.
هراس، ســردرگمی و خشم، شــما را به جایی 
نمی رسانند. این احساسات فقط موقعیت های 
دشوار شما را دشــوارتر می کنند. مراقبه  روزانه، 
شــما را بــه تکیــه گاه قدرتمنــد آرامــش تبدیــل 
و عملکــرد شــما را در مــوارد زیــر بهتــر می کنــد: 
جلســات کاری با ریســک باال، گفتگوهای دشــوار 
با شــریک عاطفی، درس هایی کــه به فرزندانتان 
می آموزیــد. تمــام چیزی کــه بــرای نائل آمدن به 
این اهــداف به آن نیاز دارید، عادِت مراقبه کردن 

است.
پیشنهاد: چشمانتان را ببندید و هشیاری تان 
را در نواحــی کوچک میــان لب ها و بینی متمرکز 
کنیــد، ســپس اجــازه دهیــد ایــن هشــیاری بــه 

نواحی دیگر بدنتان منتقل شود.
ایــن نــکات را به خاطر بســپارید: الزم نیســت 
حتما به چیز خاصی دست یابید: جوهره  مراقبه، 
»پذیــرش« و »حــس بــودن در لحظــه« اســت. 
ســعی نکنید جلوی فکــر کردنتــان را بگیرید: اگر 
فکــری به ذهنتــان رســید، در برابــر آن مقاومت 
نکنید. اجازه دهید باشــد و به خودی خود برود. 
هــدف شــما افزایش زمــان میان این دو اســت. 
اوقات متفاوتی از روز را تجربه کنید: بعضی افراد 
صبح و بعضی دیگر شب را ترجیح می دهند. یاد 

بگیرید دانسته هایتان را درک کنید.

خود  درون  به  سفر  »خاطره نویسی   
است.« کریستینا بالدوین

مکتوب کــردن افــکار، غبــار ذهــن را از بیــن 
می برد. بیشــتر افکار شما فقط در اعماق ضمیر 
نیمه خودآگاهتــان وجود دارند. اگر یک ماه، هر 
روز خاطره نویسی کنید، افکار ضمیر ناخودآگاه 
بــه ســطح آمــده و اطاعــات بیشــتری را درباره  
خودتان به دســت می آورید. این آگاهی اســت 
که از آن به قدرت یاد می کنند و سبب می شود 
درســت تصمیم گیری کنید. اما شاید برای همه 
شــما نوشتن آســان نباشــد، از کجا باید شروع 

کنید؟

 پیشنهاد:
به ســواالت خــاص پاســخ دهید: بــا این کار 
چارچوب روزانــه ای برای مکتوب کردن افکارتان 
پیــدا می کنیــد. جریان ســیال ذهــن: وقتی یک 
مســئله  خاص ذهن شــما را درگیر کرده و شما 
توان فیزیکی و ذهنی رســیدگی به آن را ندارید، 
از نوشــتن کمــک بگیرید فقط نبایــد افکارتان را 
قضــاوت کنیــد یا موضــوع خاصی را هــدف قرار 
دهیــد، فقط اجــازه دهید واژه ها جاری شــوند. 
بــا نوشــتن یک یــا دو صفحــه، فکــر تــازه ای به 
ذهنتــان خواهد رســید! واژگان مکتــوب، افکار 

واقعی شــما را آشــکار می کنند. ذهن و بدنتان 
را هم زمــان قــوی کنیــد؛ »هیــچ انســانی حــق 
ندارد در موضوع تربیت بدنی ناآزموده باشــد. 
شــرم آور اســت انســان به ســالخوردگی برسد؛ 
بــدون اینکــه شــاهد زیبایی و قدرتی باشــد که 

بدنش ظرفیت آن را داشته است.« سقراط.
انســانی قــدرت خــام مردانــه ای درون  هــر 
خودش دارد اما بیشــتر انسان ها هرگز متوجه 
این قدرت درونی نمی شوند. تمرینات بدنی: به 
شــما نظم و ترتیب و تعهد می آموزند. جلسات 
درمانــی رایــگان بــه حســاب می آینــد. راه عالِی 
ارتباط با انســان هایی هستند که مثل خودتان 
فکــر می کننــد و بــه رشــد فردی شــان اهمیــت 
افزایــش  را  شــما  انگیــزه   و  انــرژی  می دهنــد. 

می دهند.

و  خرسندی  و  رضایت  احساس   
بهره مندی بیشتر از زندگی

»تنهــا با بخشــیدن اســت که بیــش از چیزی 
را کــه داریــد دریافــت خواهید کــرد.« جیم ران. 
بیشتر افراد با ذهنیِت »این فایده اش برای من 
چیست؟« زندگی می کنند. این ذهنیت طبیعی 
اســت، چون انســان ها ذاتا خودخواه هســتند 
اما این راه و رســم زندگی نیســت. اگر همیشــه 
چشــم شــما به دنبــال منفعت طلبیدن باشــد. 
دیگــران را رنجیده خاطــر می کنیــد. گرفتــار یــک 
بازی می شــوید که تعقیــب آن بی پایان اســت. 
شادی سهم شما نخواهد بود، چون هیچ وقت 
هیــچ چیــز بــرای شــما کافــی نیســت. به جــای 
گیرنــده، بخشــنده باشــید. بخشــندگی یکــی از 
صفات عالی انسانی است که حس رضایتمندی 
از زندگی را در شما ایجاد می کند. بنابراین برای 
ســامت روانی تان هم که شده این عادت را در 
خودتان تقویت کنید. می پرسید چه چیزی برای 
بخشیدن دارم؟ لبخندزدن به یک رهگذر، کمک 
مالــی - هــر چنــد اندک - بــه یک فــرد نیازمند، 

پرســیدن حال دوســتی که روزهای ســختی 
را پشــت ســر می گذارد. تعریف و تمجید 

از همکارتــان، کمک کردن بــه اعضای 
خانواده.

 چگونه ظرف 30 روز یک عادت 
جدید خلق کنیم؟

خلق عادات آسان است اگر بدانید چگونه 
آنهــا را خلــق کنید و کابوس اســت اگر ندانید! 

به خودتان ســخت نگیرید و چالِش یک عادت 
جدیــد را به مرور زمــان افزایش دهیــد. مثًا با 
یــک دقیقه مراقبــه، یک کار نیــک در روز یا فقط 
بیســت دقیقــه ورزش شــروع کنیــد یــا در آغــاز 
اصــًا هیــچ کاری نکنیــد! محیط پیرامون شــما 
تاثیر بســیار تاثیرگذار است. ســاعت کوک کنید، 
یادداشــت بنویســید و دفتــر یادداشــت تان را 

کنار تختخواب بگذارید. این نشــانه های کوچک 
امــا واضــِح تغییــر را دســت کــم نگیریــد، چون 
در پــی آن هــا رفتارهــا شــکل می گیرند! انســان 
جایزالخطاست! اگر اشتباه کردید حتما روز بعد 
آن را جبران کنید. به خودتان پاداش بدهید. با 
اینکار در مغز شما دوپامین ترشح می شود که 
هم شــما را خوشــحال می کند و هــم رفتارهای 
آموخته را تقویــت می کند. یک تقویم بردارید و 
بــرای هر روِز موفقیت آمیز یک عامت بگذارید و 
بــرای هر هفــت روز متوالِی تمرین بــه خودتان 
پــاداش بدهیــد. به زبان ســاده، خودتــان را به 

رفتار درست پایبند کنید!
حــاال کــه می دانیــد چگونــه باید یــک عادت 
درســت را در خودتــان ایجــاد کنیــد تنهــا یــک 
چیــز باقی می مانــد و آن انتخاب عادت اســت: 
بــرای تقویت خاقیت، ســازندگی و شــادی تان، 
هیــچ کاری را بــه عمــد انجــام ندهیــد. حتی در 
ســخت ترین شــرایط بــرای آرام مانــدن مراقبــه 
وضــوح  و  خودآگاهــی  باالبــردن  بــرای  کنیــد. 
دید، خاطره نویســی کنید. بــرای قدرتمندکردن 

ذهــن و بدن تان ورزش کنید. ببخشــید بدون 
اینکــه منتظر چیزی باشــید، چــون تنها در 

ایــن صورت اســت که طعــم رضایت و 
معناداری زندگی را می چشید.

متن  گروه  سپهرغرب، 
به  زودتر  اگر  حاال  زندگی: 
و  زودپزها  نیفتیم،  چاره  فکر 
فریزری،  غذاهای  و  فست فود 
از  را  داشتیم  گذشته  از  چه  هر 
کوفته ها،   نسل  و  می گیرند  ما 
سنتی  خورش های  و  آش ها 
منقرض می شود. پس باید همزمان با حرکت 
به سمت پیشرفت و همراهی با تغییرات دنیای 
سنت های مان  از  برخی  به  حواس مان  فناوری 
و  نیاییم  خودمان  به  مدتی  از  بعد  تا  باشد 
دست  از  را  غذا  سفره  دور  صمیمیت  ببینیم 

داده ایم.
روزنامــه جام جم نوشــت: »خوشــمزه اند و 
خیلی هم طرفدار دارند اما ناســالمند و مصرف 
آنها می تواند کل تغذیه افراد را زیر سؤال ببرد. 
این تنها مشــکلی نیســت که فست فودها برای 
زندگــی ما ایجــاد کرده انــد. آنها یک قــدم فراتر 

حــاال  و  سبک زندگی جدیدی برداشــته 
بــرای ما  به  را 

وجود آورده اند. این روزها فست فودفروشی ها 
حســابی مشــتریان خودشــان را پیــدا کــرده  و 
هــر روز هــم تــاش می کنند بــا یک منــوی تازه 
مشــتریان بیشتری را به سمت خود جلب کنند. 
پایتخــت  از خیابان هــای  یکــی  از  اســت  کافــی 
عبــور کنیم، آن وقت انواع و اقســام مغازه های 
فســت فودی را می بینیــم کــه حــاال رنگ وبــوی 
غربی هم به خــود گرفته اند. دکورها، چیدمان 
صندلی ها و حتی لباس هایی که گارســون ها به 
تــن دارند، نشــان می دهد این غذاهــا عاوه بر 
ـ  ســامت، فرهنگ و ســبک  زندگی معیار ایرانیـ 

اسامی را هم نشانه گرفته اند.
قدیم هــا یک قانون در بیشــتر خانه ها حاکم 
بود و آن هم اینکه وقتی ســفره غذا روی زمین 
پهن می شــد، همه اعضــای خانــواده باید دور 
آن می نشســتند. غذا اگر گاهی کم هم بود اما 
دورهمی و حضور خانواده دور یک ســفره صفا 
و صمیمیــت را به اعضــای آن تزریق می کرد اما 
امروز دیگر ماجرا تغییر کرده و این مدرنیســم و 
فرهنگ غربی اســت که برنده این میدان شده 
اســت. غذاها بیشــتر آماده و خیلــی زود حاضر 
می شــوند و برای خوردن آنها نیز نیاز به سفره 

و دور هم نشستن نیست.

 تغییر سبک  زندگی با کمک تغذیه
ســبک  زندگی همه ما با تغییر شــیوه زندگی 
از ســنتی به مدرنیســم دســتخوش تغییــر قرار 
ســیطره اش  ماشــینی  زندگــی  اســت.  گرفتــه 
را بــر زندگــی مــا گســترده و ســبب شــده بــرای 
آنکــه بتوانیــم به ســرعت تغییــرات تکنولوژی و 
دیجیتال که الزمه این نوع زندگی است برسیم، 
برخی از عادات و رفتارهای خود را کنار گذاشته 

و آنها را با سبک زندگی جدید هماهنگ کنیم.

 تاثیر فست فودها بر سالمت روان
مریم موســوی، متخصص تغذیه، به جام  
جــم توضیــح می دهــد کــه این فســت فودها 
سرشــار از نیترات اســت که می تواند سامت 
مــردم را تــا حــدود زیــادی بــه خطــر بیندازد. 
دســتگاه  روی  می توانــد  آمــاده  غذاهــای 
آن  نتیجــه  کــه  بگــذارد  تاثیــر  افــراد  عصبــی 
می شــود ســردردهای عصبی و پرخاشــگری. 
این بماند که این مواد شــادابی پوســت را از 
بین  می برد و می تواند ســبب خارش پوست، 
اختــال در دســتگاه تنفس و ســرفه و آســم 

بشود. هم 
مــا  کشــور  در  کرونــا  کــه  ســالی  دو  بــه  او 
مرگ ومیرهــای زیــادی را رقــم زد اشــاره کرده و 

می گویــد: »یکــی از مهم تریــن عواملــی کــه در 
تقویــت  زیــادی داشــت  اهمیــت  کرونــا  دوران 
سیســتم  ایمنی بدن بود این در حالی  است که 
این فست فودها تا میزان زیادی باعث تضعیف 
می شــود  نیــز  انســان  بــدن  ایمنــی  سیســتم  
زیــرا ایــن مــواد، بیش از نیــاز بدن انــرژی ایجاد 
می کنــد و متعاقــب آن افزایــش وزن و کمبــود 
مواد غذایی و گرســنگی ســلول در بــدن اتفاق 

می افتد.«

اعضای  بین  مکالمه  فست فودها   
خانواده را کم می کند

زهــره احمــدی، روانشــناس، نیــز به جــام  جم 
توضیــح می دهــد کــه ورود ایــن ســبک زندگــی 
می توانــد صمیمیت بیــن اعضــای خانــواده را از 
بین  ببــرد. در واقع فســت فودها اینطــور به نظر 
می رســند کــه وقت کمتری برای با هــم بودن و با 
هم غذا خوردن داریــم که این موضوع می تواند 
مکالمه و صحبت بین خانواده ها را هم کمتر کند.
او معتقــد اســت کــه فســت فودها بــه مــا 
یــادآوری می کننــد کــه مــدام عجلــه داریــم، به 
کاری نمی رســیم و بایــد برای همه چیــز یک راه  
حل ســریع پیدا کنیــم؛ در حالی  که در بســیاری 
از آیــات و روایات ما به داشــتن صبــر و حوصله 
سفارش و تاکید فراوانی بر سعه  صدر در کارها 

شده است.

 انقراض نسل آش  و آبگوشت خورها!
حــاال اگر زودتر به فکر چــاره نیفتیم، زودپزها 
از  و فســت فود و غذاهــای فریــزری، هــر چــه 
از مــا می گیرنــد و نســل  را  گذشــته داشــتیم 
ســنتی  خورش هــای  و  آش هــا  کوفته هــا،  
منقرض می شــود. پس باید همزمان با حرکت 
به سمت پیشرفت و همراهی با تغییرات دنیای 
فناوری حواس مان به برخی از ســنت های مان 
باشــد تــا بعــد از مدتــی بــه خودمــان نیاییم و 
ببینیــم صمیمیــت دور ســفره غــذا را از دســت 

داده ایم.

 فست فودها و تغییر سبک  زندگی
سبک  زندگی مدرن زاویه نگاه ما را به زندگی 
تغییــر داده، در واقــع نیاز همان نیاز اســت اما 
نــوع برطرف کــردن آن متفــاوت شــده. در ایــن 
ســبک، نیــاز به خوردن و آشــامیدن هســت اما 
نوع تامین آن متفاوت شــده است. دیگر زمان 
برای آنکــه زن خانه قورمه ســبزی اش را بار کند 
و تــا ظهــر اجــازه دهد که غــذا جا بیفتــد وجود 
نــدارد. غذاهــا زود پختــه و خورده می شــود تا 
فرصت برای انجام کارهای دیگر از دســت  نرود. 
فرقــی ندارد پشــت فرمان، پشــت میز یا ســرپا. 
دیگــر دور هــم نشســتن و غذاخــوردن همــه 
لطفــش را از دســت  داده و چاقــی بــه  عنــوان 
معضل مشــترک همه مردم درآمــده که نتیجه 
همین ســبک جدید غذاخوردن است. حاال این 
فســت فودهای خوشــمزه بــه ســاحی تبدیــل 
شــده اند که در کنار سامت ما سبک  زندگی ما 

را هم نشانه رفته اند.
فســت فودها ما را از فرهنــگ اصیل مان دور 
می کنــد و این غذاها با فرهنگ مــا هیچ قرابتی 
نــدارد. فســت فود یــا غــذای فوری و ســریع به 
شــکل امروزی حدود صد ســال پیش در آمریکا 
بــه  دنیا آمد. رســتورانی در نیویورک غذاهایش 
را آمــاده می کــرد و در محفظه های شیشــه ای 
قرار می داد و خریدار می توانســت با دستگاهی 
که تعبیه شــده بود، پول را بپردازد و به  صورت 
خــودکار غــذای فــوری را دریافــت کنــد. اما این 
روش ســرو غذا کم کــم در بین مــردم متقاضی 
پیــدا کــرد و رســتوران های بــزرگ و زنجیــره ای 
شــروع به فعالیت کردند و هر روز فســت فودها 
بزرگ و بزرگ تر و مردم چاق  و چاق تر شــدند.اما 
این ســبک  زندگی در آمریکا باقی نماند و کم کم 
به کشــورهای دیگر هم ســرایت پیدا کرد و وارد 
کشــور ما هم شد. اتفاقا جوان ها و نوجوان ها 
هــم شــدند طرفــدار پروپاقــرص آن. ایــن نفوذ 
عــاوه بر تأثیراتی که بر ســبک  زندگی گذاشــته، 
تهدیدی برای سامت نسل آینده نیز محسوب 

می شود.«

بهتــــر گی  ند ز ی  ا بر ت  د عا پنــــــج 
این نکات را به خاطر 
بسپارید: الزم نیست حتمًا 
به چیز خاصی دست یابید: 
جوهره  مراقبه، »پذیرش« 
و »حس بودن در لحظه« 
است. سعی نکنید جلوی فکر 
کردنتان را بگیرید: اگر فکری 
به ذهنتان رسید، در برابر آن 
مقاومت نکنید. اجازه دهید 
باشد و به خودی خود 
ود. هدف شما افزایش  بر
زمان میان این دو است. 
وز را  اوقات متفاوتی از ر
تجربه کنید ...

انقراض نســـل آش  و آبگوشت خورها!

خالقیت

قیصر ملکی

سبک  زندگی همه ما با تغییر 
شیوه زندگی از سنتی به 

مدرنیسم دستخوش تغییر 
قرار گرفته است. زندگی 

ماشینی سیطره اش را بر 
زندگی ما گسترده و سبب 
شده برای آنکه بتوانیم به 

سرعت تغییرات تکنولوژی و 
دیجیتال که الزمه ...

سبک زندگی
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چرا نخبگان 
مهاجرت می کنند؟

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  مهاجرت  و  کار  حوزه  پژوهشگر 
برتر دنیا در تعداد  ایران جزو 10 کشور 
آمریکا  برتر  دانشگاه   10 در  دانشجو 
این  دنیا  کشورهای  برای  دنیاست.  و 
اما  شده  تبدیل  فرصت  به  موضوع 
برای ما معضل است؛ چون تمامی این 
کشورها به جز ایران جزو G20 هستند یعنی جزو بیست 
جمع  در  ایران  فقط  و  هستند  دنیا  اقتصاد  برتر  کشور 

آنها نیست.
دکتــر علی تهمک با اشــاره به اینکه نخبــه به معنای 
افراد برگزیده در تخصص های مختلف است، اظهار کرد: 
نظریه های مختلفی در زمینه حفظ نخبه وجود دارد اما 
باید بــه واقعیت هایی کــه در جذب و دفــع نخبه وجود 

دارد توجه کنیم.
وی ادامــه داد: واقعیــت این اســت اگــر می خواهیم 
به نخبه پروری و ســپس حفــظ و جذب نخبه در جامعه 
بپردازیم باید ببینیم در الیه های اجتماعی در کدام نسل 

نخبه بیشتری وجود دارد.
توضیــح  در  مهاجــرت  و  کار  حــوزه  پژوهشــگر  ایــن 
نســل های مختلــف اجتمــاع گفــت: اولیــن نســلی کــه 
بیشــتری نخبه را دارد نسل Y است این نسل سنین 25 

تا 40 سال را تشکیل می دهد. 
گروه دیگر نســل Z هســتند که سنین بین 13 تا 25 
ســال را تشــکیل می دهند و بعد از نســل Y بیشــترین 
نخبــه را دارنــد. گروه ســوم نســل X اســت، این نســل 
ســنین 40 تا 55 ســال جامعه هســتند و پدران نســل 

Z هستند. 
نخبه هــای گــروه بعــد کــه نســل - )آلفا( نــام دارند 
ســنین زیــر 14 ســال هســتند که هنــوز اســتعدادیابی 

نشده اند.

 نخبه های ناراضی می روند
تهمک در پاســخ به اینکه امروز با مهاجرت نخبه های 
کــدام نســل مواجــه هســتیم، توضیــح داد: بیشــترین 
نخبه هــای ناراضــی کــه نمی توانیم آنها را در کشــور نگه 

داریم جزو نسل Y و نسل Z هستند. 
چون هویت نسل Y اقتصاد و خانواده است و عمده 

نگرانی آن ها آینده فرزندان و درآمد است.
وی بــا اشــاره بــه انگیــزه مهاجــرت نســلی دیگــر هم 
افزود: البته نســل Z هم به دنبال مهاجرت اســت چون 
عمــده نگرانی آن چشــم انداز تحصیلی و آینده شــغلی 
اســت و وقتی نتوانیم آنها را قانــع کنیم آنها هم ناراضی 

هستند و از کشور خارج می شوند.
ایــن پژوهشــگر با بیــان اینکــه وظیفــه حکومت ها 
این اســت کــه زمینــه الزم برای رشــد نخبه ها بــا علم 
روز دنیــا را فراهــم کند گفت: ایران جزو 10 کشــور برتر 
دنیــا در تعداد دانشــجو در 10 دانشــگاه برتــر آمریکا 

دنیاست.  و 
برای کشــورهای دنیا این موضوع به فرصت تبدیل 
شــده اما بــرای مــا معضل اســت؛ چــون تمامــی این 
کشــورها بــه جز ایــران جــزو G20 هســتند یعنــی جزو 
بیســت کشــور برتر اقتصــاد دنیا هســتند و فقط ایران 

آنها نیست. در جمع 
تهمک اضافه کرد: کشــورهای دیگر خودشان حامی 
نخبگانی که مهاجرت می کنند هستند و بعد از بازگشت 
نخبگان به کشورشــان بیشــترین امکانات اســتخدامی 
را در اختیارشــان قــرار می دهنــد امــا در ایــران حمایــت 

نمی شوند. 
همچنیــن نخبــگان کشــورهای دیگــر از تمام اقشــار 
جامعه هســتند اما در ایران نخبگان جزو قشر متوسط 

رو به باال هستند.

قشر  در  فقط  نخبگان  استعداد  شکوفایی   
متوسط رو به باال

قشــر  نخبــگان  پــس  کــرد:  اظهــار  پژوهشــگر  ایــن 
متوســط رو به باال در کشــورهای دیگر تحصیل می کنند 
در  متاســفانه  و  می شــود  شــکوفا  استعدادشــان  و 
خدمت کشــورهای دیگــر قرار می گیرنــد و دیگر به ایران 
بــاز نمی گردنــد اگر هــم بازگردنــد بعد از مدتــی مجددا 

مهاجرت می کنند.
وی ادامه داد: واقعیت این اســت این قشر متوسط 
رو به باال اســت که با این وضعیت ارز توانایی مهاجرت و 
تحصیل در کشــورهای دیگر را دارند. متاســفانه ما قشر 
نخبــه ای داریــم که در طبقــات متوســط و پایین جامعه 
هســتند و متاســفانه در داخــل ایــران نیــز پســت های 
مدیریتــی نمی گیرنــد که بــه نوعی نخبه های تلف شــده 

هستند.

 ضرورت تزریق امید و هویت بخشی به نخبگان
وی افــزود: بــرای اینکــه بتوانیم نخبگان را در کشــور 
حفــظ کنیم هیــچ راهی نداریــم به جز اینکه بــه نخبگان 
هویــت و امیــدواری بدهیــم و عمده نگرانی هایشــان را 

حل کنیم.
پژوهشــگر حوزه کار و مهاجرت با بیان اینکه هیچ 
از روی دلخوشــی مهاجــرت  کســی و هیــچ نخبــه ای 
از  می گوینــد  اکثــرا   Y نســل  مثــا  گفــت:  نمی کنــد، 
آینــده فرزندانمــان مهاجــرت  مــا کــه گذشــت بــرای 

 . می کنیم
نســل Z می گوید اینجــا بمانیم که چــکار کنیم وقتی 

آینده ای نداریم.
ایــن پژوهشــگر حــوزه مهاجــرت اظهــار کــرد: برای 
تغییــر این شــرایط باید بــه فکر بــه کارگیــری نخبگان 
آنهــا  بــه  را  امیــد  و  باشــیم  مناسبشــان  جایــگاه  در 

برگردانیم.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  جمهور  رئیس  جهان: 
سالمت  حوزه  افتخار  امروز 
 90 از  بیش  که  است  این  ما 
تولید  ما  داروهای  درصد 
از  بسیاری  و  هستند  داخل 
تجهیزات پزشکی در کشور تهیه 

می شوند.  
ســیدابراهیم رئیســی در بیســت و هشتمین 
جشــنواره تحقیقــات و فنــاوری علــوم پزشــکی 
رازی بــا بیــان اینکه این نشســت نمادین و برای 
تجلیــل از مقــام پژوهشــگران و فعــاالن عرصــه 
ســامت اســت، اظهار کرد: در این آزمون بزرگی 
کــه فعــاالن این عرصــه در کرونــا دادند، بســیار 
خوش درخشــیدند و مردم ما قــدردان زحمات 

آنان هستند که از جان مردم حفاظت کردند.

تولیــد  در  کــه  پژوهشــگرانی  از  افــزود:  وی 
دانــش مــا را ســربلند کردنــد و افتخــار آفریدند 
هم متشکریم. من وقتی به سازمان ملل رفتم، 
دبیــرکل از مــن در دیــداری عذرخواهــی کــرد و 
گفــت که خیلی تاش کردیم تحریم ها را نســبت 
بــه مردم ایران در مواجهــه با کووید 19 برداریم، 
امــا موفــق نشــدیم و من گفتــم آقــای دبیرکل 
امــروز عــاوه بــر اینکــه مــردم مــا تــا 70 درصــد 
واکســینه شــدند، از تولیدکننــدگان واکســن و 

صادرکنندگان آن هستیم.
رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد: امــروز افتخارات 
حوزه سامت ما این است که بیش از 90 درصد 
داروهــای مــا تولید داخل هســتند و بســیاری از 
تجهیزات پزشــکی در کشــور تهیه می شــوند که 
کار اســتاندارد و قابــل رقابــت بــا تولید مشــابه 

خارجی هم هست.

رئیسی با تاکید بر اینکه ما باید دانایی را زمینه 
توانایــی کنیــم، ادامــه داد: همــه پژوهشــگران 
بایــد احســاس حمایــت از ایده پردازی و شــغل 
محترمانه داشــتن را داشته باشــند. ما در بنیاد 
نخبگان توانسته ایم بسیاری را جذب کنیم و این 

افتخاری برای ماست.
جــذب  بــرای  دســتگاه ها  همــه  افــزود:  وی 
امــر  ایــن  از  و  دارنــد  کامــل  آمادگــی  نخبــگان 
اســتقبال می کنند و آنان سرمایه ای برای کشور 
و دستگاه ها محسوب می شوند که باید کارش 
مورد حمایت باشــد و در آرامــش و امنیت امور 
خود را پیش ببرند و این هدف در دســتگاه های 

کشور در حال اجراست.
رئیــس جمهور تصریــح کرد: گاهی شــاید در 
یک دســتگاهی مواردی باشد که وصول به این 
هــدف را کنــد می کند، امــا در دولت ایــن امور را 
پیگیری می کنیم و تســریع در انجام این هدف را 
مورد توجه قرار داده ایم تا مشــکات و کندی ها 

در این زمینه رفع شود.
رئیســی یادآور شــد: همواره تاکیــد کرده ایم 
کــه ارتباط صنعت و دانشــگاه باید حفظ شــود. 
تولیــد دانش اگر در کنار نیاز کشــور نباشــد، هم 
خوب اســت و در جایگاه علمی کشــور تاثیرگذار 
اســت، اما باید در وجه عالی تر به کار شــناخت و 

رفع مشکات کشور هم بیاید.
وی اظهــار کــرد: مــا بایــد مرجعیــت علمــی 
کشــور را حفظ کنیم و ارتقاء دهیم و به افزایش 
کنیــم. هرگونــه  زمینــه فکــر  ایــن  در  بهــره وری 
هزینه کردن در این عرصه ســرمایه گذاری اســت 

و آن را باور دارم.
رئیــس جمهور تاکید کرد: ما امروز نیازمندیم 
افزایــش  بــه  نســبت  مختلــف  حوزه هــای  در 
بهــره وری بازنگــری داشــته باشــیم. مــا 101 هزار 
اســتاد دانشــگاه در کشــور داریم و وجــود آنان 
بایــد موجب ارتقای علــم و دانــش و فناوری در 

کشور شود.
رئیســی ادامــه داد: در اجــاس اخیــر یکی از 
کارهــای ارزشــمند بانوان ما کارهــای مربوط به 
علم و فناوری بود که به معرفی کشــور ما کمک 
کــرد. کارهای نوآورانه افتخار ماســت که باید به 

آن ها توجه ویژه داشته باشیم.
وی یادآور شــد: ما با همکاری مجلس تاش 
داریم که عزیزان در حوزه سامت با تنگا مواجه 
نباشــند. یکــی از اولویت های امروز مــا توجه به 
ســامت هــم در بودجــه و هــم در برنامه ریــزی 
اســت و این موضوعی است که آن را در مجلس 

هم با نمایندگان در میان گذاشته ام.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نباید به میزان 

فعلی در تولید علم و فناوری بسنده کرد، گفت: 
مــا بــه حضــور متخصصــان در شهرســتان ها و 
دستگاه های مختلف نیازمندیم. االن هم چنین 
افرادی در همیــن جایگاه ها قرار دارند اما نه به 

اندازه ای که ما به آن نیاز داریم.
رئیسی افزود: در حوزه بهداشت و درمان که 
پشتوانه آن کار علمی و پژوهشی و نوآوری هایی 
که اســت خانم هــا و آقایان متخصــص ما انجام 
می دهنــد به جایــی رســیدیم که بــرای دنیا هم 
قابل توجــه اســت و بــه کشــورهای منطقــه که 
مــی روم رســما می گوینــد مــا قبــًا بــرای امــور 
ترجیــح  االن  امــا  می رفتیــم  اروپــا  بــه  پزشــکی 

می دهیم ایران بیایم.
بــرای  ادراک  ایــن  یعنــی  کــرد:  تصریــح  وی 
همســایگان ما به وجود آمده کــه باید به ایران 
آمــد و رفتن به اروپا اولویت نیســت. امری که به 

گردشگری سامت ما بسیار کمک می کند.
رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه بهتریــن کارها 
در حــوزه ســامت در ایــران اســامی در حــال 
انجــام اســت، اظهار کــرد: این امــر محصول کار 
نبایــد  و  ماســت  متخصصــان  و  دانشــمندان 
گذاشت که این ادراک مخدوش شود بلکه باید 
آن را توسعه و گسترش داد و در راستای ارتقای 

هرچه بیشتر آن کوشید.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: اظهارات بورل در آستانه 
اتحادیه  خارجه  وزرای  نشست 
دادگاه  که  این  بر  مبنی  اروپا 
باید  عضو  کشورهای  از  یکی 
در  سپاه  نام  گرفتن  قرار  درباره 
تصمیم   تروریستی  فهرست 
از  عقب نشینی  ناظران  برخی  سوی  از  بگیرد، 
باعث  اما  شده  تلقی  اروپا  پارلمان  قطعنامه 
نشده مقامات اروپایی از گزافه گویی باز بمانند.
به رغم تحــرکات اخیــر اروپایی ها بــرای اقدام 
علیــه ســپاه پاســداران انقاب اســامی، جوزپ 
بورل مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 
دوشــنبه، 23 ژانویه در آســتانه نشســت وزرای 
خارجه این اتحادیه در یک عقب نشینی تلویحی، 
گفت که دادگاه یکی از کشورهای عضو اتحادیه 
بایــد دربــاره قــرار گرفتن نام ســپاه در فهرســت 

سازمان های تروریستی تصمیم گیری کند.
پیــش از این دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز 
گفتــه بودنــد کــه وزرای خارجه اتحادیــه اروپا در 
نشست امروز 23 ژانویه )سوم بهمن ماه( خود 
قصــد دارنــد تحریم هایــی را علیــه 37 شــخص 
و نهــاد ایرانــی وضــع کننــد و بــر روی موضــوع 
قرار گرفتن نام ســپاه در فهرســت ســازمان های 

تروریستی کار کنند.
بــه گــزارش شــبکه یورونیــوز، بــورل درجمع 
خبرنــگاران در این خصوص گفــت: »نمی توانید 
بگویید که ســپاه را تروریست می دانم چون این 
گروه را دوســت ندارم. ابتدا بایــد دادگاه در این 

زمینه تصمیم بگیرد«.
ناظــران  برخــی  ســوی  از  بــورل  اظهــارات 
عقب نشــینی اتحادیه اروپا دســت کم در مقطع 
ضدایرانــی  و  نســنجیده  قطعنامــه  از  فعلــی 

پارلمان اروپا تلقی شده است.
پنجشــنبه گذشــته پارلمــان اروپا بــا تصویب 
قطعنامه ای خواستار قرار دادن سپاه پاسداران 
ســازمان های  فهرســت  در  اســامی  انقــاب 
مصوبــات  شــد.  اروپــا  اتحادیــه  »تروریســتی« 
پارلمــان اروپــا الــزام آور نیســتند و تنهــا در حکم 

پیشنهاد به شورای اروپا به شمار می روند.
یــک  دســت کم  کــه  بــورل  اظهــارات  از  بعــد 
عقب نشــینی تلویحــی در مقطــع زمانــی فعلی 

اتحادیــه  خارجــه  وزرای  می شــد،  محســوب 
اروپا بــه تکرار لفاظی هــا علیه ایــران پرداختند و 
»آنالنــا بائربــوک« وزیــر امــور خارجه آلمــان در 
گفت وگــوی کوتاهی با خبرنــگاران پیش از ورود 
به نشســت شــورای امور خارجی اتحادیــه اروپا 
گفــت: »امــروز اتحادیــه اروپــا باید بســته جدید 
تحریم هــا علیه ایــران را تصویب کنــد«. بائربوک 
افــزود: »مــا در اتحادیــه اروپــا، باید دربــاره قرار 
دادن نام ســپاه پاســداران ]انقاب اسامی[ در 

لیست ســازمان های تروریستی بحث کنیم. ما از 
اقدامات کمیســیون اروپا برای تروریســتی اعام 

کردن سپاه پاسداران استقبال می کنیم«.
»کاتریــن کولونــا« وزیر امور خارجه فرانســه 
هــم در گفت وگــوی کوتاهی با خبرنــگاران پیش 
از ورود به نشســت شورای امور خارجی اتحادیه 
خصــوص  در  را  گزینــه ای  »هیــچ  گفــت:  اروپــا 
تحریم هــا علیــه ]جمهــوری اســامی[ ایــران، رد 

نمی کنیم«.

تــاش ضــد ایرانــی قانونگــذاران اروپایــی و 
مقامــات آن در حالــی اســت که پیش تــر، وزارت 
خارجــه آلمــان روز جمعه ضمن اشــاره به اینکه 
ایده قرار گرفتن سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در فهرست »ســازمان های تروریستی« اتحادیه 
اروپا منتفی نیست، موانع حقوقی در این مسیر 

را یادآوری کرد.
کریستوفر برگر سخنگوی وزارت خارجه آلمان 
در یک نشست خبری در برلین گفت: »موضع ما 

این اســت که چنین اقدامی از لحاظ سیاســی با 
عقل جور در می آید- و وزیر خارجه مان چندین 
بار این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. با 
این وجود، همیشــه این را خاطر نشان کرده ایم 
که قــرار گرفتن در فهرســت تروریســتی اتحادیه 
اروپــا نه فقــط با موانع سیاســی بلکه بــا موانع 

حقوقی روبرو است«.
مقام هــای  از  شــماری  همچنیــن  پیش تــر 
اروپایی به عقب نشــینی هایی از مصوبه پارلمان 
اروپــا روی آورده انــد. یــک مقــام ارشــد اتحادیه 
اروپا به خبرنگار وال اســتریت ژورنال گفت که قرار 
دادن نــام ســپاه پاســداران انقاب اســامی در 
فهرست سازمان های موســوم به »تروریستی« 

پیشنهاد خوبی نیست.
الرنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال به 
نقل از این مقام ارشد اتحادیه اروپا که اشاره ای 
بــه نــام او نشــده نوشــت: »فکــر می کنــم ایده 
خوبی نیســت چون باعث می شود شما نتوانید 

به مسائل دیگر بپردازید«.
خبرگــزاری رویترز هم به نقل از دو منبع اروپایی 
گزارش داده که اتحادیه اروپا فعًا سپاه پاسداران 
ســازمان های  فهرســت  در  را  اســامی  انقــاب 

موسوم به »تروریستی« قرار نمی دهد.
با ایــن وصف، اظهارات مقاماتــی نظیر وزرای 
خارجه آلمان و فرانســه در آســتانه نشستی که 
احتمــاال نخواهــد توانســت اقــدام چندانــی در 
راستای قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا انجام 
دهد، بیــش از هر چیز قابل تعبیر به گزافه گویی 
و شــاید عربده کشــی پس از عقب نشینی باشد. 
اروپایی هــا حتــی قبــل از ســخنان امروز بــورل از 
طریــق رســانه های مطــرح غربی و با ابــزار منبع 

آگاه، عقب نشینی کرده بودند.
حســین امیرعبداللهیان وزیــر امور خارجه در 
گفت وگــوی تلفنــی پیــش از تصویــب قطعنامه 
ضدایرانــی پارلمان اروپا با جوزپ بورل مســئول 
تروریســتی  اروپــا،  اتحادیــه  خارجــی  سیاســت 
خوانــدن ســپاه را شــلیک بــه پــای خــود اروپــا 
خوانــد و به پارلمــان اروپایی هشــدار داد که به 
تبعــات منفی این رفتار احساســی خــود بر اروپا 
بیندیشــد و بر مسیر دیپلماسی، تعامل سازنده 
و عقانیــت تمرکــز کند و گفت: پاســخ و واکنش 

ایران متقابل خواهد بود.

بیش از 90 درصد 
وهای ما تولید داخل است دار

دارو

اتحادیه اروپا

مهاجرت

یی وپا؛ اول عقب نشینی، بعد گزافه گو اتحادیه ار

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
واحد  متقاضی  هزار   80 جهان: 
به  موفق  روستایی  شرایط 
بانک های  با  قرارداد  انعقاد 
تسهیالت  پرداخت  برای  دولتی 
روستایی  مسکن  نوسازی 
با  بانکی  نظام  و  نشدند 
در  خود  تکلیف  به  عمل  از  مختلف  بهانه های 

این حوزه سر باز می زنند.
بر اســاس اطاعات رســیده از بانک مســکن 
تاکنون 100 هزار متقاضی واجد شــرایط مسکن 
روستایی به نظام بانکی برای پرداخت تسهیات 
200 میلیــون تومانــی معرفی شــده اند و فرآیند 
معرفــی ایــن متقاضیــان از مهرمــاه آغاز شــده 

است.

ایــن در حالی اســت که نظام بانکــی تا لحظه 
تهیــه خبر تنهــا بــرای 20 هــزار متقاضــی پرونده 
تســهیات  پرداخــت  قــرارداد  و  داده  تشــکیل 
نوســازی و بهسازی مسکن روســتایی را منعقد 

کرده است.

روستایی  مسکن  متقاضی  هزار   80  
سرگردان شدند

بــه معنــای دیگــر 80 هــزار خانــواده واجد 
تســهیات  دریافــت  بــرای  روســتایی  شــرایط 
انعقــاد  عــدم  دلیــل  بــه  روســتایی،  مســکن 
ایــن  شــده اند.  ســرگردان  بانــک  بــا  قــرارداد 
اتفــاق در شــرایطی رخ می دهــد کــه مطابــق 
قانــون برنامــه ششــم توســعه، نظــام بانکــی 
باید ســاالنه 200 هزار فقره تســهیات مســکن 

روســتایی را به مــردم پرداخت کنــد. به عبارت 
دیگــر با گذشــت 11 مــاه از ســال 1401، تنها 10 
نظــام  توســط  برنامــه ششــم  تکلیــف  درصــد 

بانکی محقق شده است.
ســنگ اندازی  از  متقاضیــان  از  بســیاری 
پرداخــت  بــرای  دولتــی  بانک هــای  گســترده 
خبــر  مســکن  بهســازی  و  نوســازی  تســهیات 
داده انــد. بــر ایــن مبنا مــواردی از جملــه اباغ 
بانــک بــه شــعبه کمتــر از عــدد تکلیفــی بانــک 
مرکزی، مشــروط کردن پرداخت وام به منابع و 
مصارف بانک و همچنین تعیین ســقف ماهانه 
و سوختن ســهمیه استفاده نشــده توسط هر 
بانــک در هــر مــاه از جملــه راهکارهایــی اســت 
کــه بانک هــای دولتــی بــه کمــک آن از پرداخت 

تســهیات مسکن روستایی سر باز می زنند.

سرگردانی 80 هزار متقاضی مسکن روستایی

نوسازی مسکن

بــا ایــن وصــف، اظهــارات مقاماتــی نظیــر وزرای خارجــه آلمان و فرانســه در آســتانه نشســتی که احتمــاال نخواهد توانســت اقــدام چندانی در 
وپا انجام دهد، بیش از هر چیز قابل تعبیر به گزافه گویی و شاید عربده کشی پس از عقب نشینی باشد.  راستای قطعنامه ضدایرانی پارلمان ار

گاه، عقب نشینی کرده بودند. وز بورل از طریق رسانه های مطرح غربی و با ابزار منبع آ وپایی ها حتی قبل از سخنان امر ار
وپا با جوزپ بورل مســئول  حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه در گفت وگــوی تلفنــی پیش از تصویــب قطعنامــه ضدایرانی پارلمــان ار
وپایی هشــدار داد که به تبعات  وپا خواند و به پارلمان ار وریســتی خواندن ســپاه را شــلیک به پای خود ار وپا، تر سیاســت خارجی اتحادیه ار
وپا بیندیشــد و بر مســیر دیپلماســی، تعامل ســازنده و عقالنیت تمرکز کنــد و گفت: پاســخ و واکنش ایران  منفــی ایــن رفتــار احساســی خود بر ار

متقابل خواهد بود.


