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رسآغــــاز

...

دکرت انیس خوش لهجه صدق

حكما و طبيبان از دير باز تاكنون مبدا و منشاء انساني بقا و حيات آدمي بودهاند .قريب به يك سال است كه ويروس كرونا
ميهمان كره زمين شده است و قربانيان زيادي را در خود بلعيده است .پزشكان اين فرشتگان زميني و كادر درمان طي اين مدت
زحمات بسيار زيادي را متحمل شدهاند و همواره جان بر كف در ميان آماج دشواريها و سختيهاي كار با نگاه انساندوستانه و
ايثارگرانه خود منجي جان انسانهاي ديگر بودهاند .در كليه كشورها تقدير و تشكر فراواني از كادر درمان صورت گرفته است
اما به نظر ميرسد بهترين و مناسبترين شكل قدراني رعايت پرتكلهاي بهداشتي باشد تا زحمات كمتري براي تيم درمان
شكل گيرد .از آنجا كه بزرگداشت زكرياي رازي و بزرگداشت ابوعلي سينا دو مناسبت ميمون در اين ماه هستند ماهنامه ذهن
آويز با هدف افزايش عالقمندي و تعهد افراد به رعايت پرتكلهاي بهداشتي سعي داشته است در اين شماره بيشتر به اين
موضوع بپردازد .امسال شهريور ماه مصادف با ماه محرم الحرام و آيينهای مذهبی عزاداری سرور و ساالر شهيدان امام حسين
عليهالسالم شده است و به دليل تجمعات احتمالی جهت سوگواری در ماتم سيد و ساالر شهيدان ضرورت و اهميت رعايت نكات
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بهداشتی دو صد چندان است .ذهن آويز شهريور ماه با شعار دين ،فرهنگ ،سالمت ضمن مرور توصيههای موكد بهداشتی دينی به
مباحث پيرامون كادر درمان و مديريت و ريشه كنی ويروس كرونا میپردازد .اميد است كه مورد توجه خوانندگان عزيز قرار گيرد.

سخن سردبیر

ضدعفوني كردن در همه جا و همه وقت

مریم نیرو
يكم شهريور روز بزرگداشت پزشك شهير ايرانی ابوعلی سينا است .با توجه به شدت دوباره ويروس كرونا در ماههای جاری و
خستگی كادر درمان در مقابله با اين بيماری اين شماره بر آن شدم تا به نكاتی را در خصوص گندزدايی و ضدعفونی كردن سطوح
مختلف در محيط پيرامون بپردازم تا شايد در پيشگيری از ابتال به بيماری كرونا و خستگی تيم درمان قدمی برداشته باشيم .طبق
توصيههای سازمان بهداشت جهانی جهت گندزدايی و از بين بردن اين ويروس استفاده از مواد شوينده و الكل و موادضدعفونی كننده
الزم است .همچنين شستشوی مكرر دستها و زدن ماسك جهت جلوگيری از ورود ويروس از راه تنفس و دهان توصيه میشود.

ذهن آویز ماه
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كليه سطوحی كه در فضای بيرون از منزل با آن درگير هستيد از جمله صفحه كليد آسانسور ،ميلهها و صندلیهای اتوبوس
و يا مترو ،دستگيره درب تاكسی و وسايل نقليه عمومی ،صفحه كليد و مانيتور كامپيوتر ،موبايل ،سوئيچ ماشين ،كليد درب منزل،
پول ،دستگاههای كارتخوان فروشگاهها ،نازل بنزين در پمپ بنزين ،صفحه كليد عابر بانكها ،كيف دستی ،لباسها و هر آن چه
كه با محيط بيرون در تماس است نياز به ضدعفونی شدن دارد .بهتر است در زمان حضور در بيرون خانه عالوه بر ماسك ،محلول
ضدعفونی كننده با خود به همراه داشته باشيد و از شيشههای اسپری كوچك و كم حجم محلول ضدعفونی در زمان الزم استفاده كنيد.

از آنجا كه در داخل خودرو هوا توسط دريچههای
ورودی تهويه و يا كولر ماشين به گردش درمیياد و در مسير
تنفسی راننده و سرنشينان خواهد بود مرور نحوه ضدعفونی
كردن داخل مشين ضروری به نظر میرسد .البته نكتهای
كه در اينجا حائز اهميت است ،آن است كه رانندگان بايد
توجه داشته باشند سطوح كابين داخلی خودرو نسبت به
برخی از مواد شوينده قوی و ضدعفونی كننده بسيار حساس
است؛ به گونهای كه ممكن است به راحتی تخريب شده
و بر روی آن ترک و شكنندگی های جدی به وجود بيايد.
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ذهن آویز ماه

البته در صورتی كه خودروی آنها به يك صفحه نمايش لمسی
و تاچ مجهز است ،نبايد از محلولهای ضدعفونی كننده حاوی
آمونياک استفاده كنند چرا كه ممكن است حسگر اثر انگشت و
شفافيت نمايشگر آن از بين برود و البته در تمام اين فرايند الزم
است كه با يك دستمال ميكرو فايبر نرم و لطيف بدون اعمال
هرگونه فشار ،سطوح مختلف را پاکسازی و ضد عفونی كنند.
هرچند كه بنظر میرسد الزم است رانندگان و سرنشينان
بالفاصله بعد از ورود به خودرو موارد بهداشتی از جمله ضدعفونی
دست خود را رعايت كنند اما از آنجا كه اين ويروس جزو
ويروسهاس نگين به حساب میايد و توسط كفش به داخل
خودرو منتقل میشود بهتر است قبل از ورد به ماشين كف كفش
خود را ضدعفونی كرده و يا آن را تعويض نماييد .همچنين در
زمان روشن بودن كولر يكی از دريچههای تهويه را باز گذاشته
و اگر چند نفر در ماشين هستند از ماسك استفاده شود.

حتما در زمان ضدعفونی كردن و كمی بعد از
آن دربهای خودرو را باز بگذاريد تا مواد ضدعفونی
كننده از ماشين خارج شده و آن را استشمام نكنيد.
الزم به ذكر است ضدعفونی كردن تمامی سطوح مختلف
در خودرو كه در در طول رانندگی با آنها سر و كار دارند
نظير فرمان ،دستگيرههای درب ،دنده ،دكمههای مخصوص
شيشه پنجره ،دستگيرههای مربوط به چراغ راهنما و بوق،
كمربند ،ضبط و صفحه نمايش روی كنسول مركزی را نيز
با محلول ضدعفونی كننده استاندارد پس از هر بار استفاده
و سوار و پياده شدن از خودرو گندزدايی كنند تا احتمال انتقال
ويروس را به سرنشينان خودرو كاهش داده و به صفر برسانند.

محرم و كرونا
دکرت انیس خوشلهجه صدق
با شرايط جديد و اوجگيری دوباره ويروس كرونا در بيشتر

-

براساس آخرين توصيههای سازمان بهداشت جهانی

استانهای كشور و فرا رسيدن ماه محترم بر آن شديم تا

فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسك ،موثرين ترين راه

پروتكل بهداشتی ستاد مبارزه با كرونا در خصوص عزاداری ماه

برای پيشگيری از كرونا میباشد.

محرم را نشر دهيم تا بتوانيم گامی كوچك در آگاه سازی مردم

-

هرگونه مراسم عزاداری در ماه محرم و صفر صرفا در

و پيشگيری از افزايش شدت روند بيماری داشته باشيم .ضمن

اماكن و فضاهای باز با رعايت فاصلهگذاری (از هر طرف حداقل

گرامیداشت عزاداری سيد و ساالر شهيدان(ع) در ماه محرم و

دو متر) و حداكثر به مدت دو ساعت برگزار می شود.

صفر بر اساس مصوبه ستاد ملی كرونا نكات ذيل را بيان میداريم.

-

هرگونه جابجايی هيات و دسته روی ،ممنوع است.

-

برپايی هر نوع ايستگاههای صلواتی ،توزيع نذورات و

چای (موكبها ،خيمهها ،چادر) در تمامی استانها و شهرستانها
ممنوع است.
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-

هرگونه پذيرائی در جريان برگزاری مراسم عزاداری

ممنوع است.
-

همچنين نذورات برابر نكات مندرج در دستورالعمل

بهداشتی مرتبط ،صرفا در قالب مواد غذايی خشك و يا خام

سبك زندگی سالم -بیماریها

برای نيازمندان توزيع گردد.
-

نذورات خاصی كه امكان تغيير به دليل مسائل شرعی

را ندارد براساس دستورالعمل ابالغی با نظر كارشناسان وزارت
بهداشت طبخ ،بستهبندی و با توزيع در ساير اماكن (بدون
تشكيل صف و تجمع و تراكم جمعيت) صورت میگيرد.
-

ضمن تاكيد مجدد بر فاصلهگذاری و استفاده از

ماسك به صورت مستمر ،درخواست میشود ،افراد مسن و
دارای بيماری زمينهای از حضور در مراسمات خودداری نمايند.
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سبك زندگی سالم -بیماریها

امگاه
ر
آ
بوعيل سينا
سارا الله
حجةالحق ،شيخالرئيس ،ابوعلی حسين بن عبداهلل بن سينا كه به «ابنسينا يا پورسينا»مشهور است ،نابغه بیمانندی است كه
در سال  370هجری قمری در روستای اَفشَ نه از توابع بخارا به دنيا آمد و در سن پنجاه و هشت سالگی در سال  428در همدان

درگذشت.ابنسينا را بيشتر به طبيب بودن و فيلسوف بودنش میشناسند،اما وی همچنانكه شعر میگفته،آيههايی از قرآن كريم
را هم تفسير كرده و با عرفان و تص ّوف نيز آشنا بوده است وی را میتوان رياضیدان ،منجم ،فيزيكدان ،شيمیدان ،جغرافیدان،
زمينشناس و از معروفترين دانشمندان ايران زمين دانست .او از بيست و يكسالگی به تأليف و تصنيف مشغول شد و متجاوز از
طبی
 200كتاب و رساله درباره مطالب گوناگون به رشته تحرير درآورد كه بيشتر آنها تا امروز مانده ،دو
ِ
دايرةالمعارف بزرگ فلسفی و ّ
شيخالرئيس به نامهای «شفا» و «قانون» ،از نامدارترين و مهمترين آثا ِر پديد آمده در فلسفه و پزشكی است.كتاب «شفا» مهمترين

اثر فلسفی ابنسينا است،كتاب قانون به قول استاد مهدی محقق بزرگترين هديه ابنسينا به علم و تم ّدن و بشری به حساب میآيد.
آرامگاه بوعلی سینا

بنای قبلی آرامگاه در زمان قاجاريه به دستورنام نگارخانم ،نوه

تندیس ابو علی سینا

با توجه به تناقضهايی كه در نسخههای كهن،كتابها و

فتحعلی شاه قاجار ،دختر عباسميرزا بنا شد .معماری جديد در همدان ،كتابخانههای اين دانشند بزرگ ايرانی وجود دارد نيز هيچ سند
كار مهندس سيحون بوده كه در قسمت زيرين،نمايی از بناهای دقيقی مبنی بر اين بتوان تصويری مشخص از وی در دست باشد
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مصر ،ايران و يونان قديم را نشان داده و در قسمت بااليی معماری نيز وجود نداشت ،در سال 1388با توجه به تحقيقات گستردهای
گنبد قابوس را نشان داده است .تعداد ستونهايی در دو بنا ،يكی از كه در زمينه شناخت شخصيت ايرانی ابوعلی سينا نيز انجام شد
تفاوتهای ظاهری آرامگاه ابن سينا با گنبد قابوس است ؛گنبد قابوس انجمن آثار ملی طی ماموريتی از استاد ابوالحسن صديقی خواست
ده ستون و آرامگاه ابن سينا دوازده ستون دارد ،دوازده ستون آرامگاه تا با توجه به تصوير تمام رخ و نيم رخ ابن سينا ،مجسمه ايستادهای

سبك زندگی سالم  -معماری و چیدمان داخلی

نشانگر  12دانشی هستند كه ابن سينا بر آنها مسلط بوده است .از او بسازد تا در ميدان بوعلی و در كنار آرامگاه وی نصب شود.
کتابخانه

كتابخانه يكی از جذابترين بخشهايی در اين مجموعه وجود دارد و شما میتوانيد از آن ديدن كنيد .اين مكان در ابتدا

 649جلد كتاب داشت و از آن با عنوان قرائت خانه ابوعلیسينا ياد میكردند .اما بعدها تصميم بر اين شد كه همه محافل
عملی جهان در تاسيس آن شريك باشند چرا كه ابن سينا يك دانشمند جهانی بود .در سال  1329بيانيهای به زبانهای

مختلف دنيا منتشر شد تا همه جهانيان در ارائه كتب برای اين كتابخانه سهيم باشند .در حال حاضر  8هزار جلد كتاب

خطی و چاپی نفيس ايرانی و خارجی و غرفههايی مربوط به آثار ابوعلی سينا و شعرا و نويسندگان همدانی در اين كتابخانه
ديده میشود .حدود  30جلد از كتابها ،خطی و  590جلد از آن ها نيز به زبانهای فرانسه ،انگليسی ،آلمانی هستند.
موزه ابن سینا

سال 1330به منظور نگهداری از سكهها ،سفالها ،برنزی جات و ساير اشيای كشف شده در اين محدوده كه مربوط به هزاران سال

قبل از ميالد و همين طور برخی ديگر مربوط به دوران اسالمی نيز میشود موزهای در تاالر جنوبی آرامگاه ساخته شد .از جالبترين

چيزهايی كه در اين موزه قرار دارد ،عكسی از جمجمه ابو علی سيناست كه گويا به هنگام تخريب مقبره قديمی به ثبت رسيده است.

امگاه
ر
آ
شهريار
سارا الله

محمدحسين بهجت تبريزی در سال  1325هجري قمري (شهريور ماه  1286هجري شمسي) در چايكنار تبريز

به دنيا آمد ،دوره كودكي استاد در آغوش طبيعت و روستا سپري شد ،او در سال  1332هجري قمري ،نزد پدر در
تبريز شروع به فراگيری مقدمات ادبيات عرب كرده و جهت تحصيل اصول جديد ،به مدرسه متحده وارد گرديد و در همين
سال اولين شعر رسمي خود را سرود .اشعار وی در سيزده سالگي با تخلص بهجت در مجله ادب به چاپ ميرسيد.

شهريار بعدها در تهران تخلص بهجت را كنارگذاشته و تخلص شهريار را پس از دو ركعت نماز و تفأل از حافظ ميگيرد.
(غم

غريبي

و

غربت

چو

بر

نميتابم

وی در بهمن ماه سال 1299وارد تهران شده و از بدو ورود با

استاد ابوالحسن صبا آشنا شد و نواختن سه تار و مشق رديفهاي
سازي موسيقي ايراني را از او فرا گرفت .او همزمان با تحصيل در

دارالفنون به ادامه تحصيالت علوم ديني ميپرداخت و در مسجد

سپهساالر در حوزه درس سيد حسن مدرس حاضر ميشد و در سال

1303وارد مدرسه طب شد .اثر مشهور شهريار حيدر با بايه سالم

در سالهای 1329تا  1330سروده شد .وی در مرداد ماه 1332

به تبريز آمده و با يكي از بستگان خود ازدواج كرد كه حاصل اين

ازدواج سه فرزند هستند .در حدود سالهاي  1346آغاز به نوشتن
در مدت اقامت در تبريز سهنديه را را سرود .شهـريار عشق اولي
آتـشين خود را ،عشق مجاز ناميد.غالـب غـزلهـاي سوزناک او،كه
به ذائـقـه عـمـوم خوش آيـنـد است ،يادگـار اين دوره است .وی

پس از عـشق اولش ،با دل سوخـتگی تمام به طبـيعـت عـشق

ميورزيد .زبان شعـر شهـريار خـيلي ساده است ،وی روشن بـين
بوده و از اول زندگي خود به وسيله رويأ هـدايت ميشده است ،دو
خواب او كه در بچـگي و اوايل جـواني ديده ،معـروفاند .شهـريار

داراي تـوكـلي غـيرقـابل وصف است ،خداشـناسي و معـرفـت
شهـريار به خـدا و ديـن و وطنپرستی در او مشهود است.

عالقه او به آب و خاک وطن در آثارش قابل مشاهده است،

سيد محـمد حسين شهـريار در  27شهـريـور  1367خورشيـدي

در بـيـمارستان مهـر تهـران بدرود حيات گـفت ،بـنا به

وصيـتـش در زادگـاه خود در مقـبرةالشعـرا سرخاب تـبـريـز با
به خاک سپـرده شد .در مقبرهالشعرا كه قبال با نامهای حظيره

الشعرا ،حظيره القضاه و قبرستان سرخاب معروف بوده است ،بيش
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از چهارصد شاعر ،عارف و اديب ايرانی به خاک سپرده شدهاند.

اين مكان تاريخی معماری از نمادهای شهر تبريز محسوب

میشود و مجموعهای از معماری مدرن و سنتی را میتوان در
اين مقبره مشاهده كرد .همچنين ارتباط حسی بين بيننده و بنا،

از ويژگیهای منحصر به فرد مقبرهالشعرا است ،هنگامی كه
شما وارد مقبرهالشعرا میشويد و از پلههای آن باال میرويد ،با

يك بنای عظيم روبه رو میشويد كه با دقت و هنرمندی تمام
ساخته شده است و با طاقهايی در هم فرو رفته شما را مبهوت

خود میكند .اتاق آرامگاه شهريار بسيار جذاب و زيباست؛ زيرا

دور تا دور آن پر است از اشعار شاعرانی كه در مقبرهالشعرا دفن
شدهاند .بخشهای جانبی مختلفی هم در اين مكان به چشم
میخورد كه از آن جمله میتوان به كارهای اداری ،فروش

كتاب ،صنايع دستی ،مجسمههای كوچك و ...اشاره كرد.

سبك زندگی سالم  -معماری و چیدمان داخلی

قرآن ،به خط نسخ نموده كه يك ثلث آن را به اتمام رساند .وی

روم

به

شهر

خود

و

شهريار

خود

باشم)

از عرفات تا کربال
از عرفات تا کربال

رویداد ماه
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حمیده حسین محسنی

صدای قافله صحرا را پر میكند صحرای عرفات با لبهای

چشمان سفير رد افق را در صحرا مرور میكند!چشمانش فرياد
كه
ِ

لبان صحرا
عشق! اما عجيب نيست كه اين لبخند ترک از ِ

كه صحراچون ماری گرسنه ،بلعندهی غريو اوست و حسين راهی

ترک خوردهاش ،لبخند شوق سر میدهد از حضور قافلهی

كوفيان بدعهد چه كرديد باساال ِر عشق !!!ا فسوس
برمیآورد كه
ِ

میگشايد و خون در حلق عرفات میجهد! طعم خون در حلق

بالديست كه نفاق و بدقولی در مردمانش ريشهای به عمق جهل

وصل
صحرا پلی میزند بر كويری كه نامش كربالست و اين
ِ

و ترس دوانده است! هر چقدر هم صحرا ژرف باشد دلی زالل

عرفات و كربال دريای عشق و خون را تا ابد خروشان نگاه

چون دل ساال ِر عشق نجوای يا ِرتنها را میخواند و میداند كه

میدارد! حج امسال بر حسين عليهالسالم و يارانش ،معنای جهد

اصل پر سابقه جاری گشته
كوفيان به بد عهدی شهرهاند و باز اين ِ

و جهاد را پررنگتر از پيش جلوهگر است! طواف كعبه ،سعی صفا

است! اين است كه جبل الرحمه در دل عرفات مأمن میشود بر

و مروه ،هروله در جوالنگاه ِهاجر ،زمزمههای زمزم و غروبهای

مسخ حضور میسازد!
ِ
دل ساالر و زمزمههای عشق كل هستی را ِ

مسجدالحرام همه حال ِدگر دارند كه التهابی از جنس عشق

ابتدا شناخت خداوند و بيان صفات الهی ،تجديد عهد و پيمان با

و شعور را معنا میكنند! و اينك وقت آن است كه حسين (ع)

پروردگار ،شناخت پيامبران و تحكيم ارتباط با آنها ،توجه به آخرت

حج مرسوم را به حج عشق گره زند در عرفات! در كوفه امروز

و اظهار عقيده قلبیاش را بيان ميكند و عجب ورودعميقيست اين !

عارفی از تبار ِسبز از برج و باروی شهر آويزان شده در حالی

سپس سير انديشه در آفاق جهان و يادآوری نعمتهای بيكران

الهی بر انسان ،حمد و سپاس خداوند بر آنها را بيانگر میشود كه علم اليتناهی و شعور وااليش را جلوه گر میسازد !
حال مرحلهايست كه تضرع به درگاه خداوند ،اقرار به گناهان و توبه و درخواست عفو ،روی آوردن به صفات پسنديده و اعمال خير
رخ مینمايد و جوری زجه بر میآورد در دعا كه قلب جبلالرحمه هم در حال متالشی شدن است!
عجب كه فرازهای دعا در اينجا كه میرسد با زجه و فرياد درخواست حوايج را با درود و سالم وصلوات بر محمد و آل محمد شروع
دل
میكند .سپس تقاضای بخشش و نور هدايت ،رحمت و بركت و وسعت روزی و پاداش اخروی را سرلوحه دعای خويش میسازد!! ِ
جبل میتركد و اشك خون از هفت آسمان جاری میگردد! مالئك غرق در شعور ِ مطلق ِآدم ،ياد میكنند آن زمان را كه خداوند فرمود
چيزی از انسان میدانم كه شما نمیدانيد و اينك اين آيات تفسير گشتهاند! كوثر در تالطم افتاده و حسرت میخورد كه چرا در زمينی
به نام كربال جاری نيست تا لبانی تشنه را سيراب كند! شور و شعور ،عشق و معنا ،خالق و مخلوق در هم گره میخورند و اينجاست
ضريح شش گوشه،
كه حسين عليهالسالم با عزمی جزم راهی كربال میشود و اينگونه شد كه كعبه بعد عاشورا خود طواف گر شد بر
ِ
سوراخ سقا وام گرفته و حسرتی دارد بر گلوی خشك ِطفل شش ماهه ،هرولههای هاجر در
زمزم ،خروش و تاللوء خويش را از مشك
ِ

صفا و مروه در هرولههای رزمگا ِه هفتاد و دو تن از وفاداران گم شده و هيچ را جلوه گرند ،حجراالسود سياهتر از قبل در سوگ نشسته
و ستونهای مسجدالحرام در غروب گويا فقط به عشق ِقامت سروگون ِعلی اكبر ايستادگی میكند! چگونه میتوان اين حج ِاكبر را
نديد و گفت حسين عليهالسالم حج رانيمه كاره رها كرده است!؟ مگر داريم حجی اكملتر از اين حج ؟!
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رویداد ماه

کاکتوس بکار ،مقاومت برداشت کن
اميرحسين فرشباف
چند ماهی است كه به مرور كاكتوسهای خانگی و معرفی انواع آنها و نوع زندگی و رشدشان پرداختهايم .در اين
شماره نحوه تكثير اين گياه را آموزش میدهيم .همه انواع كاكتوسها را نمیتوان از طريق پيوند زدن و يا قلمه زدن تكثير
كرد .بعضی از انواع كاكتوسها و ساكولنتها مانند ژيمنوكاليسيوم ،كاكتوس هاي فرو كاكتوس ،ميوه اژدها و ديگر
انواع آنها بايد از طريق بذر تكثير نمود .هر چند كـه نحوه تكثير كاكتوس بـه روش بذری روشی زمان بر و طوالنی اسـت.
مراحل نحوه تکثیر کاکتوس و ساکولنت

سبك زندگی سالم  -گل و گیاه و باغبانی
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ظرف مناسب برای كاشت ،ظروف پالستيكی با عمق كم و يا سينی اسـت تا بـه اسانی خشك نشود و نيز بتوان آن را تميز و ضد عفونی
كرد .كاشت بايد در نور مناسب «نور مصنوعی و نه آفتاب» و موارد مغذی كمتر «كمتر از غنای كمپوستهاي گياهی» باشد .میتوان از
خاکهاي معدنی مانند شن و ماسه خوب بـه مقدار متوسط استفاده كرد .هم چنين میتوان كمی پيت موس در خاک استفاده كرد .خاک
را به طور كامل خيس كرده يا ظرف را در آب خيس نماييد تا خاک كامال خيس شود .میتوان برای خاطرجمعی از اين كـه شرايط برای
رشد قارچ فراهم نشود ،خاک رابه مدت  20دقيقه در فر با دمای  120درجه سانتيگراد قرار داد .همچنين میتوان از قارچكش استفاده كرد.
بذر اغلب كاكتوسها در مدت زمانی درحدود يك هفته تا يك ماه شروع بـه رشد میكند .البته كاكتوسهاي خاصی هم موجود
هستند كـه بذر آنها ديرتر جوانه بزند .بهترين زمان كاشت بـه طور معمول بين فروردين تا مهرماه اسـت .در مناطق سرد اگر
سيستم گرمايشی فراهم باشد در هر زمانی از سال میتوان بذر را كشت كرد .دمای بهينه برای رشد  21درجه سانتیگراد اسـت.
نكته اساسی دراين مرحله اين اسـت كـه آب زياد ميتواند
ريشههاي تازه را از بين ببرد .در واقع بذر بعد از احساس
رطوبت و البته داشتن قدرت رويش برای جستوجو و كشف
آب شروع بـه ريشه انداختن و رويش ميكند و وقتی ريشه
ها حركت كردند نياز بـه كلروفيل ودر نتيجه نور پيدا ميكنند.
بعد از مرطوب كردن خاک ،در ادامه كاشت بذر كاكتوس
برای اين كـه رطوبت محيط كشت تا روييدن بذر ثابت بماند
میتوان روی ظرف را با يك كيسه پالستيكی پوشانده و
اطراف آن را كامل ببنديد .با اسپری كردن آب درون كيسه
رطوبت الزم برای رويش هميشه فراهم اسـت و از طرفی
جلوی حمله حشرات و قارچها رابه بذرها گرفته خواهد شد.

انتخاب ظرف مناسب ،ضدعفونی کردن و بستر سازی
مرحله  :1در نحوه تكثير كاكتوس می بايست از ظرف مناسبی برای كاشت بذرها استفاده كرد .از گلدان و يا هر ظرف پالستيكی ديگری
میتوانيد برای پر كردن با خاک استفاده كنيد .نكته مهم اين اسـت كـه حتم ًا بايستی قبل از مصرف ،ظرف رابه وسيله قارچكش و يا مواد
ديگر ضدعفونی گندزدايی شود.
مرحله  :2در مرحله بعد نوبت بـه اضافه كردن خاک بـه ظرف اسـت .ابتدا خاک را در الك و غربالی ريخته و دانههاي درشت آنرا
جدا كنيد .سپس خاک حاصل شده را برای از بين بردن باكتریهاي مضر در ابتدا كامال خيس و سپس چند دقيقه درون ماكروفر « 6يا 8
دقيقه» ،فر « 8تا  12دقيقه» يا ظرف ديگری « 15دقيقه» قرار دهيد تا كامال ضدعفونی شود .البته خاكستر زغال يا تفاله چای تركيب شده
با خاک هم تا بخشی از اين فرايند را تكميل میكنند.
مرحله  :3پس از سرد شدن خاک میتوان آنرا درون ظروف ريخت ،برای اين منظور ابتدا ته ظرف مورد استفاده را سوراخ كنيد تا آب
اضافی از زير آن خارج شود ،سپس تركيب سرد شده خاک را اضافه كرده و با دست خاک مخلوط شده را خوب از هم جدا كنيد تا بـه صورت
كلوخ در ظرف قرار نگيرد .با يك وسيله صاف كمی روی خاک را بـه طور تراز و مساوی فشرده و مرتب كنيد .تا دانهها بـه عمقهاي
پايينتر سقوط نكنند و توانايی سر برآوردن از خاک را داشته باشند.
مرحله  :4عمق كاشت بذر بايستی دو برابر قطر بذر باشد و بعد كمی ماسه ريز  2تا  3ميلمتری را روی خاک ريخته بـه قطر  5ميلیمتر و
بذرها را همراه با ماسه در فواصل جدا از هم بكاريد .ماسههاي ريز به عنوان پوششی روی بذر ها را بايد بگيرد تا شرايط جوانه زنی مهيا شود.

گاهی در ظرف شيشهای رطوبت جمع میشود كـه بايد يك يا دو بار در روز برطرف شود .چون ريزش قطرات آب ممكن اسـت بـه
دانه نهالها آسيب برساند .وقتی تعداد قابل قبولی دانه نهال سبز شد شيشه بايد برداشته شود و ظرف بايد بـه محل نيمه سايه منتقل شود.
وقتی دانه نهالها بـه قدر كافی رشد كردند ،به گلدانهاي منفرد كوچك منتقل میشوند .نكته مهم در نحوه تكثير كاكتوس اين اسـت كـه:
جوانه زنی اغلب كاكتوسها تا يكسال طول میكشد و وقتی گياهچه بـه طول نيم سانتیمتر رسيد آن را به دقت خارج
كنيد و در گلدان آماده ديگری كشت كنيد و ته گلدان هم از سنگ ريزه استفاده میشود .بعضی از بذرها قوه ناميه ضعيفی دارند
و سبز نمیشوند و برخی هم تا  1سال طول زمان الزم اسـت تا سبز شوند .البته در برخی هم مدت زمان  1ماه كافی اسـت.

سبك زندگی سالم  -گل و گیاه و باغبانی

نکات الزم در مورد نحوه تکثیر کاکتوس از طریق بذر
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پزشکی شغل یا هرن
مهرک اخص

پزشك (به معنای دور كننده درد و بيماری) يا دكتر (در اصطالح رايج) در دانش پزشكی كسی است كه به حرفه پزشكی يا طبابت ،كه
برگرداندن سالمت انسان به وسيله مصاحبه با بيمار ،مطالعه ،تشخيص و درمان بيماری يا آسيب ديدگی میباشد ،میپردازد .يك پزشك بايد
دلسوز و مسؤليت پذير باشد .نياز است كه به افراد آرامش داده و اعتماد آنها را بدست آورد .برخی از آنها همچون پزشكان جراح بايد تحت فشار
كار كنند و تصميمات سريع بگيرند.اين معمو ًال به دانش كافی آكادميك مانند آناتومی ،فاماكولوژی ،فيزيولوژی و شناخت بيماریها و درمان
آنها نياز دارد .به عنوان يك پزشك در صورت حضور در بيمارستان يا درمانگاه ،اغلب در گروهی كار می كنيد كه شامل پرستاران ،مامورين
بهداشت ،ماماها ،مشاوران و كاركنان اداری است .اين شغل به صورت تمام وقت است .و به صورت شيفتی در شب ها و روز های تعطيل خواهد بود

سبك زندگی سالم  -رشته تحصیلی و شغل
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وظایف پزشک
تشخيص بيماریها :پزشك بر اساس دانش خود كه از

انجام جراحیها (در صورت داشتن تخصص مربوطه):

دانشگاه و مطالعه كتابهای تخصصی پزشكی به دست آورده

در صورتی كه يك پزشك دارای تخصص و مجوز انجام

و تجارب تشخيصها و معالجههای قبلی نسبت به تشخصی

عمل جراحی باشد ،عمل جراجی نيز انجام میدهد.

بيماری مريض اقدام میكند .در بسياری از اوقات برای تشخصی

ارجاع بيمار به متخصصان ديگر برای آزمايشها و تشخيص

بيماری از آزمايشات پزشكی و عكسبرداری نيز استفاده ميشود.

بهتر در صورت لزوم پزشكان عمومی در برخی از اوقات بعد از

توصيههای درمانی :گاهی ممكن است پزشك فارغ از

ويزيت اوليه بيمار خود ،در صورتی كه از تشخيص خود اطمينان

تجويز دارو تنها نسبت به ارائه توصيههای كلی اقدام نمايد.

كافی نداشته باشند او را به پزشكان متخصص و يا فوق تخصص

تجويز دارو :از جمله وظايف تخصصی پزشك است و مسئوليت

معرفی میكنند .گاهی اوقات نيز بيماری مراجعه كننده از حيطه

زيادی را برای پزشك به همراه دارد و بايد بسيار با دقت و در

تخصصی پزشك متخصص خارج است و برای تشخصی و

چارچوب قوانين و مقررات مربوطه توسط وی صورت پذيرد.

درمان بهتر او را نزد متخصص مربوطه معرفی میكند.

كمك گرفتن از ديگر حرفههای بهداشتی مانند

امروزه با رشد گسترده و روز افزون تكنولوزي

فيزيوتراپيستها و پرستاران و روانشناسان .مديريت و امور

پزشكي و سرعت ورود داروها به بازار پزشكی ضرورت آگاهي

اداری مانند سازماندهی و كنترل پرستاران و كادر پزشكی

پزشك از آخرين دستاوردها و روشهای درماني را ضروري

درمانگاه يا بيمارستان ،نوشتن نامه و گزارش و نگهداری

ميكند .دلسوزی ،صداقت و حس مسئوليت باال و همدلي.

سوابق بيمار .آموزشهای بهداشتی برای گروههای بيمار مانند

توان آرامش دادن به افراد و بدست آوردن اطمينان و اعتماد به

زنان باردار ،افراد سيگاری و افراد ديابتی .مهارت و دانش

نفس آنها مخصوصا در بيمارهای خاص و سخت .مهارت در

مورد نياز  .عالقه زياد به كمك به مردم .روابط عمومی و

معاينه بيماران و انجام فرايندهای پزشكی و كلينيكی .تحمل

مهارت شنيداری عالی  .گوش دادن مناسب و همدالنه

فشار كاری زياد و تصميمگيریهای سريع در شرايط خاص و

به صحبتهاي بيمار تا اينكه بتواند درد بيمار را متوجه

بحرانی .مهارتهای مديريتی در صورتی كه مديريت بيمارستان،

شده و بيماری را به درستی تشخصی دهد .به روز بودن و

درمانگاه و يا بخشی از يك مركز پزشكی يا پژوهشی را در

آگاهی از آخرين دستاوردها و پيشرفت های حوزه پزشكی

دست داشته باشند .قابليت آموزش دادن و نظارت بر كاركنان
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الف) مطبهای شخصی
ب) بيمارستانها و درمانگاه های خصوصی و دولتی
ج) مراكز بهداشتی و درمانی شهری يا روستايی
د) دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی
ه ) برخی از وزارت خانه ها ،سازمان ها و شركت های دولتی مانند وزارت بهداشت و درمان ،سازمان انتقال خون و ...

سبك زندگی سالم  -رشته تحصیلی و شغل

مكان هايی كه برای اشتغال پزشكان وجود دارند عبارتند از:

طبیعت و گردشگری در ماه
دنیای بکر درياچههاي ايران

فاطمه واحدیان
در ادامه معرفی درياچههای زيبای ايران در فصل تابستان در شمارههای قبلی ،اين شماره كه آخرين شماره فصل تابستان است به
معرفی جاذبههای ديگر ايران میپردازيم.

سبك زندگی سالم  -گردشگری و اوقات فراغت
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دریاچه ارومیه
مکان قرارگیری :استان آذربایجانغربی
وسعت اين درياچه حدود سهدرصد مساحت كل كشور را
دربرمیگيرد و بزرگترين آبگير دائمی آسيای غربی است كه در
شمالغرب فالت ايران قرار گرفته است .ميزان نمك محلول در آب
اين درياچه دو برابر اقيانوسها است و بههمين دليل ،هيچ ماهی و
نرمتنی به جز گونههايی از سختپوستان در آن زندگی نمیكنند،
آب آن هيچوقت يخ نمیزند و شناگران نيز میتوانند روی آن شناور
بمانند و همين امر موجب جذابيت باالی اين درياچه گرديده است.
درياچه اروميه  102جزيره دارد كه البته برخی از آنها مانند جزيره
كاظمداشی اين روزها به يك كوه تبديل شدهاند .مدتیاست كه
اين درياچه به دليل پل ميانگذر شهيد كالنتری ،احداث چاههای
عميق بسيار زياد و غيرقانونی و ساخت سد روی رودخانههايی كه
درياچه را تغذيه میكردند ،در خطر خشكسالی شديد قرار دارد.

دریاچه قله کوه سبالن
مکان قرارگیری :استان اردبیل
سبالن ،از كوههای مرتفع ايران است كه در شمالغرب
كشور و در استان اردبيل قرار دارد .سبالن سومين قله بلند
ايران (پس از دماوند و علمكوه) و يك كوه آتشفشانی غيرفعال
است .ارتفاع قله اين كوه  4811متر است و در باالی قله آن
درياچه كوچكی قرار دارد .سبالن به خاطر آبگرمهای طبيعی
دامنه كوه ،طبيعت تابستانی زيبا و پيست اسكی آلوارس
موردتوجه گردشگران است .كوهستان سبالن از كانونهای
مهم آبگير دائمی رودهای آذربايجان میباشد .دامنههای
شمالی آن به دره رود قرهسو و اهرچايی و دامنههای جنوبی
آن به شاخههای آجیچای منتهی میگردد .بنابراين سبالن
بخش عمدهای از آبهای حوضه رود ارس و درياچه اروميه را
تأمين میكند در دامنههای سبالن چشمههای فراوان آبگرم
و آبسرد معدنی وجود دارد كه در فصول مختلف مورد استفاده
اهالی مشكينشهر و گردشگران قرار میگيرد .در باالی قله
سبالن حفرهای وجود دارد كه دهانه آتشفشان سبالن بوده
است و امروزه بهصورت درياچهای در فصل گرم ظاهر میشود.

دریاچه زریوار (زریبار)
مکان قرارگیری :استان کردستان
درياچه آبشيرين زريوار يكی از مهمترين درياچههای غرب كشور است كه در سه كيلومتری مريوان قرار دارد .مساحت
اين درياچه  720هكتار است كه حداكثر شش متر عمق دارد .وجه تسميه زريوار و زريبار كه هر دو در منطقه متداول است ،به
واژه «زری» كه در زبان كردی به معنی درياچه است ،بازمیگردد .پسوند «دار» و «بار» پسوند تشبيهی و زريبار يا زريوار به
معنی درياچهوار است .افسانههای متعددی وجود دارد كه مشهورترين آنها حكايت از وجود شهری مدفون در زير آبهای درياچه
دارد .در اين درياچه ماهیهايی چون سياهماهی خالدار ،سياهماهی معمولی و عروسماهی و همينطور  31گونه پرنده بومی
و مهاجر زندگی میكند .اگر به درياچه زريوار سفر كرديد ،قايقرانی روی آن بهطور حتم خاطرات خوبی برايتان میسازند.

سبك زندگی سالم  -گردشگری و اوقات فراغت

دریاچه گهر
مکان قرارگیری :استان لرستان
در منطقه حفاظتشده اشترانكوه بين بخش زز و ماهروی اليگودرز و دورود قرار دارد و ساالنه حدود يكصد هزار نفر از
آن ديدن میكنند .شما میتوانيد عالوه بر استفاده از آرامش اين درياچه ،ماهيگيری نيز كنيد .اين درحالیاست كه بهدليل نداشتن
راه ماشينرو ،تا حد زيادی از خرابی و آلودگی بهدست انسان بهدور ماندهاست .ساحل اين درياچه به جز در ضلع غربی و شرقی
كه ساحلی ماسهای دارند ،برای شنا مناسب هستند؛ اما در ساير نقاط ،دارای ساحلی صخرهای است كه برای شنا مناسب نيست.
در قسمت پايين درياچه ،جنگلی انبوه وجود دارد كه در شرف نابودی است .در قسمت باالی آن نيز جنگلی انبوه وجود دارد كه
اين جنگل هم در معرض خطر نابودی است .با حدود  40دقيقه پيادهروی میشود به درياچه َگ َهر دوم رسيد .عمق آن كم است
و ماهيان كف درياچه را با كمی دقت میشود بهخوبی ديد .ماههای تير و مرداد ،بهترين زمان سفر به اين درياچه است.
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اقتصاد سبز (راهنمایی برای مدیران معادن)

راهنامیی برای شناسایی و استفاده از شاخص ها
به عنوان ابزاری برای شناسایی مسائل و سیاست گذاری به سوی اقتصاد سبز
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مهتا فوالدی
اقتصاد سبز چيست؟
اقتصاد سبز به طور قابل مالحظه ای ريسك های محيط زيستی را كاهش
می دهد از سوی ديگر منجر به بهبود رفاه و عدالت اجتماعی می گردد .در يك
تعريف ساده اقتصاد سبز يعنی توليد كربن كم ،هم زمان با منابع كارآمد .اقتصاد
سبز در واقع شامل رشد درآمد و اشتغال هم زمان با سرمايه گذاری خصوصی
و عمومی كه موجب كاهش انتشار كربن و آلودگی ،افزايش انرژی و كارايی
منايع می شود كه حفظ تنوع گونه ای و اكوسيستم را در پی دارد .هرچند بايد
در نظر داشت كه سرمايه گذاری ها می بايست با هدف عموم مردم ،اصالحات
سياسی و تغيير مقررات عمومی همراه باشد .كشورهای توسعه يافته با تغيير
ساختارهای خود در زمينه سياسی ،اقتصادی و محيط زيستی كشور خود را در
مسير توسعه پايدار قرار داده اند و اين امر موجب كاهش بسياری از چالش های
آنان در زمينه تغييرات آب و هوايی ،كمبود منابع آب ،كمبود مواد غذايی ،كاهش
از دست رفتن منابع طبيعی و كاهش آلودگی هوا ،آب و خاک گرديده است.

چگونه اقتصاد سبز اندازه گيری می شود:
گستره وسيعی از شاخص ها از قبيل شاخص
های اقتصادی ،شاخص های محيط زيستی و
شاخص های پيشرفت و رفاه برای اندازه گيری
اقتصاد سبز استفاده ميشود كه انتخاب نوع
شاخص بستگی به شرايط ملی دولت ها دارد.
در ادامه مقاله راهنمايی ذكر گرديده است
كه به شما كمك می كند تا به انتخاب شاخص ها
بپردازيد و از آنها به عنوان يك ابزار برای شناسايی
موارد اولويت دار همچنين ارزيابی  ،تنظيم و بررسی
سياست های اقتصاد سبز استفاده كنيد .شكل
زير بررسی كلی و اجمالی مراحل يكپارچه تصميم
گيری شما در فرآيند مديريت اقتصاد سبز می باشد.
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مرحله اول :شناسایی مسئله(مسائل و اهداف سیاسی مرتبط با محیط زیست ،اجتماع ،اقتصاد)
اقداماتي كه بايد انجام شود:
 .1مراحل بالقوه خطرناک و نگران كننده را شناسايی كنيد.
شاخص ارزيابي :ميزان توليد باطله (تن/سال) ،آلودگی خاک ،آلودگی هوا  ،PPMآلودگی آب( ،)BOD mg/Lافزايش فلزات سنگين
خاک ،جنگل زدايی(هكتار/سال) ،ميزان انتشار دی اكسيد كربن ،توليد محصوالت ،كشاورزی(تن/سال)
 .2ارزيابی مسئله و ارتباط آن با محيط زيست
شاخص ارزيابي :ميزان بارش باران (ميليمتر در سال) ،فرسايش خاک ،ميزان خشكسالی منطقه ،ذخاير فلز استخراج شده(تن /سال) ،مصرف
سوخت های فسيلی()BTU/YEAR
 .3تجزيه و تحليل كامل مسئله
شاخص ارزيابي :جمعيت منطقه ،جمعيت شهرنشين ،ميزان استفاده از علف كش ها (تن/سال) ،ميزان مصرف آب(ليتر/سال)
 .4تجزيه و تحليل كامل مسئله بر اقتصاد ،محيط زيست و جامعه
شاخص ارزيابي :نرخ بيكاری منطقه ،محل دفن مناسب باطله معدنی ،دسترسی مردم منطقه به آب شرب مناسب ،فعاليت های معدن و از
بين بردن خاک كشاورزی منطقه ،گردشگری(توريست/سال) ،بيماری های ايجاد شده در منطقه
مرحله دوم :سیاستگذاری (تاکید تحلیل سیاستگذاری بر مسائل و فرصتها و مزایا و معایب اجرای سیاستها)
اقداماتي كه بايد انجام شود:
 .1شناسايی خروجی مورد نظر :تعريف اهداف سياسی
شاخص ارزيابي :اهداف توسعه هزاره ،طرح استراتژيك تنوع زيستی ،كاهش درصد باطله ،افزايش توليدات كشاورزی ،افزايش كيفيت آب،
افزايش كيفيت خاک
 .2شناسايی گزينههای مداخله و شاخص های خروجی
شاخص ارزيابي :جمعآوری زباله ،بازيافت و استفاده ،مجدد (ريال /سال-تن/سال) ،بهبود كارايی
مرحله سوم :ارزیابی(تصمیمگیری مبتنی بر نتایج سیاستگذاری و پیشبینی اثرات سیاستگذاری محیط زیستی،
اجتماعی و اقتصادی و رفاه جامعه)
اقداماتي كه بايد انجام گيرد:
 .1برآورد تاثيرات سياسی در بخشهای مختلف
شاخص ارزيابي :مصارف و پس اندازها (ريال/سال) ،كاهش هزينههای انرژی (ريال/سال) ،صرف جويی در مصرف آب(ليتر/سال)
 .2تجزيه و تحليل اثرات بر رفاه مردم
شاخص ارزيابي :به كارگيری و استخدام (فرد/سال) ،كاهش مصرف برق (ريال/سال) ،بيماری های مرتبط (فرد/سال)
 .3تجزيه و تحليل مزايا و معايب
شاخص ارزيابي :صرفه جويی در مصرف انرژی(ريال/سال%-توليد ناخالص داخلی) ،-رقابت ،بهره وری و توليد ناخالص داخلی(ريال/سال)
مرحله چهارم :نظارت بر سیاستها و ارزیابی (ارزیابی سیاسی استفاده از شاخصها در دو بخش اثربخشی
مداخالت و اثرات غیر منتظره)
اقداماتي كه بايد انجام گيرد:
 .1اندازه گيری اثرات سياسی در ارتباط با مسائل محيط زيستی
شاخص ارزيابي :توليد دی اكسيد كربن (كيلوتن) ،ذخاير سوخت فسيلی  ،BTUتوليد انرژی بی تی يو /سال
 .2اندازه گيری سرمايه گذاریها
شاخص ارزيابي :كل هزينه سرمايهگذاری خصوصی /دولتی(ريال/سال) ،صرفهجويی در مصرف انرژی(ريال/سال%-توليد ناخالص داخلی)،
رقابت ،بهره وری و توليد ناخالص داخلی(ريال/سال)
 .3اندازه گيری اثرات در سراسر بخش ها و در رفاه عموم جمعيت
شاخص ارزيابي :اشتغال و توليد درآمد(فرد/سال-ريال /سال) ،بيماری های مرتبط(فرد/سال)

نکات ريز و کوچك در اقتصاد

مجتبی خوش لهجه

درآمد:
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هيچگاه روی يك درآمد تكيه نكنيد ،برای ايجاد منبع دوم

هزينههای

درآمد سرمايهگذاری كنيد.
خرج:
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مدیریت هزینه:
غيرضروری

را

كاهش

دهيد:

آيا میتوانيد اينترنت خود را از نامحدود به
مصرف

محدود

با

هزينهای

كمتر

تغيير

دهيد؟

اگر چيزهايی را بخريد كه نياز نداريد ،بزودی مجبور

آيا میتوانيد بسته اينترنت موبايل خود را به

خواهيد شد چيزهايی را بفروشيد كه به آنها نياز داريد.

طور كامل قطع كنيد و فقط زمانی كه در خانه و

پس انداز :آنچه كه بعد از خرج كردن میماند را پس انداز

محل كار هستيد از اينترنت وای فای استفاده كنيد؟

نكنيد ،آنچه را كه بعد از پس انداز كردن میماند خرج كنيد.

آيا میتوانيد به جای تردميل و وسايل ورزشی

ريسك :هرگز عمق يك رودخانه را با هر دو

گران قيمت باشگاهها ،از وسايل ورزشی موجود

پا آزمايش نكنيد .به عبارتی ,در پذيرش خطرات و

كنيد؟

ريسكهای اقتصادی و تجاری بیمحابا عمل نكنی.
سرمایهگذاری:

در

پارکها

برای

ورزش

كردن

استفاده

بيشتر مردم راههای زيادی برای كاهش يا حذف هزينهها دارند.
اين كار راحت نخواهد بود و شما ممكن است احساس

همه تخم مرغ ها را در يك سبد قرار ندهيد .يعنی

كمبود كنيد ،اما اگر به فكر دستيابی به اهداف مالی خود

در تجارت و اقتصاد هيچ وقت تمام سرمايه و يا دارايی

هستيد اين كار ضروری است .به همه هزينههايتان فكر كنيد

خود را در يك فعاليت سرمايهگذاری و متمركز نكنيد.

و ببينيد كداميك غيرضروری هستند .آنها را حذف كنيد.

درآمد:
اگر درآمدتان كم است و فكر میكنيد پولی برای پس انداز يا سرمايهگذاری نداريد ،يك شغل پارهوقت برای خود پيدا كنيد.
آيا میتوانيد يك شغل پارهوقت بگيريد و درآمد حاصل از آن را به طور كامل پس انداز و سرمايهگذاری كنيد؟
آيا هيچ مهارتی داريد كه بتوانيد به عنوان فريلنسر كار كنيد؟ (ترجمه ،تايپ ،كامپيوتر ،فتوشاپ ،آشپزی ،رانندگی ،سيم كشی،
نقاشی ،خياطی و )...شما چه مهارتی داريد؟
با این مهارتها به راحتی میتوانید در ساعات بیکاری و عصرها درآمدزایی کنید.
مث ً
ال به وبسايتهای “پونيشا” و “انجام ميدم” مراجعه كنيد و ايدههای بسياری در مورد كار پارهوقت به عنوان فريلنسر
پيدا كنيد.
نكته مهم اينكه اگر واقع ًا بخواهيد درآمد خود را افزايش دهيد ،روشهای شرافتمندانه بسياری وجود دارد.
مث ً
ال اگر ماشين داريد و هر روز يك مسير مشخص را تا محل كار رانندگی میكنيد ،میتوانيد در وبسايت “كاروانرو”
اطالعاتتان را وارد كنيد ،افرادی كه با شما هم مسير هستند ،پيدا كنيد و كرايهای بابت رساندن آنها به مقصدشان دريافت كنيد.
شما میتوانيد برای هر مهارتی كه داريد ،بازاری پيدا كنيد تا مهارتهايتان را بفروشيد و درآمد كسب كنيد .فقط به كمی
جستجو و همت برای رسيدن به اهداف مالی خود احتياج داريد.
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اپليكيشنهاي
اقتصادي
ریحانه واحدیان

در چند شماره گذشته با توجه به فضای جديد اقتصادی در كشور به بورس و معامالت بورسی اشاره كرديم و اپليكيشنهای كاربردی
برای مبتديان را معرفی كرديم .با توجه به سبك جديد زندگی افراد در اين روزها كاربرد اپليكيشنها و نرم افزارها بسيار بيش از پيش
شده است .اميد است با معرفی اپليكيشنهای جديد و كاربردی اين شماره شما خواننده محترم در سرمايهگذاری خود موفقتر باشيد.
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راند :بهترين اپليكيشن سرمايهگذاری برای مديريت سرمايهگذاریهای عظيم
اين نرمافزارها به شكل چشمگيری در حال تبديل شدن به مشاوران رباتيك هستند.
اگرچه «راند» برای ايجاد پورتفوليوی كاربرانش از پرسشنامه خودكار استفاده میكند،
ولی با مديران صندوقهای سرمايهگذاری شركای گاگينهام ،دوبلين و گابلی نيز همكاری
میكند تا سرمايهگذاران فردی هم امكان دسترسی به سرمايهگذاریهای شركتی را
داشته باشند .مديران نهادی راند به شدت به دارايیها و استراتژیهای جايگزين همچون
اوراق بهادار با پشتوانه دارايی ،امالک و مستغالت و آربيتراژ ادغام متكی هستند .راند
بدون در نظر گرفتن ارزش حساب از كاربر كارمزد  0.5درصدی مديريت دريافت میكند.
ایترید :بهترين اپليكيشن سرمايهگذاری برای تحليلگران دادهها
سرمايهگذارانی كه معامالتشان را خودشان انجام میدهند ،امكان خريد دارايیهای بسيار
زيادی ازطريق اين نرمافزار قدرتمند را دارند .اين اپليكيشن دارای بهترين كتابخانه تحقيقاتی
است كه پشتوانه سهام ،صندوقهای سرمايهگذاری مشترک ،ایتیافها ،معامالت آتی و قرارداد
آپشن اين نرمافزار است و البته نمودارهای تعاملی و مطالعات تخصصی در اختيار كاربران قرار
میدهد .افراد میتوانند از جزئيات درآمدها ،سود سهام ،اخبار شركت و شاخصهايی مانند
حجم بدهی به صاحبان سهام مطلع شوند و البته برای ارائه اين دادهها به كاربران به ازاء هر
معامله  95.6دالر كميسيون میگيرد كه اين مبلغ بسيار باالتر از اپليكيشنهای اين ليست
است .اين برنامه به دليل داشتن ابزارهای آموزشی و ترتيب دارايیها ،انتخاب هوشمندانهای
در اين صنعت است .سرمايهگذاران تازهوارد از كمك به ايجاد پرتفوی ريسكپذير حمايت
میكنند ،در حالی كه سرمايهگذاران كهنهكار سرمايهگذاریهای حرفهای را میپسندند.
ونگارد :بهترين اپليكيشن برای سرمايهگذاری شاخص
از قديمیترين و كمهزينهترين نرمافزارها است .اگر از عهده يك اينترفيس گيجكننده
برمیآييد ،چند گزينه بهتر برای خريد صندوقهای مشترک و ایافتیها پيدا خواهيد
كرد .اين اپليكيشن هيچ كميسيونی برای معامالت از كاربران نمیگيرد .اما اين هزينهها
را در ایتیافهای خودش بدست میآورد .به عالوه كاربرانی كه اسناد حساب خود
را به صورت الكترونيكی دريافت میكنند ،هيچ كارمزدی برای اين خدمات پرداخت
نمیكنند؛ و باور میكنيد يا نه ،در ونگارد حتی نيازی به حداقل موجودی هم وجود ندارد.

استش :بهترين اپليكيشن سرمايهگذاری برای امور بانكی
«استش» نيز مانند ایكورنز بهترين گزينه برای افراد مبتدی
است .فرق استش با سايرنرمافزارها در گزينههای حساب كاربريش
است .كاربران با پرداخت ماهانه  3دالر صاحب حسابهای
كارگزاری ،بانكی و بازنشستگی میشوند و با پرداخت ماهانه 9
دالر نيزخدماتی همچون دو حساب پشتيبان ،دسترسی به تحقيقات
در حوزه سرمايهگذاری ،دريافت جوايز بيشتر و يك كارت نقدی
جديد دريافت میكنند .كاربران اين نرمافزار با پرداخت  5دالر
میتوانند افتتاح حساب كنند و امكان خريد پارهسهم در بازار
سهام و ایتیاف را دارند .با اين وجود فقط حدود  150سهام
و  60قرارداد آپشن ایتیاف را در دسترس كاربران میگذارد.
اين اپليكيشن به منظور شفافسازی منابع خود برای افراد
تازهكار نام ایتیافها را عوض میكند .بطور مثال نام «آیشيرز
گلوبال كلين انرژی» را به «كلين اند گرين» تغيير داده است.

ام یک فاینانس :بهترين اپليكيشن
سرمايهگذاری برای امنيت دادهها
اين نرمافزار مدعی است كه تنها حساب فاينانس موجود
در بازار است و در بين اپليكيشنهای موجود سختترين
دستهبندی گزينهها را دارد« .ام 1فايننس» تركيبی از يك
كارگزاری و برنامه مديريت سرمايهگذاری است كه معامالت
هم توسط خود كاربر و هم مشاور رباتيك قابل انجام است.
اگرچه اين نرمافزار دارای اشكاالتی است ،ولی بعنوان يك
پلتفرم رايگان و بدون نياز به حداقل مانده موجودی حساب
از شاخصهای امنيت داده قويی برخوردار است« .ام يك»
عالوه بر احراز هويت دوعاملی از روش رمزگذاری  4096بايتی
برای انتقال و ذخيره دادهها استفاده میكند .از جمله معايب اين
نرمافزار اين است كه خدمات برداشت زيان مالياتی و خدمات
دارايی به اندازه كارگزاریهای سنتی به كاربران نمیدهد.

پرسونال کپیتال :بهترين اپليكيشن سرمايهگذاری برای
خدمات مشتريان انسانمحور
حداقل مانده حساب كاربر بايد باال باشد .ابزارهای پساندازويژه
و قدرتمندی دارد .كاربرانی كه بتوانند حداقل مانده 100هزار دالر
داشته باشند ،تركيبی از دو خدمات مشاوره انسان و ربات دريافت
میكنند و به حسابهای با موجودی  200هزار دالر نيز خدمات
مشاوران مالی تعلق میگيرد .با اين كه كارمزد  89.0درصدی
مديريت اين نرمافزار بسيار پايين است ،اما سرمايهگذارانی كه مانده
حسابشان خيلی زياد است نيز كارمزد ناچيز  40.0درصد را پرداخت
میكنند .كاربران با پرداخت اين كارمزدها چه خدماتی دريافت
میكنند؟ تعداد زيادی از ابزارهای برنامهريزی مالی كه شامل
پيگيری هزينهكردها ،ارزش خالص ،پيشرفت بازنشستگی ،عملكرد
پورتفوليو و موارد ديگر میشود .اين نرمافزار دو ويژگی جديد هم
دارد :يكی حسابی شبيه به پسانداز با سود  3.2درصد و همچنين يك
برنامهريز برای حقوق بازنشستگی كه به سرمايهگذاران اين امكان
را میدهد تا برداشتهای خود درهنگام بازنشستگی را انجام دهند.

بترمنت :بهترين اپليكيشن برای سرمايهگذاری در
مسئوليتهای اجتماعی (اسآرآی)
سرمايهگذاران جوان دوست دارند بطور ويژه از شركتهای
با مسئوليت اجتماعی حمايت كنند و اين بهترين انتخاب است.
«بترمنت» برای تحقق اين نياز ،بهترين نوع پورتفوليوی
برای سرمايهگذاری اسآرآی را ارائه میدهد .اين نرمافزار
در مقايسه با پورتفوليوی مركزی خود و دارايیهای بازار
سرمايهگذاری اسآر آی از شاخص خودش  42درصد باالتر
است .دارايیهای ديگر اين نرمافزار در پورتفوليوی اسآرآی
اكثرا ایتیافهای بزرگ بازار هستند .بترمنت با داشتن 15
ميليارد دالردارايی تحت مديريت خود اخيرا خدماتش را به
دو بخش بترمنت ديجيتال بدون حداقل موجودی حساب و
 25.0درصد كارمزد مديريت حساب -و بترمنت پرميوم تقسيم
كرده است .در خدمات پرميوم ،كاربر با موجودی حساب 100
هزار دالر و پرداخت  40.0درصد كارمزد جلسات مشاوره
تلفنی نامحدود با برنامهريزان رسمی مالی دريافت میكند.
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سينام ،هرن ،دين
عيل عليزاده

شهريور ماه امسال مصادف با محر و سفر و قيام عاشورايی امام حسين عليهالسالم سرور و ساالر شهيدان من را بر آن داشت كه اين
شماره به يكی از آثار فاخر ايران در زمينه قيام سرور و ساالر شهيدان بپردازم .سريال مختارنامه از جمله آثار نمايشی فاخر و تاريخی
تلويزيون است كه به كارگردانی داوود ميرباقری و تهيه كنندگی محمود فالح ساخته شده است .اين سريال فروردين ماه سال  1383در
احمد آباد مستوفی كليد خورد و ساخت اين مجموعه عالوه بر دكورهای اين لوكيشن ،در ورامين ،آبادان ،شاهرود و شهرک سينمايی
دفاع مقدس با تصوير قريب به  200لوكيشن داخلی و خارجی ،انجام شده است و در مساحتی بيش از  24هكتار دكورهای الزم برای به
تصوير كشيدن صحنههای گوناگون آن ساخته و پرداخته شده است .فيلم برداری مختارنامه به طريقه  35ميليمتری ،انجام شده و
بناست تا در حدود  40قسمت  45دقيقهای به زندگی پرفراز و نشيب و قيام حماسی و قهرمانانه مختار ابوعبيد ثقفی ملقب به ابواسحاق
بپردازد هرچند كه در ميانههای ساخت مجموعه تصميم بر افزودن بخشهايی از قيام امام حسين عليهالسالم نيز مطرح گرديد.

فرهنگ و هنر  -سینما و تئاتر
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بخشهايی از دكور مختارنامه كه وقايع و ماجراهای آن در  122لوكيشن داخلی و خارجی اتفاق افتاده ،در زمينی به مساحت  30هكتار
ساخته شد و شامل اجزای مختلف شهرهای كوفه و مكه و ساختمان كعبه بود .اين مجموعه از محصوالت مركز سيما فيلم است و نگارش
آن به قلم حسن ميرباقری و محمد بيرانوند و بازنويسی داوود ميرباقری ،از سال  80آغاز شد .پروژه در سال  81و  82در مرحله پيش توليد
بود و در تاريخ 23فروردين  83فيلمبرداری از شهر كاشان آغاز شد .در آذرماه سال  82نيز تست گريم بازيگران شروع شد كه با فراهم شدن
تداركات اوليه كار و شروع فيلمبرداری در فروردين  ،83تدوين همزمان سريال نيز از خرداد همان سال توسط «مهدی حسينیوند» آغاز شد.
لوكيشن اصلی «مختارنامه» در احمدآباد مستوفی واقع در جنوب غربی اتوبان آزادگان تهران بود و دكورهای مختارنامه توسط
«محسن شاه ابراهيمی» مدير هنری و «جليل فتوحی نيا» طراح صحنه و گروه ساخت و ساز ،ساخته شد .اصلی ترين دكورهای
مجموعه شهر كوفه ،مكه و مدائن بود كه در زمين های كشاورزی منطقه احمدآباد مستوفی بنا شد .ساخت دكور و فيلم برداری
به صورت هم زمان انجام می شد يعنی هم زمان با فيلم برداری در مكان ديگری دكور ساخته می شد .بخش های ديگری از
مجموعه در شهرستان شاهرود و روستای طرود ،حاشيه رودخانه اروند كنار در آبادان ،شهرک سينمايی دفاع مقدس ،ورامين و 
مقابل دوربين رفت .در اين سريال فريبرز عربنيا در نقش مختار ظاهر شده و عباس اصانلو و اميررضا گيتیبان به عنوان بدلهای
او هستند .او  6سال برای ايفای اين نقش زمان گذاشت و به فيلم يا سريال ديگری نپرداخت .اين سريال با حضور بيش از 60
بازيگر اصلی 140 ،نفر بازيگر فرعی و بيش از  1500نيروی انسانی كه به عناوين مختلف درگير كار بودهاند ،ساخته شده است.

بازيگران اين سريال و نقشهايشان عبارتند از:
فريبرز عرب نيا :نقش مختار ثقفی
امين زندگانی :نقش مسلم ابن عقيل
رضا رويگری :نقش كيان ايرانی
الهام حميدی :نقش زن كيان ايرانی
عنايت شفيعی :نقش ابن كامل
ژاله علو :نقش مادر مختار
فريبا كوثری :نقش عمره همسر مختار
نسرين مقانلو :نقش همسر ديگر مختار
محمد فيلی :نقش شمر
رضا كيانيان :نقش حاكم مكه
محمدرضا شريفی نيا :نقش محمدبن حنفيه
حسن پورشيرازی :نقش بهرام رنگ رز
ويشكا آسايش :نقش جعده
داوود رشيدی :نقش حاكم كوفه
كريم اكبری مباركه :نقش احمر بن شميط
فرهاد اصالنی :نقش عبيدابن زياد
انوشيروان ارجمند :نقش رفاعه بن شداد
جعفر دهقان :نقش مصعب ابن زبير
بهرام شاه محمدلو و محمد صادقی در نقش حاكمان كوفه
پرويز پورحسينی در نقش ميثم تمار

ابراهيم آبادی ،داوود آريا ،روژان آريامنش ،محمود اردالن ،عباس
اميری ،رحمان باقريان ،مريم بوبانی ،اسماعيل پورستار ،معصومه تقی پور،
علی جاويدفر ،محمود جعفری ،صدرالدين حجازی ،محمد رضا حق گو ،ميرصالح
حسينی ،عليرضا خندان ،اسماعيل خلج ،حسين خانی بيك ،مسعود خدابخشيان،
ماه چهره خليلی ،آهو خردمند ،حبيب دهقان نسب ،نصرت دستمردی ،بهزاد رحيم
خانی ،جواد زيتونی ،فريدون سورانی ،محمد علی سليمان تاش ،جمشيد شاه
محمدی ،ولی ا شيراندامی ،مهرداد ضيايی ،مصطفی كاری ،احمد عالمه دهر،
حديث فوالدوند ،شهره لرستانی ،صالح ميرزاآقايی ،حميد مظفری ،فرخ نعمتی،
كاظم هژيرآزاد و اكبر زنجان پور از ديگر بازيگران اين مجموعه تلويزيونی هستند.
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ميرباقری و گروهش بعد از مذاكرات بسيار زياد و گذراندن مراحل مقدماتی و مذاكره با يكسری از آهنگسازها ،به اين نتيجه رسيد
كه امير توسلی بيش از ديگران انرژی و انگيزه برای كاركردن دارد .او در اين باره گفته :به اين نتيجه رسيدم كه او انرژی كافی
را دارد و جلساتی داشتيم و با عالقه بسياری سرصحنهها حضور پيدا میكرد كه فكر میكنم خيلی موثر است و من قطعههايی را
شنيدم كه بسيار درخشان بود و اميدوارم يك موسيقی فوقالعاده را در اين كار بشنويم .ريشههای موسيقی مختارنامه به نوعی
به ريشههای موسيقی سنتی برمیگردد .موسيقی كار ،تمهای مختلف دارد .در بخشی كه بيشتر عاشورايی است ،از اين بخش استفاده
میشود و بقيه نيز ريشههای عربی دارد و با فضاهای متفاوت ،موسيقی متفاوت میشود .عنوانبندی اين سريال توسط مهران
برومند و مسعود سعادت مند به عنوان مجری طرح در شركت تصويرپردازان مديا ساخته شده .عنوان بندی آغاز اين سريال سه
دقيقه و نيم است كه در قالب فيلمی كوتاه ،خالصهای از سريال مختارنامه به همراه نمادی از اين سريال ديده میشود و بعد از آن
ذكر عناوين و اسامی هنرمندان و دستاندركاران آغاز میشود .عنوانبندی پايانی هم مانند اغلب سريالهای تلويزيونی ساده است.

فرهنگ و هنر  -سینما و تئاتر

نويسنده و كارگردان :داود ميرباقری ،تهيهكننده :محمود
فالح ،نويسندگان اوليه :حسن ميرباقری ،محمد بيرانوند ،مدير
فيلمبرداری :عظيم جوانروح ،تدوينگر :مهدی حسينیوند،
چهرهپردازی :عبداهلل اسكندری ،مسعود ولدبيگی ،محقق تاريخ اسالم:
حجتاالسالمرسول جعفريان ،مدير روابط عمومی :رضا استادی.

آنا آخامتوا شاعره روس
АННА АХМАТОВА

مهرک اخص

از ميان شاعران سده بيستم روسيه هيچيك چون آخماتووا نداي مظلوميت مردم روسيه را اينچنين بيپرده و حجاب سرنداده
است .حكايت زندگي وي بازتاب صادقانه تاريخ مصيبتزده روس است .معاصرانش شيفته شمايلش بودند .بلندباال و تكيده ،پريده
رنگ و شكيل با چشماني گودرفته و محزون و چهرهاي فكور .نيمرخ بيمثالش را از بيني پرغرورش ميشد بازشناخت .كساني كه با
وي مالقات داشتند تحت تاثير رفتار پرصالبت و شاهوارش قرار ميگرفتند  .هيچ شاعري به اندازه آخماتوا سوزه كارش عكاسان و
نقاشان نبودند .او از تمام شاعران روس ،حتي ماندلشتام و تسوتايوا كه استالين عذابشان داد ،در ابراز شهامت و شهادت پرآوازهتر است.
تبلور انديشهاش پس از انقالب بلشويكي با رويگرداني از آن آميخته به نوعي شور و شهرت به اشعارش رنگ و بويي حماسي بخشيد.
وي در سبك شعر از پوشكين و بلوک وحتي كوزمين پيروي ميكرد .پس از جدايي از گوميلف همسر اولش با والدمير
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كازيميروويچ شيليكو كه شاعري با قريحه بود ازدواج كرد  ،اما پس از چند سال نيز از وي جدا گرديد .در سن پترزبورگ
زندگي ميكرد وبعد از بلوک او را ميشد رهبر دنياي شعر و ادب دانست ،هرچند كه اشعار وي بيشتر حول مسايل خصوصي
زندگي خودش دور ميزد ولي به هر حال او شهرت خود را از بيان احساس از ابتدا تا انتهاي شعرش به زيبايي تمام بدست
آورده بود ،احساسي كه نه از سمبوليسم و نه از عرفان منشائ ميگرفت و همه جاي در واقعيت داشت و از اين حيث بر
دل خواننده مينشست .موضوع اشعار وي عشق است كه زيباي كارش در نحوه برخورد با موضوع و نوع پرداخت آن است.
محبت حقيقي را نبايد با هيچ چيز ديگر

داستان کوتاه

اشتباه كرد ....و او آرام است
چه حاجت سينه و سرشانههايم را
به دقت در خز بپيچم،
چه حاجت با اين همه فروتني
درباره عشق سخن بگوييد.
آه كه من چه خوب با اين آغاز؛
با اين نگاه آزمندي كه در چشمان خفته است آشنا هستم!

و يا در قطعه ديگري ميگويد:
از روز عيد سنت آگرافنا به اينطرف
چارقد سرخي را نگه داشته است.
خاموش است ،اما همچون شاه داوود شاد و خوشحال است،
در حجره سرد و يخ زدهاش ديوارها سفيدند
وكسي با او سخن نميگويد.
من خواهم آمد و بر آستانه در خواهم ايستاد
و خواهم گفت :چارقدم را بده.
گاهي در لحن اشعارش غم و يا خشم را ميتوان احساس كرد .لحني كه يادآور لحن دانته است.قطعه زير در سال  1919سروده شده است.
آيا عصر ما جز اينكه در اوج و بحران درد و اضطراب خويش
بر دردناكترين زخم ما انگشت نهاده
و از عالج آن درمانده
اصوال از هيچيك از اعصار گذشته بدتر است؟
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خورشيد زمين همچنان در غرب ميدرخشد
و بام شهرها برافروخته از شكوه ميرنده اوست.
اما در اينجا مرگ به ترسيم صليب بر خانهها آغاز كرده
و كالغها را ميخواند و كالغها در پروازند.
و امروز ميليونها روس ان را حفظ هستندخويش را در زمره شاعران روسيه جاي ميدهد و تا روزگار الكساندر پوشكين به گذشته باز ميگردد.
دوست داشتم نامشان كنم يك بهيك آواز
دريغ كه فهرستشان توقيف و نتوان در جايي يافت
هميشه و همهجا به يادشان خواهم بود
فراموششان نكنم هرگز ،هرچه بادا باد

داستان کوتاه

او در اين شعر از زبان يكصد انسان سخن ميگويد كه با دهان بسته خسته او فرياد ميزنند .در دومين موخره ركوئيم كه در سال  1940نوشت

مهدی اسامعیلیراد

متولدین فروردین

سعی کنید با همه حتی با دشمنان خود در صورت پیروزی بر آن ها
مهربان باشید .از کینه توزی و ایجاد دشمنی پرهیز کنید .نسبت به همه
محبت داشته باشید و همیشه این شعر مولوی را به یاد داشته باشید
که (از محبت خارها گل می شود .و از محبت سرکه ها مل می شود) هر
دشمنی ،یک دشمنی متقابل رابه همراه دارد .از تصمیمی که گرفته اید
دست بردارید و منصرف شوید که بوی (خیر) از آن به مشام نمی رسد.

متولدین اردیبهشت

تخیالت را کنار بگذارید و با واقعیات روبهرو شوید .سعی کنید کارهایی را
که به شکست منتهی شده را بررسی کنید و علل شکست آنها را بیابید و اگر
قصد تکرار دوباره آنها را دارید سعی کنید اشتباهات گذشته را دوباره تکرار
نکنید .به احساسات خود توجه کنید .کسی در حال تحریک احساسات عاطفی
شما است .این تحریک میتواند ایجادکننده روابطی باشد که شاید تا به حال
به آن فکر هم نمیکردید ولی در هر حال برایتان خوشآیند خواهد بود.

سرگرمی  -طالع بینی و شخصیتشناسی
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متولدین خرداد

این روزها ،روزهای عجیبی برای شما خواهد بود .آنچه را که می خواهید،
در محیط اطراف تان درمی یابید .ممکن است اشتباهاتی از شما سر بزند
ولی حواس تان باشد که در هر موقعیت جلوی اشتباه تان را بگیرید .به
ظاهر خوب افراد بسنده نکنید ،بلکه باطن آنها را دریابید .تالش های خود را
صرف کارهایی کنید که مفید باشد و بتوانید از حاصل آنها بهره مند شوید.

متولدین تیر

در این ماه سیاره حاکم شما تحت استرس و فشار است  ،از اینکه
شما کارهای بسیاری برای انجام دادن دارید و این میتواند مانع لذت
بردن شما از زندگی شود چرا که شما باید انرژی الزم را برای رویارویی
با کارهای بی شماری که در این ماه خواهید داشت بدست آورید .اگر
چه ممکن است اهداف شما در مسیر شما و درست جلوی رویتان قرار
داشته باشند ،اما به نظر نمیآید که رسیدن به آنها کار آسانی باشد.

متولدین مرداد

با شکست عاطفی که چندی قبل داشته اید ،نسبت به همه بدبین
هستید .گاهی به شدت دچار افسردگی می شوید و سعی می کنید آن را
از خود دور کنید اما خاطرات گذشته مقابل ذهن تان رژه می روند .به آینده
یی بهتر فکر کنید .به اینکه هر چه پیش می آید ،بهترین است .به شخصی
یا چیزی دلبسته شده اید که هر آن نگران از دست دادنش هستید.

آدمی خوش قلب و مهربان هستی.اما متاسفانه زود رنجی و با
عصبانیت دست به کار می شوی.همین کار نیرویت را کم می کند.دست
از وسواس برداراز گفتن سخنان بیهوده خوداری کن.یک قانون مهم را
در زندگی ات یاد بگیر:کالم نقره است و سکوت طال است.بنابراین فقط
زمانی که الزم است سخن بگو.از چیزهای خوب و رضیتبخش صحبت
کن و دیگران را با سخنانت نیازار.هنگامی که همسرت صحبت می کند.

سرگرمی  -طالع بینی و شخصیتشناسی

متولدین شهریور
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متولدین مهر

گره کور زندگی تان بعد از مدتها باز میشود .احساس آزادی خواهید
کرد .مسائل و مشکالت مالی را پشت سرگذاشته ،بـه تعادلی در دخل و
خرج خواهید رسید .وقت ان اسـت بـه رویاهایتان جامه عمل بپوشانید
.عده یي از متولدین این ماه بـه مسافرتهاي شغلی میروند .گروهی بـه
تحصیل در رشته مورد عالقه خود میپردازند و گروهی بـه فکر شغل و حرفه
جدید خواهند بود .در هر صورت بخت و اقبال مالی این گروه بلند اسـت.
این دوره بر عده یي از متولدین این ماه پایان تمام مشکالت و موانع اسـت،
در حالی کـه برای عده اي دیگر شروع مشکالت شغلی و مالی اسـت.

متولدین آبان

یکسری کارهای عقب افتاده فکرتان را مشغول کرده اسـت کـه
با رسیدگی و انجام آن ها از استرس و نگرانی شـما کاسته میشود؛
دراین ماه یک دوست قدیمی بـه شـما کمک خواهد کرد کـه شرایط
و موقعیت بهتری از لحاظ کاری کسب کنید .برای انجام کاری دچار
تردید شدهاید؛ بهتر اسـت دودلی را کنار بگذارید و ضمن مشورت
با صاحب نظران و اعضای خانواده؛ تصمیم درست را اتخاذ کنید.

سرگرمی  -طالع بینی و شخصیتشناسی
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متولدین آذر

این ماه با قاب ذهنی بهتری هستید و از لوازم یا وسائل نو شده
خانواده لذت میبرید و احساس رضایت خواهید کرد .شروعی عاشقانه
با شریک عاطفی خود خواهید داشت .جاذبهها افزایش خواهد یافت
و شـما میتوانید یک رابطه قابل اعتماد را شکل دهید .اتحاد پیش
زمینه ازدواجتان خواهد شد .بهتر اسـت احساسات خود را با شریک
زندگیتان در بین بگذارید زیرا زندگی عاشقانه نیازمند اعتماد متقابل و
ماندگار اسـت .با کار سخت بر ناامیدیها غلبه کنید .در حرفه خود شاهد
پیشرفتهایي در موقعیت خود هستید و ارتباط با زیر دستانتان قابل
مالحظه و خوب اسـت .در طول این مدت در محل کار باید بـه شدت
وقت شناس باشید و فرصتی برای نیازهای سازمانی اختصاص دهید.

متولدین دی

تعدادی از کارهایتان را نیمهکاره رها کردهاید .جارب جدیدی پیش روی
شـما اسـت کـه باید آنها را خوب بررسی کنید .ذهن خودرا از اتفاقات
تلخ گذشته منحرف کنید .فکر کردن بـه این اتفاقات در پیشرفت شـما
تاثیر منفی خواهد داشت .احساس میکنید کـه همان فرصتهایي کـه
دنبالش بودید ،پیش آمده پس از آنها نهایت استفاده را بکنید .در جمعی
کـه قرار میگیرید سعیتان این باشد کـه خودرا از بحث اعضای آن جمع
دور نکنید و بـه هر شکلی کـه شده در بحث آنها شرکت بجویید .بـه یک
فعالیت فرهنگی دست خواهید زد کـه این فعالیت ،چهره واقعی شـما و
تواناییهاي شـما را بـه دیگران نشان خواهد داد .زمان مناسبی برای انجام
فعالیتهاي اقتصادی بزرگ نیست ،آنها را برای مدتی بـه تعویق بیندازید.

متولدین بهمن

راهی در پیش گرفتهاید کـه نباید از سختیهايآن بهراسید چرا کـه
همین سختیها و موانع اسـت کـه پیروزی و موفقیت را برای شـما
شیرین و دوست داشتنی میکند .از دوستی نزدیک آزرده خاطر شده اید و
بـه همین دلیل آن رابطه صمیمی گذشته را از دست دادهاید اما باید سعی
کنید کـه با گذشت و چشمپوشی بـه او نزدیک شده و با این عمل شیرینی
گذشت را بچشید .تمامی امکانات و پتانسیل الزم برای پیشرفت و ترقی
شـما مهیا اسـت کـه میتواند آینده درخشانی را برای خودتان رقم بزنید.

زندگی ات را باال و پایین کن و ببین در کجاها نقطه ضعف داری.
تالش کن تا دراین ماه نقطه ضعف خودرا تبدیل بـه نقطه قوت کنی.
دراین ماه بـه کس کـه بـه تو وفادار نیست ،امید نداشته باش.
پروردگارت هیچ گاه تو را رها نمیکند .ارزشهاي اخالقی را در خودت
قویتر ساز .تو را شخصی امین و با محبت و خالص می شناسند.
همینطور باقی بمان و دست نیازمندان را تا جایی کـه میتوانی بگیر.
مشغله کاری خواهی داشت و بـه جای یک کار ،شرایط کار کردن
در جای دوم هم برایت مهیا میشود .در اواسط ماه معامله پر سودی
صورت خواهد پذیرفت .درهای بسته تک تک در حال باز شدن هستند.

سرگرمی  -طالع بینی و شخصیتشناسی

متولدین اسفند
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همراهان گرامی مجله ذهنآویز
اولين باشيد!
به محض نشر نسخه الكترونيكی ذهنآويز آن را دريافت كنيد!
كافی است اطالعات زير را به آدرس ايميل ما ارسال كنيد.
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فرم عضویت
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آدرس ايميل جهت ار

سال اطالعاتinfo@zehnavizonline.ir :
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