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نبرد تن به تن با کرونا 
   

ایــن روزهــا همــه جــوری از کرونــا بــد میگوینــد کــه 
انــگار دشــمن هــزار ســالۀ آن هاســت. آن قــدر بــه این 
فلــک زده بــد و بیــراه میگوینــد کــه حــد نــدارد امــا 
مــن میگویــم خدا پــدر و مــادر ایــن کرونــا را بیامرزد 
کــه باعــث شــد فامیل هایــی کــه تــا بــه حــال تــوی 
ــده بودمشــان، از  ــاله ام ندی ــدی س ــر بیســت و ان عم
ــا عمــوِی  ــه ت پســِر پســر عمــوِی خــان جــون گرفت
ــه  ــتش ب ــت دس ــکان نداش ــه ام ــان ک ــزرگ مام ب
ــرای  ــم ب ــد. نمی دان ــگ زدن ــرود،  زن ــن ب ــمت تلف س
جویــا شــدن از حــال مــا زنــگ زده بودنــد یــا اینکــه 
ــا  ــه ســر م ــی ب ــک وقت ــه ی ــد ک ــام حجــت کنن اتم
ــان  ــری خانه هایش ــد کیلومت ــی از ص ــه حت ــد ک نزن
رد بشــویم. خالصــه دستشــان درد نکنــد کــه رکــورد 
ــگ زدن را شکســتند و امســال دو  ــار زن ســالی یک ب
ــی  ــکنی بزرگ ــار ش ــودش هنج ــد. خ ــگ زدن ــار زن ب

بــود.
ــود کــه همــه  ــروز ب ــگار کــه همیــن دی ــه ان ــگار ن ان
ســِر زندگــی عــادی و بــی هیجــان خودمــان بودیــم 
و خبــری از کرونــای هیجــان انگیــز نبــود امــا یــک 

روزه همــه چیــز عــوض شــد.
شــاید باورتــان نشــود ولــی اآلن روشــنفکران و 
جامعه شناســان جهــان دهانشــان از تعجــب بــاز 
ــر  ــه مگ ــم، دراز شــده اســت ک ــرض کن ــه چــه ع ک
می شــود یــک کشــور بعــد از یــک روز به جــای 

ــون  ــی متخصــص، حــدود هشــتاد میلی ــداد اندک تع
ــر  ــه ه ــد ک ــدا کن ــی پی ــروس شناس ــص وی متخص
ــز  ــرها در آورده و ت ــری در س ــود س ــرای خ ــدام ب ک
مخصــوص بــه خودشــان را دارنــد! ایــن هــم از 

مزیت هــای ایــن کرونــای بیچــاره اســت.
ــؤال  ــر س ــز زی ــای عزی ــات کرون ــن خدم و از مهم تری
ــر  ــم بهت ــه »عل ــود ک ــروف ب ــۀ مع ــن جمل ــن ای رفت

ــا حفــظ جــان«! اســت ی
ــه  ــاه اســت ک ــک م ــه مدرســه ها و دانشــگاه ی بااینک
تعطیــل شــده و همــه ذوق زده از ایــن اتفــاق عظیــم 
بودیــم امــا عمــر ذوق هایمــان کوتــاه بــود و در حــال 
در حــال  خانه هایمــان  در  مــا همچنــان  حاضــر 
کســب علــم و دانــش هســتیم؛ از طریــق کالس هــای 

ــن! ــا کوییزهــای آنالی ــه ت مجــازی دانشــگاه گرفت
ــرد  ــه گ ــروت ب ــه ث ــه ن ــرد ک ــت ک ــم ثاب ــاز عل  و ب

پایــش می رســد نــه حفــظ جــان.

دلتنگی های حراستی :-(

ــه نظــرم از  ــم؛ ب ــاً از کجــا شــروع کن ــم دقیق  نمی دان
ســر در شــروع کنــم بهتــر باشــد!

ــاِن  ــت آقای ــت و بی وق ــر دادن هــای وق ــرای گی ــم ب دل
حراســت تنــگ شــده، مخصوصــاً زمان هایــی کــه 
ــد  ــه امی ــدی ب ــنپ می ش ــوار اس ــتی و س ــه داش عجل
ــا شــمارۀ  ــای حراســت ت ــا آق ــر برســی ام ــه زودت آنک
کفــِش پدربــزرِگ مرحــوِم راننــده و عکســی از خــودت 
در یکــی از کالس هــای دانشــکده را بــا چشــمان 
مبــارک خــود نمی دیــد بــاور نمی کــرد کــه تــو 
ــد  ــچ ]تأکی ــه هی ــتی ک ــده ای هس ــجوی درمان دانش
ــای  ــا آق می کنــم هیــچ[ نســبِت اســتغفراهلل طــوری ب

ــداری! ــده ن رانن
از مرحلــۀ اول کــه عبــور می کــردی می رســیدی 
ــه حضــرت اســتاد کــه نامــۀ کتبــی از والدیــن هــم  ب
نمی توانســت ایشــان را راضــی کنــد کــه از پنــج 
دقیقــه تأخیــر ناقابــل کــه مســبب آن در مرحلــۀ قبــل 
ــم  ــدر دل ــه چق ــد. آخ ک ــی فرماین ــم پوش ــوده، چش ب

ــگ شــده! ــی تن ــت رؤیای ــن وضعی ــرای ای ب
ــان  ــم! هم ــه کن ــذای ســلف چ ــرای غ ــم ب ــا دلتنگی ب
ــز  ــان پ ــای مام ــا غذاه ــت ب ــوان رقاب ــه ت ــی ک غذاهای
ــرای سلســله جنگ هــای  ــک زده ب ــم ل را داشــتند! دل
ــتیبانی  ــدون پش ــم ب ــده، آن ه ــاب کوبی ــِل کب مقاب
گوجــه کــه در آن هــا گاهــی پیــروز می شــدی و 
گاهــی هــم باخــت مــی دادی. باختــی کــه هیــچ 
ــدش  ــط بع ــرد، فق ــم نمی ک ــت ک ــز از ارزش های چی
رابطــۀ دوســتانه بــا رفیــق روبــه روی ات ســر برخــورد 
کبــاب  )بخوانیــد  دشــمن  از  تکــه ای  رعدآســای 

کوبیــده( شــکر آب می شــد.
ــان قاصــر  و امــا عجیب تریــن پدیــدۀ دانشــگاه کــه زب
ــور  ــت موت ــای حراس ــان آق ــش... هم ــت از توصیف اس
ــی اش  ــوق امنیت ــتایل ف ــم اس ــوز ه ــه هن ــواری ک س
ــد و  ــی باش ــری باق ــر عم ــده. اگ ــوم مان ــم نامفه برای
ــا »فایــل هیــِدن« محســوب  در مقابــل چشــمان کرون
شــوم علــت ایــن پدیــدۀ موتــوری را از مســئولین عزیــز 

ــوم. ــا می ش ــگاه جوی دانش
ــایۀ  ــر س ــدم زدن زی ــرای ق ــم ب ــم دل ــق نگذری از ح
درختــان بلــوار دانشــگاه، بــرای حــس رضایــت بعــد از 
ــرای نمــاز جماعت هایــی کــه ختــم  ــروژه، ب تحویــل پ
می شــد بــه دورهمیهــای دوســتانه کــه تــا از درســتی 
نمی شــدیم  مطمئــن  بعــد  ســاعت  تمرین هــای 
ــگ  ــه نمــی داد تن ــرک نمازخان ــه ت ــت ب ــان رضای دلم
شــده اســت. آخ کــه چقــدر دلــم بــرای نمــای چوبــی 
ــد و  ــاالر مفی ــای ت ــتی، صندلی ه ــهید بهش ــالن ش س

ســکوت ســالن شــهید مطهــری تنــگ شــده.

در انتهای راه...

اعیــاد شــعبانیه نزدیــک می شــد و بیــن خــدام 
شــعبان  نیمــۀ  خاطــرات  از  صحبــت  مســجد 
ــرای امســال. آن هــا  ــود و برنامه هایشــان ب پارســال ب
ــتند  ــالمی هس ــۀ اس ــک جامع ــی از ی ــه کوچک نمون
کــه دغدغــۀ فــرج دارنــد و کــم و بیــش بــرای 
ــد. ــالش می کنن ــج( ت ــت )ع ــرت حج ــور حض  ظه

ــت  ــه عل ــجد ب ــای مس ــید دره ــر رس ــه خب روزی ک
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری بســته شــده و مراســم 
نیمــۀ شــعبان لغــو شــده اســت، مــا ماندیــم و 
ــرای ظهــور...  برنامه هــای لغــو شــده و دغدغه مــان ب

ــاق  ــن اتف ــه ای ــی ب ــان وقت ــردم جه ــر م ــال اکث ح
میابنــد  در  می کننــد  فکــر  ناگهانــی  و  عظیــم 
تــا  بدهنــد  هــم  دســت  در  دســت  بایــد  کــه 
کننــد. تجربــه  آینــده  در  را  زیباتــری   روزهــای 

ایــن همدلــی بیــن اقشــار مختلــف جامعــه و حتــی 
ــرده  ــدا ک ــق پی ــه ای تحق ــان به گون ــر جه در سراس

اســت کــه دیگــر معیارهــای ظاهــری بــرای 
انســان ها کمرنــگ شــده و افــراد مختلــف بــا 

ــا  ــتند ب ــه هس ــژادی ک ــت و ن ــب و ملی ــر مذه ه
ــد. ــک می کنن ــر کم ــه یکدیگ ــات ب ــت ملزوم  رعای

امــا در مذهــب تشــیع ایــن همدلــی گســترده 
بیــن مــردم نشــان از اتفــاق بزرگــی دارد کــه 
بــرای  و  می کشــند  را  انتظــارش  مدت هاســت 
تحقــق ایــن امــر الهــی تــالش می کننــد و آن 
ــیعیان  ــت. ش ــج( اس ــم )ع ــرت قائ ــرج حض ــم ف ه
ــاداری  ــی و وف ــه همدل ــد ک ــوب می دانن ــان خ جه
ــت. ــور اس ــاز ظه ــه س ــه و زمین ــردم مقدم ــن م  بی

ــداد  ــار تع ــران در کن ــجد جمک ــان مس ــال، خادم ح
ــر  ــادی دســت در دســت یکدیگ ــردم ع ــادی از م زی
داده انــد و در مســاجد سراســر شــهر بــا رعایــت کامل 
ــان  ــف دستانش ــان را در ک ــتی جانش ــوارد بهداش م
گرفتنــد و بر ســر عهدشــان باقــی ماندنــد و تجهیزات 
 مــورد نیــاز کادر درمــان و بیمــاران را آمــاده می کنند.

روزهــا  ایــن  تلخــی  کــه  انشــاءاهلل 
میابــد. پایــان  ظهــور  شــیرینی   بــا 

آمین

منتظر این تیتر باشید! ظهور نزدیک است!

فاطمه داورمنش

   
فاطمه فالحیان
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»جهش تولید« چه 
چیز نیست؟

وقتــی از هدف گــذاری جهــش تولیــد بــرای ســال 99 
ــه  ــن اســت ک ــد، منظــور ای ــان می آی ــه می ســخن ب
می خواهیــم ســطح انتظاراتمــان را در مــورد خــروج 
از رکــود و طــی کــردن دوران رونــق اقتصــادی بــاال 
ــور  ــه عب ــن مرحل ــا شــتاب بیشــتری از ای ــم و ب ببری
ــان  ــد ســرانه ایرانی ــه درآم ــه اینک ــم. باتوجــه ب بکنی
در 9 ســال گذشــته بــه طــور متوســط کاهــش پیــدا 
کــرده اســت، جهــش تولیــد کــه بــه معنــای جهــش 
ــی از  ــت، یک ــاد اس ــد در اقتص ــروت و درآم ــق ث خل

ــد. ــمار می آی ــه ش ــران ب ــاد ای ــای اقتص ضرورت ه
امــا در خصــوص ایده هــای جهــش تولیــد بایــد 
ــب  ــد مراق ــم و بای ــی راهــزن اشــاره بکنی ــه دو تلق ب
ــط اول  ــی غل ــند. تلق ــا نباش ــزن م ــه راه ــیم ک باش
ــد،  ــش تولی ــی در جه ــئله اصل ــه مس ــت ک ــن اس ای
بخــش فنــی جهــش تولیــد اســت و ابعــاد سیاســتی 
ــای  ــد از کانال ه ــد می توان ــش تولی ــت. جه آن نیس
ــا  ــه م ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــدا بکن ــق پی ــی تحق فن
تکنولوژی هایــی در عرصــه صنعتــی دســت  بــه 
ــش  ــژادی در بخ ــالح ن ــی اص ــا نوع ــم ی ــدا بکنی پی
ــاره  ــه یکب ــیم ک ــته باش ــاورزی داش ــوالت کش محص
ــاورزی  ــا کش ــی ی ــش صنعت ــور را در بخ ــد کش تولی
ــل  ــد قاب ــی، بع ــد فن ــن بع ــه ای ــد ک ــش بده افزای
انــکار نیســت، امــا مشــکل اصلــی در اقتصــاد ایــران، 
ــی در  ــره اصل ــد نیســت، گ ــی جهــش تولی ــاد فن ابع

ــت. ــد اس ــش تولی ــتی جه ــئله های سیاس مس
و  صنعتگــران  کشــاورزان،  دیگــر  بیــان  بــه 
صادرکننــدگان مــا در داخــل کشــور بیشــتر گرفتــار 
کــه  هســتند  سیاســت گذاری   ناکارآمدی هــای 

ــت  ــده اس ــب ش ــتی موج ــوب سیاس ــد معی آن قواع
ــود.  ــته ش ــدگان بس ــای تولیدکنن ــه پ ــر ب ــا زنجی ت
ــر  ــز ب ــد تمرک ــور بای ــی کش ــدف اصل ــن رو ه از ای
ــان  ــه بی ــد؛ ب ــد باش ــش تولی ــتی جه ــاد سیاس ابع
ــاد  ــال ابع ــه دنب ــتر ب ــه بیش ــای اینک ــه ج ــر ب دیگ
ــن  ــد ذه ــیم بای ــئله باش ــخت افزاری مس ــی و س فن
سیاســت گذاران کشــور را بــه لــوازم نرم افــزاری 
جهــش تولیــد معطــوف بکنیــم. اگــر آن سیاســت ها 
ــش  ــه شــرکت های دان ــم اینک اصــالح نشــود، علیرغ
بنیــان مــا و فعــاالن عرصــه تکنولــوژی مــا تالش های 
ــان  ــای آن ــره فعالیت ه ــد، ثم ــام می دهن ــی انج خوب

ــید. ــد رس ــه نخواه ــه نتیج ب
ــد  ــر جهــش تولی ــه در براب ــی ک ــده راهزن ــن ای دومی
بــر  مبتنــی  تولیــد  جهــش  ایــده  دارد،  وجــود 
ــی  ــه گاه ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــی اس ــگ پول دوپین
ــادی  ــای اقتص ــر بخش ه ــود، اگ ــور می ش ــات تص اوق
بــا تزریــق یکبــاره منابــع مالــی بزرگــی مــورد 
تشــویق و حمایــت قــرار بگیرنــد، می تواننــد جهــش 
ــه  ــور ب ــرای کش ــاده ای را ب ــریع خارق الع ــد س تولی
دنبــال داشــته باشــند. بنابرایــن ممکــن اســت برخــی 
ــا  ــد ت ــری برون ــمت تدابی ــه س ــت گذاران ب از سیاس
ــردش  ــرمایه در گ ــهیالت س ــای تس ــق اعط از طری
ــادی،  ــای اقتص ــه بنگاه ه ــاد ب ــی زی ــزان خیل ــه می ب
ــا میــزان تولیــد  تولیدکننــدگان را تشــویق بکننــد ت

ــد.  ــش بدهن ــود را افزای خ
ــده هــم راهــزن دومــی اســت بدیــن جهــت  ــن ای ای
کــه گرچــه در مقاطــع و مواضــع خاصــی بایــد حتمــاً 
اســتفاده  اعتبــاری  و  تســهیالتی  مشــوق های  از 
کــرد، امــا اگــر بخواهیــم کــه جهــش تولیــد پایــدار 
ــه صــورت موقــت و مســکن، نیازمنــد  ــه ب باشــد و ن
ایــن هســتیم تــا زیرســاخت هایی را فراهــم کنیــم تــا 
ــق  ــده و خل ــره ای ــه زنجی ــاالن اقتصــادی از مرحل فع
محصــول تــا پایــان آن کــه یافتــن بازارهــای مصــرف 
داخلــی و خارجــی اســت، تولیدکننــدگان خــود 
ــته  ــه ای داش ــم هزین ــهل و ک ــاده، س ــی س دسترس
ــا در نتیجــه خودشــان ایــن انگیــزه پایــدار  باشــند ت
ــد،  ــد بیشــتر برون ــه ســمت تولی ــا ب ــد ت ــدا بکن را پی
ــت  ــای موق ــع رانت ه ــق توزی ــا از طری ــه م ــه اینک ن

بخواهیــم، تولیدکننــدگان را در دوره کوتاهــی 
تشــویق بکنیــم و تولیــد خودشــان را افزایــش بدهنــد 
ــد  ــهیلی تولی ــای تس ــورد حلقه ه ــه در م ــدون آنک ب
کــه مســئله فــروش و تولیــد و بازاریابــی در داخــل و 

ــرده باشــیم.  خــارج اســت فکــری ک
ــرایطی  ــران در ش ــاد ای ــال 99 اقتص ــدای س در ابت
اســت کــه قــدرت خریــد جامعــه کاهــش پیــدا کــرده 
ــران در  ــاد ای ــای کل در اقتص ــن تقاض ــت؛ بنابرای اس
فروردیــن  از  کمتــر  فروردیــن ســال 99 حتمــاً 
ــی های  ــن در دسترس ــت. همچنی ــته اس ــال گذش س
ــل  ــواری های ارزی و نق ــا دش ــی م ــای خارج بازاره
و انتقالــی وجــود دارد کــه بــرای آن هــا فکــر جــدی 
سیاســت گذار  بنابرایــن  اســت.  نگرفتــه  صــورت 
ــو  ــه نح ــد را ب ــش تولی ــاله جه ــد مس ــر می خواه اگ
ــی  ــرای محرک هــای داخل ــد ب ــد بای ــدار حــل کن پای
بازارهــای  بــه  دسترســی  تســهیل  همچنیــن  و 
ــم  ــرایط تحری ــرق ش ــا ف ــال ارز ب ــی و انتق صادرات
چــاره ای بیندیشــد، نــه اینکــه بــا اعطــای تســهیالت 
بخواهــد بــه دنبــال جهــش تولیــد موقــت و مســکنی 
ــی  ــی و پول ــگ مال ــه دوپین ــن از آن ب ــه م ــد ک باش

تعبیــر می کنــم

سایه سنگین کرونا بر سر 
اقتصاد

کرونــا  آســیب  مختلــف  مؤسســاِت  درحالی کــه 
ــون دالر  ــی دو تریلی ــک ال ــان را ی ــاد جه ــه اقتص ب
ــدان  ــن آســیب چن ــزان ای ــا می ــد ام تخمیــن می زنن
ــوه  ــه نح ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــی نیس ــش بین ــل پی قاب
ــیب  ــن آس ــتگی دارد. هم چنی ــا بس ــش دولت ه واکن
ــاوت  ــف متف ــای مختل ــرای اقتصاده ــران ب ــن بح ای
ــی  ــا اقتصادهای ــورهایی ب ــان کش ــن می ــت. در ای اس
مبتنــی بــر گردشــگری بیشــترین آســیب را خواهنــد 
دیــد. بــا ایــن حــال پایــش مســتمر وضعیــت بــازار و 
ــه بحران هــای مشــابه در  بررســی واکنــش اقتصــاد ب

ــد. ــا باش ــد راهگش ــته، می توان گذش
ــا  ــش تقاض ــل کاه ــه دلی ــز ب ــور نی ــل کش در داخ
در بــازار کاال و خدمــات، بنگاه هــای خــرد و کالن 
اقتصــادی، کارخانه هــا، ســرویس های مرتبــط بــا 
ــاغل  ــراد دارای مش ــل و اف ــل و نق ــگری، حم گردش

ــده اند. ــرو ش ــکل روب ــا مش ــزد ب روزم

رشــد  موجــب  ویــروس  شــیوع  نیــز  طرفــی  از 
کســب وکارهای مرتبــط بــا بهداشــت و درمــان و 
ــردی  ــای کارب ــی و نرم افزاره ــب وکارهای اینترنت کس
شــده اســت. بــرای مثــال در هفتــۀ گذشــته درآمــد 
یــک شــرکت ارتبــاط تصویــری در آمریــکا از مجمــوع 
درآمــد شــرکت های هواپیمایــی ایــن کشــور پیشــی 
ــب وکارها از  ــۀ کس ــه هم ــا ک ــس از آنج ــت. پ گرف
ــۀ  ــوند، در وهل ــرر نمی ش ــروس متض ــن وی ــیوع ای ش
اول بایــد مشــاغل و بنگاه هــای متضــرر را شناســایی 

کــرد.

حمایتــی  بســتۀ  بایــد  دوم  گام  در 
ــن  ــدگان ای ــیب دی ــرای آس ــی ب جامع
ــک  ــدام بان ــود. اق ــی ش ــاری طراح بیم
بازپرداخــت  ســهولت  در  مرکــزی 
اقــدام  و  قرض الحســنه  تســهیالت 
بخشــودگی  در  مســتضعفان  بنیــاد 
ــد  ــود، هرچن ــالک خ ــای ام ــاره به اج
خــوب اســت امــا از آنجــا کــه ذیــل یک 
ــف  ــگ تعری ــجم و هماهن ــۀ منس برنام
نخواهــد  شــایانی  تأثیــر  نمی شــود 
داشــت. در چنیــن شــرایطی دولــت 
ــای  ــدی هزینه ه ــش ج ــا کاه ــد ب بای
از  اســتفاده  و  خــود  غیرضــروری 

ــه 99،  ــده در بودج ــی ش ــای پیش بین ظرفیت ه
ــزد  ــاغل روزم ــت از مش ــرای حمای ــرمایۀ الزم را ب س
و آســیب پذیــر و بنگاه هــای تولیــدی از طریــق 
ــه و...  ــق بیم ــش ح ــی، کاه ــت مالیات ــت موق معافی
فراهــم کنــد تــا شــاهد تعدیــل نیــرو و تعطیلــی خــط 
ــای  ــن رؤس ــم چنی ــیم. ه ــا نباش ــد کارخانه ه تولی
اصنــاف و اتحادیه هــا نیــز بایــد امــوری ماننــد 
تعویــق بازپرداخــت اقســاط وام واحدهــای تولیــدی، 
کاهــش یــا تعلیــق اجاره بهــای تولیدکننــدگان و 

کســبه را مطالبــه و پیگیــری کننــد.

زینب شوندی

دکتر احسان خاندوزی_استادیار 
دانشگاه عالمه طباطبایی
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او 
شما 

را تنها 
گذاشته 

برای همیشه 
...

یــک ســفر هــزار فرســنگی فقــط بــا 
ــدم شــروع می شــود. ــک ق ی

)کنفوسیوس(

ــه  ــاده اســت ک ــاق افت ــن اتف ــا ای ــرای همــۀ م ب
بایــد در زمــان مناســب کار مفیــدی انجــام دهیــم. 

مثــاًل:» از امســال تصمیــم می گیــرم معــدل بــاال 
ــم...« ــم... ورزش کن ــاب بخوان ــرم ...کت بگی

ــدت  ــه م ــوید ک ــه می ش ــد متوج ــر می کنی ــی فک ــا وقت ام
زمانــی طوالنــی اســت کــه کاری را پشــت گــوش انداختیــد و 

ــا بی انگیــزه  ــرای انجــام دادن آن کار احســاس خســتگی و ی ــا ب ی
ــد! ــودن می کنی ب

ســؤال اینجاســت پــس چــرا آن روز طالیــی کــه تمــام ایــن کارهــا انجام 
بشــود نمی آیــد؟ چــرا هیــچ شــنبه ای بــا شــنبۀ دیگــر و هیــچ نــوروزی بــا 

نــوروز دیگــر فرقــی نــدارد و تغییــری ایجــاد نمی شــود؟
سؤال مهمی ازتان دارم لطفاً به خودتان جواب بدهید.

دوســت داریــد ســه یــا پنــج ســال دیگــر در چــه موقعیتــی باشــید؟ آیــا بــا ادامــه 
ــه آن خواســته می رســید؟ ــد ب ــه داری ــی ک ــا و عادت های ــن رفتاره دادن ای

ــۀ  ــی نتیج ــد ول ــه دهن ــان را ادام ــی خودش ــادت قبل ــد ع ــت دارن ــان ها دوس ــۀ انس هم
ــود. ــی می ش ــال کاری و تنبل ــث اهم ــوع باع ــن موض ــد  و ای ــاوت بگیرن متف

اهمــال کاری و تنبلــی در طــول مــدت زیــادی در مــا رخنــه کــرده و بایــد بــا صبــر و انجــام 
ــم. ــان دور کنی ــی را از خودم ــن ویژگ ــی ای دادن تمرین های

اولیــن تکنیــک کــه خیلــی مهــم و بســیار کاربــردی اســت: اگــر کاری برایتــان ســخت اســت و یــا 
انجــام دادنــش را دوســت نداریــد بــا خودتــان بگوییــد فقــط پنــج دقیقــه ایــن کار را انجــام می دهــم. 

ــه  ــج دقیق ــط پن ــم ... فق ــان می خوان ــه زب ــج دقیق ــط پن ــم... فق ــاب می خوان ــه کت ــج دقیق ــط پن ــاًل فق مث
ورزش می کنــم.

این تکنیک بسیار مهم است چون مهم ترین قدم، قدم اول است.
ــته  ــع نداش ــید. توق ــته باش ــر داش ــد صب ــی بای ــج عال ــه نتای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــۀ مه ــک نکت ی

ــا تمریــن یــک هفتــه ای و دوماهــه نتایــج عالــی بگیریــد. صبــر کلیدی تریــن رمــز رســیدن بــه موفقیــت و  باشــید ب
ــت. ــی اس ــته های درون خواس

دومیــن تکنیــک: بــرای خودتــان جایــزه تعییــن کنیــد. مثــاًل اگــر مــن فــالن کتــاب را بخوانــم یــا فــالن تمریــن را انجــام 
دهــم آخــر مــاه یــا آخــر روز بــه خــودم جایــزه می دهــم.

ســومین و مهم تریــن تکنیــک: قولتــان را مکتــوب کنیــد و بــه 
ــه موفقیــت  ــرای رســیدن ب ــاًل ب ــد کــه مث ــان تعهــد بدهی خودت

ــم. ــاب را می خوان ــن کت ای
ــه کار و  ــن اســت کــه ب ــرای ای ــا ب ــن روش ه نوشــتن یکــی از قوی تری

هدفمــان تمرکــز داشــته باشــیم.
نکتۀ آخر اینکه:» او شما را تنها گذاشته برای همیشه... «

نباید منتظر او شوید ... او دیگر هیچ وقت نمی آید...
ــد ...  ــام دهی ــما کاری را انج ــه ش ــدارد ک ــود ن ــان وج ــن زم ــت بهتری ــچ وق هی

ــای  ــر زمان ه ــید اگ ــن باش ــته... مطمئ ــا گذاش ــما را تنه ــه ش ــرای همیش ــه ب حوصل
ــم! ــام می دادی ــا را انج ــر کاره ــی زودت ــتند خیل ــود داش ــری وج دیگ

بنابراین منتظر حوصله نباش و خودت زمان طالیی را به وجود بیاور.

     پایتخت از قابی دیگر 

در ایــن روزهــا کــه در قرنطینــۀ خانگــی بــه ســر می بریــم از هرچــه 
ــۀ  کــه بگذریــم از ســریال محبوبــی کــه سال هاســت مهمــاِن خان

ــوان گذشــت. ــردم اســت نمی ت م

 اکنــون بــا مــرور ایــن ســریال، می توانیــم شــاهد تغییــرات 
ــن ســریال  ــه ســری های گذشــتۀ ای نوســانی نســبت ب
باشــیم. نوســاناتی بــا شــیب مثبــت امــا گاه بــا افــت 

و خیزهــای منفــی!

در طــول ســریال شــاهد محوریــت و تمرکــز 
ــر روی عملکــرِد ضعیــف  ایــن ســریال ب
ایــن  و  هســتیم  کنونــی  دولــت 
ــی  ــکات ظریف ــریال توانســته ن س
ــا  ــا و ناکارآمدی ه از کوتاهی ه
و فســادهای دولــت کنونــی 
را بــه تصویــر بکشــد. در 

ــه  ــواده را می تــوان جــزو نقــاط قــوت ب ایــن ســری نیــز روابــط گــرم و صمیمــی میــان افــراد خان
شــمار آورد؛ هرچنــد کــه بی احترامــی بــه والدیــن و بزرگ ترهــا به وضــوح در آن قابــل مشــاهده 
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه مخاطبیــن ایــن ســریال شــامل ســنین مختلــف می شــود، ایــن 

ــت. ــد داش ــده نخواه ــل های آین ــرای نس ــی ب ــب خوش ــی عواق ــن بی احترامی های چنی

همچنیــن ترویــج فرهنــگ و اخــالق درســت اعــم از به جــا آوردن صلــۀ رحــم بــدون 
ــد آوری در قســمتی کــه  ــه فرزن رســوم غلــط و اضافــی، اشــارۀ زیبــا و ظریــف ب
»نقــی« تــالش می کــرد همســر خــود را بــرای آوردن فرزنــد پــس از دوقلوهــا 
مجــاب کنــد، تشــویق مــردم بــه اهــدای عضــو بــدون چشــم داشــت مالــی 
و ادای حقــوق والدیــن توســط فرزنــد هنگامــی کــه »نقــی« بــه نیابــت 

از پــدر خویــش بــه مکــه مــی رود.

ــواد  ــتعمال م ــاد و اس ــه رواج اعتی ــاره ب ــاهد اش ــن ش همچنی
ــه  ــه توج ــت ک ــه اس ــی در جامع ــود معضل ــه خ ــدر ک مخ

ــتیم. ــز هس ــده نی ــه آن نش ــوری ب درخ

ــریال  ــن س ــارۀ ای ــز درب ــری نی ــیار دیگ ــکات بس ن
ــل  ــطر قاب ــد س ــرف چن ــه در ظ ــود دارد ک وج

گنجانــدن نیســت.

از حــق کــه نگذریــم، بــا توجــه بــه تمــام 
نــکات منفــی و مثبــت ایــن ســریال، 
ــه منفــی اش  نکته هــای مثبتــش ب
ــی اش  ــکات منف ــد و ن می چرب

نیــز قابــل اصــالح اســت.

صاحب امتیاز : انجمن اسالمی دانشجویان
)واحد خواهران(

مدیر مسئول: زهرا سادات حسینی
سردبیر: مریم شیخان

عالقه مندان به عضویت در انجمن اسالمی
@anjomaneslami_qom دانشجویان، به نشانی

مراجعه نمایند

نویسندگان: فاطمه فالحیان، فاطمه 
داورمنش، فاطمه نقوی، زینب شوندی، نرگس 

چهرقانی

ویراستار: مریم مهدوی

فاطمه نقوی

نرگس چهرقانی


