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اینجانب از اعماق دل  ،این حادثه تلخ و

پیام احترامیتان ( فتنتی و شتهترستازی) -

مدیر مسئول بهزاد علی ثابت  ۹سردبیر سیده ناهید حسینی نژاد  ۹هیأت تحریریه وحید حدادیان (حقوقی)  -محمد حسین انصاری و
مصطفی معارف ( فضای مجازی)  -سجاد ساسانی ( ادبی) ،سمیه باقری (بصیرتی -مذهبی) و سیده ناهید حسینی نژاد ( روانشناسی )  ۹همکاران افتخاری این هفته یعقوب قتربتانتی
(عرفان های کاذب) ،امیر اسالمینژاد (طراحی)

راهنمای خرید پاور بانک

(بخش دوم)

امروزه پاوربانک یا شارژر همراه یکی از وسایل ضروری برای هر دارنده اسمارت فون و
مخصوصا گیم رمهای موبایلی ،بازاریابان و افرادی است که ساعات زیادی بیرون از خانه
سپری میکنند ،چراکه باتریهای گوشیهای امروزی به دلیل ظرافت ،افزایش استفاده از
اپلیکیشن ها و ...جوابگوی نیاز زیاد کاربران در طول روز نیستند و مشکل کمبود شارژ
باتری به معضلی اساسی و رایج برای بسیاری از افراد تبدیل شده است .طبق اطالعات
منتشرشده ،از هر  3نفر دارنده تلفن هوشمند یک نفر از کمبود شارژ باتری گوشی خود
ناراضی است .شاید شما برای خرید پاوربانک قیمت یا ظرفیت آن را معیار خود قرار
دهید ،اما بهتر است بدانید خرید پاوربانک در بازار ایران ،که با محصوالت تقلبی و
بی کیفیت پر شده ،نیازمند چند نکته بسیار مهم است تا از خرید محصوالت بی کیفیت و
بسیار مضر برای دستگاه های هوشمندتان پرهیز کنید .در ادامه به  6نکته مهم برای
خرید پاوربانک میپردازیم که دانستن آنها الزامی است.
پایه اصلی ساخت پاوربانک بر اساس باتری است و باتریهای استفادهشده در آن کیفیت،
کارایی و طول عمر دستگاه را مشخص میکند .بهترین باتریها در پاوربانکهای ساخت
شرکت های سامسونگ و ال جی است .به همین سبب پاوربانک های باکیفیت قیمت
باالتری نسبت به ظرفیت های مشابه خود دارند .در پاوربانک شاهد دو ظرفیت اسمی و
واقعی همچون دیگر وسایل الکترونیکی هستیم .برای مثال یک پاوربانک  66هزار
میلی آمپری  66هزار میلی آمپر ظرفیت اسمی و تنها  61هزار میلی آمپر ظرفیت واقعی
دارد .گفتنی است که همواره بخشی از فضای باتریها خالی می ماند تا باتری طول عمر
بیشتری داشته باشد و صدمه نبیند .وزن و قطر پاوربانک بسته به ظرفیت باتری
استفادهشده در آن افزایش پیدا میکند؛ درواقع هرچه ظرفیت باالتر برود منطقی است که
وزن محصول نیز افزایش پیدا کند .در صورتی که شما ساعاتی طوالنی بیرون از خانه
هستید و وسیله نقلیه شخصی ندارید بهتر است پاوربانکهای سبک تا  61هزار میلیآمپر
را خریداری کنید ،اما اگر وزن باال برایتان آزاردهنده نیست و حمل ونقل وسیله سنگین
برای شما معضل جدی نیست ،دیگر نگران وزن نباشید و به پاوربانک هایی با ظرفیت
باالی  61هزار میلی آمپر فکر کنید .پاوربانک وسیله ای الکترونیکی است و طول عمر
مشخصی دارد و قرار نیست چندین سال استفاده شود و کارایی اولیه خود را داشته باشد.
همچنین نحوه نگهداری پاوربانک نیز بسیار مهم است تا ضربه و شوک به آن وارد
نشود .همچنین نباید پاوربانک را در محیط های بسیار گرم و بسیار سرد نگهداری کرد،
چراکه باعث از بین رفتن سلولهای باتری آن میشود .یک پاوربانک در صورت استفاده
صحیح به اندازه  61تا  11هزار بار شارژ و دشارژ ،بسته به کیفیت باتریهای استفادهشده
در آن ،عمر دارد .گفتنی است که بهتر است هر چند هفته یکبار از پاوربانک خود استفاده
کنید و باتری آن را به طور کامل خالی کنید و سپس آن را شارژ کنید تا به سلول های
باتری صدمه وارد نشود .خدمات پس از فروش.تعداد محدودی از پاوربانکهای موجود در
بازار خدمات پس از فروش بسیار خوبی دارند و شما در صورت از کار افتادن باتریهای
درون پاوربانک یا موارد دیگر می توانید یک پاوربانک نو از گارانتی تحویل بگیرید .در
صورتی که ترس زیادی از خرید این محصول دارید ،حتما گارانتی را به یاد داشته باشید.
برند و کارخانه سازنده .این نکته را در نظر داشته باشید که پاوربانک های زیادی در بازار
ایران با قیمت های باال و پایین وجود دارند که از برند های ناشناخته ای هستند .درواقع
پاوربانک های این شرکت ها اغلب تولید کمپانی موردنظر نیست و شرکت دیگری به
سفارش آن اقدام به تولید این محصوالت می کند .بهتر است به این برندها اعتماد نکنید
تا از خرید خود پشیمان نشوید .از بهترین برند های سازنده پاوربانک باید به شیائومی،
روموس ،الجی ،سامسونگ ،ریمکس و انرجایزر اشاره کرد( .جام جم آنالین)

سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟
یا چو شیرین سخنت نخل شکر باری هست؟
زنده جان بشر از حکمت و پند تو بوَد
سعدیتتتا! گردن جان ها به کمند تتتتو بوَد
عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند
داستانی است که بر هر سر بازاری هست . . .

پیام تبریک

خسته به خانه نروید

پیام تسلیت

جناب آقای ساسانی با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را
تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و
برای شما و سایر بازماندگان صبوری و شکیبائی مسئلت داریم.
سرکار خانم نظری درگذشت پدر بزرگ گرامیتان را به شتمتا
تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و
برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.
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عزیز استان کرمانشا و بویژ به خانواد های

سعدی؛ هست ها و بایدهای زندگی

بی شک خطاب قرار دادن حضرت سعدی از سوی خاص و عام به عنوان استاد
سخن و شیخ اجل ،تنها برگرفته از سخنان شیوا و رسای وی و هنرنمایی بی بدیل
شیخ در جوالنگاه قصیده و غزل نبوده و نخواهد بود؛ آن جا که غزلیات سهل و
ممتنع خویش را معمار گونه در قلب عشاق بنا می نهد و خشت به خشت آن بنای
سخنوارن و شاعران عاشق پیشه معاصر و بعد از خود را صیقل می بخشد ،کم تر
کسی یکه تازی ایشان در عرصه تعلیم و تربیت و هست ها و بایدهای زندگی را
نظاره می کند .این جاست که استاد سخن را استاد فکر اندیشه ،استاد اخالق و
زندگی خواهیم یافت.
بوستان و گلستان سعدی معادن و ذخایر پایان ناپذیری است که آن چه نایاب و نادر
برای زندگی است را می توان از آن ها برگرفت و جای جای زندگی فردی و
اجتماعی را زینت بخشید .شیخ اجل زندگی جامعه عصر خود را با تمام پستی ها و
بلندی ها ،مصائب و شادکامی و  ...از خالل حکایت های پندآموز گلستان متبلور
می سازد .حکایت هایی که در قالب باب های مختلف ،از اخالق درویشان،
توانگران ،پادشاهان و زاهدان سخن به میان آمده و در واقع با به تصویر کشیدن
زندگی و جامعه عصر خود ،عام و خاص را به اخالق و منش های نیکو و پسندیده
دعوت و از صفات و رفتارهای نکوهیده و منفور باز می دارد .عابدان زاهد نما و
متملقان دنیا دوست را به خوبی و هنرمندی باز می شناساند و تاریکی ها و اختناق
جامعه را با روشنی افکار و سخنان برخاسته از اندیشه بکر و صریح خود به تصویر
می کشد و درواقع می توان گفت راز جاودانگی گلستان سعدی نیز ریشه در وجود
همیشگی ولکین نسبی اخالق پسندیده و نکوهیده و تالقی این رفتارهاست .و اما
بوستان؛ سعدی در بوستان آن چه را که باید و جامعه بدان نیاز دارد را در نظر داشته
داست؛ زندگی و جامعه آرمانی شاعر و آن چه ضرورت این جامعه آرمانی است در
البه الی ابیات منظوم بوستان و فحوای کالم این شاعر دوراندیش جای گرفته
است.
سبک و سیاق حکومت و ممکلت داری و رهبری ،مردم نوازی و بخشندگی ،داوری
و قضاوت و به طور کامل بایسته های زندگی فردی و اجتماعی در قالب داستان ها
و حکایت های آموزنده آورده تا چراغ راهی باشد برای معاصران و آینده گان.
سعدی معلمی است هنرمند و دوراندیش که در این اثر فاخر (بوستان) با مهارتی
قابل تحسین میانه روی در همه ابعاد اخالقی و رفتاری را مد نظر قرار داده و چون
جراح و مرهم گذار ،همه مقوله ها را در تعادل نگه داشته است تا ضمن تسکین درد
همفکران دوران خود ،آینده ای روشن در جامعه ای آرمانی را ترسیم نماید .این
گونه است که ملک الشعرای بهار در منقبت این شیخ واال مقام می سراید

جناب آقای حمز محمدی صمیمانه ترین شادبتاش متا را
برای شکفتن نو گل زیبای زندگیتان پذیرا باشید ،انشاء اهلل که
در سایه خداوند حق تعالی و به فرخندگی تتولتد فترزنتدتتان
همواره سالمتی و شادابی برای شما و خانواده گرامی در پیتش
باشد.

عزیزان من! جوانانتان را دریابید ،همسرانتان را دریتابتیتد؛ وقتت
بگذارید ،این بسیار مه ّم است .هیچ متنتظتور متن بتعتضت از
سختگیریهاى ب خود که بعضیها م کنند ،نیست؛ منظور رسیدن
است .بدانید که اى بسا کسان هستند که بخصوص به جوانان شما
چشم م دوزند وبراى خراب کردن و منحرف و گمراه کردن آنتهتا
س بودن شما را م دانند .بته
نیت م کنند! چون نقش شما و احسا ِ
جوانانتان بپردازید ،وقت را بگذارید ،خسته به خانه نروید .وقت بته
خانه م روید که خسته و مرده هستید ،دختر و پسرتان کته جتلتو
م آیند ،با اخم و تَخم و ب اعتنای برخورد م کنید! ایتن درستت
نیست .از همین امشب ،باید درستش کنید؛ برو برگرد ندارد .اینکته
من عرض م کنم ،به طور قطع است؛ بنده بر این مطلب اصترار
دارم(.مقام معظم رهبری (مدظله العالی))6۶۹61۹6311

مصیبتبار را به ملت ایران بخصوص به مردم

مصیبتزد تسلیت عرض میکنم.
32 80 2۳

avayeandishe@shiraz.ir
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و حضور سازمان یافته ی اینها موجتب شتد کته بتواننتد
مسئله ی نجات را به شکل تقریبتا قابتل قبولتی انجتام
بدهند)63/6۹1۶۹1/(».
 .2مسئلهی امداد« :مسئلهی امداد ،اگرچه که آن هم
سرعت الزم دارد ،امّا یتک کتار فتوری و تمتام شتدنی
نیست ...اوّل ،معلوم است که نیازهتای فتوری غتذائی و
خوراکی است؛ چون یک جاییکه حادثهی طبیعی پیتش
می آید ،آنجا اوّلین چیزی که مردم احتیتا دارنتد ،آب و
نان است که بایستی به آنها برسد ...متسئله ی امکانتات
زندگی و لباس و وسایل زندگی و ماننتد اینهتا استت(».
)63/6۹1۶۹1/

زلزلهی کرمانشاه! زمین لرزهای به بزرگی هفتت و
سه دهم ریشتر که بخش های گسترده ای از غترب
کشور را لرزاند .حادثه ناگواری که نزدیتک بته دو
هفته تمامی ارکان کشور را به تکاپو وا داشته است.
حادثه ای که در همان ساعات ابتدایتی وقتوع آن،
رهبر انقالب طی پیامی عالوه بر مسئولین ،تمامتی
آحاد ملت را دعوت به کمک رسانی به مردم زلزتلته
زده غرب کشور کرده و فرمتودنتد «از هتمته ی
کسانی که می توانند به نحوی در سبک کتردن بتار
مصیبت و جبران خسارت مؤثر باشنتد درختواستت
می کنم که به یاری آسیب دیتدگتان بشتتتابتنتد

()63/6۹1۶۹11

صبح روز دوشنبه ،92/8/69خبب ضبر ر رربب
انقالب در مناطق زلزله زده منتش شد.
کلیاد و ا
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تفاوت اسناد رسمی و عادی

ایشان در این سف ابتدا در شه ستان سب لبذ ارباب
ضر ر یافتندودر جمع م دم ،شه ستان س لذ اراب
سخن انی ک دند.
 5مطالبهی رهبر انقالب از مسئولین
بعد از همهی بازدیدها و دیدارهای میتدانی و مردمتی،
تازه نوبت جلسه ی رهبر انقتالب بتا متسئولین و بیتان
مطالبات و اقداماتی که برعهدهی آنان بود شد .ایتشان
بهطور کلی ۵ ،اقدام فتوری و مهتم را جتزو سرفتصل
اقدامات مسئولین قرار دادند
 .۱مسئلهی نجات« :در حادثهی زلزله ما دو چیتز
نیاز داریم یکی نجات ،دوّمی امداد .نجات متال همتان
چند ساعت اوّل است .بحمداهلل در این منطقته حتضور
ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و دستتگاه هتای اینهتا
کلیاد و ا

۳

عرفانهای کاذب

 .۳مسئله ی ماسنن« :از همته ی اینهتا مهتم تتر،
مسئلهی مسکن است ...مسئلهی تأمین خانه و بازستازی
روستاها و شهرها است؛ این خیلی مسئلهی مهمّی است،
در این کار باید سترعت هتم بته ختر داده بتشود(»...

)63/6۹1۶۹1/

 .۴مرکزیت واحد برای مدیریت بحران« :یکتی
از کارهای واجب در این مناطق [وجود] یتک مرکزیتت
است؛ باید همهی کارها تمرکز پیدا کند؛ از یک جا کارها
بایستی مدیریت بشود .همه کار کنند ،همه تالش کننتد،
همه سهم بگیرنتد ،امّتا یتک متدیریت یکپارچته الزم
است)63/6۹1۶۹1/(».
 .۵کار جهادی با سرعت عمل :در آخر نتیز ایتشان
یادآور شدند که مسئلهی کمتک رستانی یتک متسئله ی
جهادی است «سرعتِ عمل بایستی مورد مالحظه قترار
بگیرد؛ باید سریع عمل کنید؛ کار را جهادی بایستی دنبال
بکنید)63/6۹1۶۹1/».
کلیاد و ا
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راهنمای خرید پاور بانک

اهمیت آموزش و مانورهای ساالنه در کم کردن تلفات بالیای طبیعی
بهزاد علی ثابت مدیر کل حراست شهرداری با اشاره به وقوع زلزله در استان های غربی کشور این واقعه
جانسوز را به کلیه هموطنان علی الخصوص بازماندگان این حادثه تسلیت و از خداوند منان برای رفتگان
رحمت الهی و برای بازماندکان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت نمودند.
وی با بیان این نکته که امکان وقوع چنین حوادثی در هر لحظه و هر ساعت از شبانه روز در طول سال
امکان پذیر است به اهمیت آموزش های عمومی در مواجهه با چنین پیشامدهایی تاکید نمودند و یادآور
شدند که سرمایه گذاری در چنین بخش هایی می تواند تاثیر به سزایی در کم کردن میزان تلفات و امداد
رسانی بعد از وقوع این حوادث نماید.
وی همچنین نظارت بر اصول علمی و مهندسی ساخت و ساز را جهت جلوگیری از آسیب ها و لطمات این
چنین زلزله هایی با ابعاد بزرگ بسیار حائز اهمیت دانستند و بر لزوم پیش بینی نوع مصالح و بکارگیری آخرین استاندارهای روز دنیا در مقاوم سازی ساختمان تاکید نمودند.
وی نقش مدیریت بحران را پس از وقوع بالیای طبیعی بسیاز حائز اهمیت دانستند و تاکید کردند ،جدی گرفتن مانورهای منظم و مستمر دستگاه های امداد رسان
می تواند موجبات کمک رسانی هر چه بهتر و مطلوبتر به هموطنان آسیب دیده باشد.
وی در ادامه با ابراز خرسندی از آغاز به کار شهردار جدید شیراز جناب آقای حیدر اسکندر پور انتخاب ایشان را با توجه به سوابق و تجربیات نامبرده  ،انتخابی خوب و به جا
از طرف شورای شهر برای شهرداری شیراز بیان نمودند و ابراز امیدواری کردند که درایت و هوشمندی ایشان سبب ایجاد طرح های نوین شهری و فرهنگی در شهر شیراز
شود ،به نحوی که بتوانیم در مدت کوتاهی آن را به یکی از شهرهای پیشرفته در حوزه های گوناگون از جمله فضای سبز ،ترافیک و سالمت روانی شهروندان تبدیل نماییم.
وی ابراز امیدواری نمود که کلیه مدیران و کارمندان شهرداری در این دوره با تالش وافر و خلوص نیت ایشان را در پیشبرد کلیه اهداف یاری نمایند تا زین پس شاهد
رضایت مندی بیشتر شهروندان از عملکرد کارمندان و دستگاه های تابعه شهرداری باشیم.
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کمیسیون ماد 5
بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان در کمیسیونی (با عنوان کمیسیون ماده  )۵به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری و عضویت اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،شهردار شهر مربوطه ،سازمان جهاد کشاورزی و اعضتاء
بدون حق رأی اعم از نماینده مهندسین مشاور تهیه کننده طرح ،رئیس شورای شهر مربوطه ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان نظام مهندسی ساختمان ،شرکت آب و
فاضالب ،دفتر فنی استانداری و سایرین بر حسب نیاز انجام می گیرد.
اعضای کمیسیون ماده  ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری عبارتند از
 رئیس جلسه استاندار و یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری  /دبیر جلسه مدیرکل راه و شهرسازی (دبیرخانه این کمیسیون مستقر در مدیریت شتهترستازی ومعماری اداره کل راه و شهرسازی استان است)  /سایر اعضای دارای حق رأی شهردار شهر ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،رئیس سازمتان جتهتاد
کشاورزی  /سایر مدعوین (بدون حق رأی) مدیر کل دفتر فنی استانداری ،رئیس شورای اسالمی شهر ،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ،مدیرکل حفاظت متحتیتط
زیست ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ،مهندسین مشاور تهیه کننده طرح.
وظایف این کمیسیون ،بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات غیراساسی آن ها در هر یک از شهرهای استان می باشد .صورتجلسات در محل کمیسیون
تنظیم با رأی اکثریت مورد تصمیم گیری قرار می گیرند .بر اساس ماده  ۵6آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ،ناحیه ای ،منطقه ای و ملی
و مقررات شهرسازی و معماری کشور ( اصالح شده بر اساس مصوبه مورخ  ۶۱۹1۹6/شورای عالی شهرسازی و معماری) ،مصوب مورخ  1۶۹61۹61هیأت وزیران،
صورتجلسات ظرف مدت حداکثر یک هفته توسط دبیرخانه،
جهت استحضار اعضاء ارسال و پس از گذشت سه هفته از
ارسال در صورت عدم اعالم مغایرت اساسی توسط دفتر نظارت
بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ،مدارک
ممهور به مهر دبیرخانه برای ابالغ توسط استاندار ارسال خواهد
شد.
مراحل و شرح اقدامات
 ارسال نامه درخواستی از شهرداری ،نظریه مهندسین مشاوربازنگری طرح تفصیلی باید ضمیمه نامه درخواستی شهرداری
باشد ،ثبت در دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی و ارجاع به
واحد شهرسازی و معماری ،دستور به مدیر شهرسازی ،ارسال به
دفتر واحد دبیرخانه کمیسیون ماده  ،۵ارسال به کارشناس
مسئول  -در صورت کامل نبودن مدارک ارجاع نامه به ارگان
مربوطه جهت تکمیل مدارک  -در صورت کامل بودن مدارک
بازدید و بررسی کارشناس مسئول از مکان (در صورت نیاز)  -ارجاع به کمیته کارشناسی و اعالم نظر کمیته  -در صورت نظر مشروط بررسی مجدد یا استعالمهای جدید -
در صورت نظر قطعی ارجاع پرونده به کمیسیون ماده  - ۵بررسی و امضاء نقشه های مصوب و تهیه صورتجلسه توسط اعضای کمیسیون  -در صورتی که مصوبات
کمیسیون ماده  ۵مغایر با طرح جامع و یا اساس طرح تفصیلی باشد ،جهت طرح و بررسی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال می گردد - .ارسال مصوبات
کمیسیون ماده  ۵به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری (جهت بررسی) و استانداری (جهت استحضار)  -پس از  16روز چنانچه دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و
معماری نظری در مورد مصوبات نداشته باشد ،مصوبات به استانداری جهت ابالغ به شهرداری ارسال می گردد -.ابالغ به شهرداری مربوطه توسط استانداری

چطور می توان از هوش هیجانی در محیط کار استفاد کرد؟
هوش هیجانی چیست؟ و چرا اینقدر مهم است؟ امتروزه  -مهارکردن احساسات به منظور انگیزهدادن به خودمان
بیشتر کارشناسان متعتتتقتدنتد کته ضتریتب هتوش برای اقدام کردن و متعهد شدن به عمل مناسب ،پیتروی
هیجانی افراد ( )EQاز ضریب هوشی ( )IQآنها مهتم تتر از آن و تالش برای دستیابی به اهدافمان (انگیزه)؛
است و در پیشبینی موفقیت ،کیفیت روابط و خوشحالتی
نقش پررنگتری دارد .هوش هیجانی (  )EQدر اصطالح
عمومی سطح توانایی ما برای موارد زیر است
 شناخت و درک احستاستات و واکتنتشهتایتمتان(خودآگاهی)؛

هوشهیجانی برای داشتن یک زندگی متعادل ضروری است.

 مدیریت ،کنترل و تطبیق احستاستات ،ختلتق وختو،واکنشها و پاسخهایمان (مدیریت خود)؛
 تشخیص احساسات و درک عواطف دیتگتران بترایبرقراری ارتباط مؤثر با آنها (همدلی)؛
 برقراری ارتباط با دیگران در موقعیتهای اجتمتاعتی،رهبری کردن ،مذاکره بر سر درگیریها و کار گتروهتی
بهعنوان بخشی از یک تیم (مهارتهای اجتماعی).

چقدر طول میکشد تا به هدفمان
برسیم؟

روزی لقمان در کنار چشمهای نشسته بود .مردی که از
آنجا میگذشت ،از لقمان پرسید چند ساعت دیگر بته
ده بعدی خواهم رسید؟

برگرفته از قانون اصالح ماده  ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

تفاوت اسناد رسمی و عادی
سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب میشود .ماده  61۶۱قانون مدنی در تعریف سند بیان میدارد سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام
دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .بنابراین طبق این تعریف ،دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب میشود .متاده
 61۶6قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم میکند و حسب موضوع ،این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند .طبق ماده  61۶1قانون مدنی ،اسنادی که در
اداره ثبت اسناد و امالک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صالحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ،رسمی است .بر اساس ایتن
ماده ،سند رسمی توسط مأمور رسمی در حدود صالحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم میشود که با حصول رعایت این  3شرط که از ارکان متتشتکلته
سند رسمی است ،قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن الزماالتباع میداند .مگر آنکه علتیته
آن ادعای جعل شود .طبق ماده  61/6قانون مدنی ،اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند  -6طرفی که سند علیه او اقامه شده است ،صدور آن از منتسبالیه
را تصدیق کند -1 .در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده ،در واقع مهر یا امضا کرده است.
نظر رهبر انقالب دربار
کتاب »عباس دست طال«

« این کاری که اخیرا شروع شده که از شماها با این
جزئیات و ریزهکاری ها خاطرات میگیرند ،ایتن هتم
کار خیلی خوبی است .ما دو جلد از این کتتاب هتای
شما را خواندیم ،یکی کتاب آقای بنایی را ختوانتدم
یکی هم کتاب این آقای حا عباس دسات
طال را که مفصل و با جزئیات [گفته] خواندم .خیلتی
خوب بود انصافا؛ مخصوصا کتاب ایشان؛ هم مطلتب
در آن زیاد بود ،هم آثار صفا و صداقت در آن کتامتال
محسوس بود و انسان میدید .خداوند انشاءاهلل فرزند
شهید ایشان را با پیغمبر محشور کند و ختودشتان را
هم محفوظ بدارد».
63/1۹66۹16

معرفی کتاب :
این کتاب نگاهی به عملکرد بسیجیان فنی و تعمیر کار واحد پشتیبانی و تدارکات سپاه پاسداران در
دوران هشت سال دفاع مقدس دارد .خاطره نگار اثر ،ماجراها را از زمانی که کمتر از دو ماه از آغاز
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشته ،آغاز می کند .عباس علی باقری با مروری کوتاه بر زندگی-
اش و دو دلیهای خود برای حضور در جبههها ،از زمانی میگوید که تصمیم میگیرد برای دو
هفته به جبهه برود و ببیند در آن جا چه کاری از دستش برمیآید .کتاب عباس دست طال از جمله
کتاب هایی بود که مورد توجه رهبر انقالب در عرصه نشر دفاع مقدس نیز قرار گرفت .اولین اعزام
باقری هجدهم آبان ماه سال  63۵/است .او به همراه چند نفر از دوستانش وارد پادگان ارتش در
اسالم آباد می شوند؛ محلی که خودروهای خسارت دیده از انفجارها توسط تعمیرکاران شرکت
خودرو سازی ایران ناسیونال درست شده و عباس علی باقری و دوستانش که قرار است توانایی
خود را در کار ثابت کنند ،جیپی چپ کرده را تعمیر میکنند .توانایی و سرعت آنها باعث شهرت-
شان میشود و ادامه ماجرا شکل میگیرد.
خواندن این کتاب که روایتی جذاب از یکی از مهم ترین دوران تاریخ معاصر کشورمان را در اختیار
خواننده به خصوص نسل جوان قرار میدهد ،انتخاب خوبی خواهد بود.
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لقمان گفت راه برو آن مرد پنداشت که لقمان نشنیتده
است .دوباره سوال کرد مگر نشنیدی؟ پرسیدم چتنتد
ساعت دیگر به ده بعدی خواهم رسید؟ لقمان گفت راه
برو آن مرد پنداشت که لقمان دیوانه است و رفتتن را
پیشه کرد .زمانی که چند قدمی راه رفته بود ،لقمان به
بانگ بلند گفت ای مرد ،یک ساعت دیگر بتدان ده
خواهی رسید .مرد گفت چرا اول نگفتی؟ لقمان گفتت
چون راهرفتن تو را ندیده بودم ،نمیدانستم تند میروی
یا کند .حال که دیدم دانستم که تو یک ساعت دیتگتر
به ده بعدی خواهی رسید .رسیدن به هدف با سترعتت
عمل و توانایی افراد رابطه ی مستقیم دارد .بتعتضتی
مواقع افرادی از شما می پرسند که آیا این کار شتدنتی
است یا نه؟! بعضی مواقع افرادی از شما میپرسند کته
چند روزه یا چند ماهه می توان این کار را انجام داد و
به هدف رسید؟! جواب شما قطع ٌا به این ربط دارد کته
شما بدانید که آنها کیستند؟ و چه تواناییهایی دارند؟
و چگونه کار میکنند؟ بعد میتوانید پیشبینی کنید کته
آیا می توانند این کار را بکنند یا نه! و چتقتدر طتول
می کشد که کار را تمام کنند .پس رسیدن به هدف بتا
سرعتعمل و توانایی افراد رابطه مستقیم دارد.

هوش هیجانی در سالمت جسمی ،سالمت روانی ،روابط
و حل منازعات و  . .موثر است.
سالمت جسمای؛ تتوانتایتی متراقتبتت از بتدن و
بهخصوص مدیریت استرس که تأثیری باورنکردنی بتر
سالمت کلی ما دارد ،ارتباط نزدیکی با هوش هیتجتانتی
دارد .صرفا با آگاهی از وضتعتیتت عتاطتفتی ختود و
واکنش هایمان نسبت به استرس میتوانیم تا حد زیتادی
آن را کنترل و سالمت جسمی خود را تضمین کنیم.
سالمت روانی؛ هوش هیجانی عالوه بر اینکه بر نگرش
و دیدگاه ما بتر زنتدگتی تتأثتیتر متی گتذارد ،بته
کاهش اضطراب ،جلوگیری از افستردگتی ،نتوستانتات
خلق وخو و داشتن نگرش مثبت و دیدگاه شتادتتر نتیتز
کمک میکند.

(بخش اول)

روابط؛ با درک و مدیریت هیجانات خود بهتر میتوانیتم
احساسات مان را با دیگران در میان بگذاریم و متتقتابتال
آنها را نیز درک کنیم.
حل منازعات؛ وقتی بتوانیم احستاستات دیتگتران را
تشخیص بدهیم و با دیدگاه های آنها همراه باشیم ،حتل
کشمکشها یا پیشگیری از بروز آنها بسیار سادهتر خواهد
شد.
راهبری؛ توانایی تشخیص مواردی که به دیگران انگیزه
می دهد ،ارتباط برقرار کردن به شیوەی مثبت و ساختتن
پیوندهای محکم با دیگران در محل کار ،هتمتگتی از
ویژگی های راهبرانی است که هوش هیجانتی بتاالیتی
دارند .یک راهبر مؤثر ،نیازهای افراد خود را تشتختیتص
میدهد و آنها را به شیوهای برآورده میکند که عملکرد و
رضایت افراد از کار بیشتر شود .اهبری که هوش هیجانی
باالیی دارد ،میتواند با استفاده ی استراتژیک از تتنتوع
احساسی و عاطفی افراد ،تیمهای قویتری شکل بدهد.
هوش هیجانی هنوز به طور کامل شناخته نشده است ،اما
می دانیم که احساسات و عواطف ما نقش بسیار کلیدی و
مهمی (حتی بیشتر از هوش ذهنی) در کیفتیتت کتلتی
زندگی شخصی و حرفهای مان ایفا می کتنتنتد .گترچته
تکنولوژی و ابزارهای مختلف در یادگیری و متدیتریتت
اطالعات به ما کمک میکنند ،اما هیچچیز نمتی تتوانتد
جای توانایی ما در یادگیری ،مدیتریتت و تستلتط بتر
احساسات خود و اطرافیانمان را بگیرد.
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عرفانهای کاذب

امیرالمؤمنین علی علیه السالم هرگز نمی توانید راه رشد را بیابید ،مگر آنکه راه انحراف را هم نشان دهید.

(خطبه  6۱1نهج البالغه)

پیچیدگی های زندگی در جوامع امروزی و شهرهای بزرگ همراه با شلوغیها ،جنون سرعت و مسابقههای متجتازی
افراد بشری به سوی مصرف گرایی بیش از حد و مسایلی از این دست و نیز دور شدن مردم شهرها از زندگی طبیعی و
به دنبال آن ایجاد فشارهای روحی و روانی ،دور شدن از معنویت ،افزایش مادی گرایی ،فرصتطلبتی و فترامتوشتی
ارزش ها و کرامات اخالقی ،باعث ایجاد نوعی خالء و تشنگی مردم نسبت به مسایل معنوی و متافیزیکی شده است .از
این رو ایجاد هرگونه روزنه ای تحت عنوان کالس معنوی ،آرامش روحی و روانی تفکر و خوشناسی ،به شدت متوجتب
جذب افراد به ویژه صدمه دیدگان از وضعیت روزافزون مشکالت زندگی شهری و تمدن به اصطالح پیشرفته صنعتتتی
گردیده است .در دنیای پرهیاه و و آشفته که در آن ارزش رنگ باخته و قدرت و ثروت هدف نهایی جلوه داده می شود،
افرادی جهت کسب شهرت و آوازه و ثروت نامشروع و بعضا در پاسخ به عقده حقارت درونی با اهداف فردی یا گروهی
با شگردهای مختلف درصدد جذب مرید با روش های سازمانی و تعیین سرگروه و حلقه های ارتباطی می باشند و در
این راه از هیچ ادعایی گزاف و دروغ پردازی بزرگ مثل داشتن کرامت ،داشتن اسرار و رموز هستی ،کشف اسرار ،تسلط
بر علوم غریبه ،دانستن خواص حروف و اعداد و جداول ابایی نداشته و با خواب سازی و با استفاده از ستختنتوری و
سوءاستفاده از قدرت بیان برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.
از تفسیر به رأی قرآن و منابع مذهبی تا بدعت در مناسک دینی ،از صدور فتواهای بی اساس تا ادعای شفاعت گناهان
و شفای امراض صعب العال  ،از نفوذ در NGOها با وعده کمک های مادی و دستگیری معنوی و انتتتقتال حتس
شخصیت کاذب به مریدان مانند دادن ماموریت خاص به هر مرید و ارضای نفسانیات و اداره آنچه که مقصودشان است
در بسیاری مواقع به تشکیل شبکه های فساد اخالقی ،باندهای توزیع مواد مخدر و ایجاد گروه های ضد اجتماعتی و
تسویه حساب های شخصی و گروهی اقدام نموده اند.
گاهی نیز با سازماندهی اعضاء در شبکه های سیاسی ،امنیتی برای ایجاد اغتشاش و انجام عملیات خرابکارانه در کشور
با هدایت و حمایت دشمنان نظام فعالیت می کنند .مبنای شرعیت را با تشخیص خودشان می گذارند و از رجتوع بته
مراجع تقلید جهت کسب تکالیف دینی دوری می کنند.
ذکر این نکته ضروری می باشد که ریشه خرافات در نادانی و کم خردی بشر در شناخت خود و حقایق عالم است و در
کالم معصوم داریم «من عرف نفسه فقد عرف ربه ».وقتی گرایش های متعالی انسان هدایت نشود و با توهم تلقتیتن
گردد خرافات پدید می آید .در این افراد خرافه جایگزین یک حقیقت گمشده در زندگی گشته است که همان معنویتت
می باشد که توسط خالق هستی در خلقت اشرف مخلوقات انسان به عنوان خلیفه اهلل به ودیعه نهاده است.
دعوت جوانان تحت عناوین کالسهای رزمی ،جلسات عرفانی ،مذهبی ،فرهنگی و به دلیل جذب این عناوین است .در
حالی که در این جلسات به مرور زمان شرکت کنندگان را به القیدی دعوت می کنند که در این بین به تفکتر آمتوزه
های پرزرق و برق معروف به عرفان های نوپدید مدرن بپردازند.
لذا با توجه به نفوذ ،تبلیغ و گسترش عرفانهای کاذب در میان جوانان این نشریه قصد دارد طی سلسله متقتاالت بته
معرفی و دالیل ترویج این افکار و عقاید ضد دینی بپردازد تا خانوادهها با شناخت بیشتر خطرات مانع جذب فترزنتدان
خود در این گونه عرفانهای نوظهور ساختگی شوند.
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