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سخت  روزها  این  دارو  تهیه 
داروها  انواع  از  برخی  است،  شده 
به راحتی در دسترس نیستند و مردم 
سرگردان کوچه و خیابان شده اند. 
کمبود  تصور  شاید  این  از  قبل  تا 
داروهای بیماران خاص دور از ذهن 
نمی کرد  را  فکرش  کسی  اما  نبود 
و  آنتی بیوتیک  کمبود  روز  یک 
شربت دیفن هیدرامین سبب نسخه 
به  داروخانه  این  از  مردم  گردانی 

داروخانه ی دیگر شود.
روند افزایشی کمبود دارو

برای  هیدرامین  دیفن  »داروی 
می خواستم  ساله ام   ۵/۱ دختر 
دیفن هیدرامین  نه  گفتند  نداشتند، 
ساده  دیفن هیدرامین  نه  و  کامپاند 
ندارند.« این بخشی از پیام یکی از 
مخاطبان خبرآنالین است که برای 
است.  نوشته  دارو  کمبود  وضعیت 
البته این تنها پیامی نیست که درباره 
است.  شده  نوشته  دارو  کمبود 
حمید از دیگر مخاطبان خبرآنالین 
که خودش را داروساز معرفی کرده 
داروساز  »بنده  می نویسد:  ما  برای 
هستم . نزدیک ۳۰ سال سابقه کار 
دارو  وضع  مقطعی  هیچ  در  دارم، 
اینقدر بد نبوده . واقعا خجالت آور 
پیروزی  از  بعد  سال   ۴۴ که  است 
دارو  مورد  در  ما  وضع  انقالب 
اینچنین باشد. کمبود دارو امروز از 
اس  ام  و  درمانی  شیمی  داروهای 
و تخصصی رسیده به آنتی بیوتیک 
و  بروفن  و  استامینوفن  شربت  و 
آمپول های  و  تزریقی  سرم های 
پرمصرف عمومی. دالیل بسیار زیاد 
اما واقعا مشکالت  متعدد است،  و 

و بی برنامگی و عدم مدیریت و .... 
این  بیداد می کند، در عجبم که در 
شرایط هم صدای کسی در نمی آید 
و هیچ وزیری استیضاح نمی شود.«

اما با این وجود مساله کمبود دارو 
چیزی نبود که قابل پیش بینی نباشد، 
رئیس  توکلی  احمد  قبل  مدتی 
و  شفافیت  دیده بان  مدیره  هیات 
اول  معاون  به  نامه ای  در  عدالت 
پیش بینی  قابل  از  جمهور  رئیس 
بودن این وضعیت دارویی نوشت: 
پیرو مذاکره تلفنی حدود ۳ ماه قبل 
دلیل  به  دارو  کمبود  پیش بینی  و 
غیرمسئوالنه  و  ناصواب  اقدامات 
در  دارو  و  غذا  سازمان  مسئولین 
طرحی به نام دارویار، به دلیل عدم 
توجه به تذکرات دیده بان شفافیت 

و عدالت منجر به کمبود دارو شد.«
یـادآور  خـود  نامـه  در  توکلـی 
شـد کـه: »جهـت اطـالع جنابعالی 
االن در حـدود ۲۰۰ قلـم از اقـالم 
دارویـی در معرض کمبود هسـتند 
کـه ۸۰ تـای آن در مرحلـه بسـیار 
پرخطـر و مابقـی در مراحل بعدی 
قـرار دارنـد کـه اگـر تدبیـر نشـود 
بچرخـد،  پاشـنه  همـان  بـر  در  و 
کمبـود آنهـا نیـز بـه زودی بـروز 
و نمـود پیـدا مـی کنـد. پـس بـا 
تولیـد  کل  بایـد  دولـت  تصمیـم 
کننـدگان ایـن ۲۰۰ قلـم را تحـت 
تعقیـب و برخـورد قـرار دهیـد و 

مقصـر اصلـی را رهـا نماییـد.«
درخصوص  توجه  قابل  نکته 
کمبود دارو این است که این بار فقط 

بلکه  نداشت،  اثر  آن  در  تحریم ها 
ممانعت شرک های تولید داخل هم 
در ایجاد وضع موجود نقش آفرینی 
کرد. قبل تر همایون سامه یح نجف 
شورای  مجلس  نماینده  آبادی، 
اسالمی در گفت وگو با »خبرآنالین« 
شده  شایعه ای  »متاسفانه  می گوید: 
شرکت های  گوش  به  خبری  و 
داروسازی و توزیع دارو رسیده که 
آنها  واردات  یا  و  گران  اولیه  مواد 
شرکت های  بعضی  است.  شده  کم 
نگه  کارخانه ها  در  را  دارو  توزیع، 
که  کارخانه هایی  حتی  و  داشتند 
اینکه  به خاطر  داشتند  اولیه  مواد 
از  شد  خواهد  ایجاد  قیمت  تغییر 
تولید دست نگه داشتند و در نهایت 
در  شده اند.  معضل  ایجاد  باعث 
نهایت کسانی هستند که جهت سو 
کمبود  مسئله  به  مالی  استفاده های 

دارو دامن می زنند.
کشمکش ها  همه  از  بعد  اما 
نادیده  با  باالخره  بهداشت  وزارت 
وارد  به  اقدام  دارویار  طرح  گفتن 
آنتی بیوتیک  انواع  از  تن   ۵۰ کردن 
کرد تا شاید حداقل این مشکل رفع 
پاک آیین،  پدرام  درهمین باره  شود، 
به  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
»اطمینان  گفت:  خبرگزاری ها 
داخلی  ظرفیت  افزایش  با  داریم 
تولید آنتی بیوتیک و ورود محموله 
محصول  این  بازار  جدید،  پشتیبان 
حداکثر تا پایان آبان به نقطه اشباع 

خواهد رسید.«
آبان  پایان  تا  آیا  دید  باید  حاال 
داروخانه ها  در  دارو  مشکل کمبود 

رفع می شود؟

دین اوخو آت! یایین گیزلت!!

حمید آرش ازاد

ازدواج وامی یا ...؟!
ای ازدواج وامـــــی! جـان غـّصــه دن اوالر آزاد
»اگــر ز کــوی تــو بــویـی بـه مـن رساند باد«
وئــره نــده بــانــک سنــی، بیرده اشتغال وامینی
»به مــژده، جــان و جــهان را به باد خواهم داد«
اون - اون بئش ایل یولونو گؤزله دیم سنین، ولی سن
»نــه یــاد می کنــی از مــن نــه می روی از یاد«
دئــدیــم سنــی وئــره جک لر، ایناندیم، ائولندیم
»دگــر جــهان در شادی بــه روی مـــن نگشاد«
او قــدر صــف ده دایـاندیم، قیچیمدا واریس وار
»هــوای زلــف تــوام عـمــر داده است بـه باد«
گلــه نده »چـک پول« اول، هم ده جیریلما، قاتالنما
»غبــاری از مـن خــاکـی به دامـنــت مـــرساد«
اون - اون بئش ایل سووشوب، ایرمی ایل ده بیر دؤزه رم
»ز دوسـت دسـت نــداریــم، هـر چـه بـادا بـاد«
غـمـیــم بــودور اوالسان دیبده کفن - دفن پولو
»کـه جــان ز مـحـنـت شیــرین کجا برد فرهاد؟«
ز دسـت عـشـق تـو »حـافـــظ« نمی برد جان را«
کــذایـی وام سنــه »آرش!« اولـوب عجب توربا!

 ۱۳۲۳ سال  در  اسالمی  حقائق  نشر  کانون 
تأسیس شد. استقباِل بسیاری از آن شد. کانونی که 
می خواست اندیشه های اسالمی را ترویج دهد. اما 
نه با انگاره های سنتی، بلکه با رویکردی جدید. در 
به جای روضه  نقد می شد.  آنجا خرافات در دین 
عاشورا  فلسفه  از  روحانی  غیر  شخصی  خوانی، 
به  البالغه  نهج  و  قرآن  تفسیر  می گفت.  سخن 
کانون  می شد.  پرداخته  آن  روخوانی  ِصرِف  جای 
اندیشه های  با  اول مقابله  سه وظیفه عمده داشت. 
سوم  دین.  از  سنتی  تفسیِر  نقد  دوم  مارکسیستی. 
مبارزه با سیاسِت حاکم. شریعتی، خود را فارغ از 
کانون  تعطیلِی  سبب  هم  همین  نمی دید.  سیاست 
وی  رسید.  میالنی  آیت اهلل  گوِش  به  آن  خبِر  شد. 
در  بار  این  را  مجالس  آن  تا  خواست  شریعتی  از 
بیِت ایشان برقرار کند. کانون اگرچه مخالفِت برخی 
آیت اهلل  حمایِت  اما  بود،  برانگیخته  را  روحانیون 
که  بود  شیعیان  مرجِع  مقبوِل  بود.  غنیمتی  میالنی 
فردی غیر ملبّس، از دین سخن بگوید. با حمایت 
آیت اهلل میالنی، کانون سه سال بعد دوباره فعالیِت 

خود را از سر گرفت.
در مشهد اگر این مجادالِت دینی باال گرفته بود، 
فرنگ  بود.  وقوع  حال  در  تحوالتی  هم  تهران  در 
روحیه ای  که  آن ها  می گشتند.  باز  کشور  به  رفته ها 
بودند.  رفته  اروپا  به  برای تحصیل  اما  داشتند  دینی 
بودند.  از آن جمله  بازرگان  یداهلل سحابی و مهدی 
این دو در ایام نوجوانی، ابوالحسن فروغی را دیده 
بودند. فروغی نگاهی نو به متن مقدس داشت. عقِل 
تجربی و نگاهِ علمی به دین را می پسندید. از مؤسساِن 
مدرسه دارالمعلمین بود. بازرگان و سحابی در این 
مدرسه تعلیم دیدند. این دو بعدها به فرانسه اعزام 
شدند. رفتند تا تحصیل کنند. در رشته ای غیر مرتبط با 
دین تحصیل کردند. اما یافته های جدید در نگرش آنها 
به دین هم اثر گذاشت. در سیاست هم وارد شدند. 
برخی نهادهای سیاسی را به کمک هم بنا گذاشتند. 
اما آنچه سیاست را هم در نظرشان مقبول می کرد، 
نگاهشان به دین بود. می گفتند از روی وظیفه دینی به 
سیاست هم وارد شده اند. آن ها در پی این بودند تا دین 
را با دستاوردهای علمِی جدید نزدیک کنند. بگویند 
آنجا رسید که  به  کار  نیست.  از هم جدا  این ها  که 
سحابی کتابی در خصوص نظریه داروین نوشت. این 
نظریه را منطبق با آموزه های قرآنی تفسیر کرد. او در 
سال ۱۳۳7 با کمک مالی برخی دوستانش مدرسه ای 
راه  از  دین  »تحکیم  آن  شعارِ  بود.  کرده  تأسیس  را 
ترویج علم بود«. این شعار گویای دغدغه سحابی بود. 
کتاِب او »خلقِت انسان«، برخی روحانیون را خوش 
نیامد. اما حامیانی هم یافت. علی مشکینی کتابچه ای 
بر  گویی  نوشت.  قرآن«  در  انسان  »تکامل  عنوان  با 
هم  بازرگان  می گذاشت.  صّحه  ُمهر  سحابی  ادعای 
همین نگرش را می پسندید. بازرگان تحت تأثیر نظم، 
تکنولوژی، اخالِق کاری، آزادی، دموکراسی و حقوق 
بشر در غرب قرار داشت. اسالم را هم در قرابت با این 

مفاهیم تفسیر می کرد.
اما این فقط فرنگ رفته ها نبودند که نگاهی نو به 
دین را معرفی می کردند. پیشرفتهای دنیای غرب، در 
هم  آن ها  بود.  گذاشته  اثر  هم  روحانیون  برخی  دِل 
این  با  مواجهه  در  را  دین  قابلیتهای  تا  می کوشیدند 
روحانیون  برخی  تهران  در  دهند.  نشان  دستاوردها 
گرد هم آمدند. تشکلی با نام »هیأت علمیه تهران« را 
تأسیس کردند. اعضای این تشکل غالباً از روحانیوِن 
حامی جنبِش ملی شدِن صنعت نفت بودند. در رأِس 
آنها برادران زنجانی قرار داشتند. سید ابوالفضل و سید 
رضا زنجانی دو روحانِی حامی مصدق بودند. دیدگاه 
و  آزادی  مانند  مفاهیمی  داشتند.  هم  نواندیشانه ای 
حقوق بشر را در دین جستجو می کردند. می گفتند که 
اینها از دِل متون دینی قابل استنباط است. مدعی بودند 
افرادی که این مفاهیم را باور ندارند، فهِم صحیحی از 
دین ندارند. از دیگر روحانیونی که هیأت علمیه تهران 
را بنا گذاشتند سید محمود طالقانی بود. او در مجالِس 
نگاهی  بود.  شده  آشنا  تشکیالتی  روحیه  با  پدرش 
قابلیتهای  می خواست  داشت.  دین  به  هم  اجتماعی 
دین را در تنظیِم امر اجتماع نشان دهد. تشکل های 
متعددی راه اندازی کرد. در فعالیتهای سیاسی شرکت 
دموکراسی همخوانی  با  اسالم  که  می گفت  می کرد. 
بلکه  نیست،  امر  این  در  مانعی  تنها  نه  اسالم  دارد. 
خود به آن ترغیب کرده است. طالقانی بعد از شهریور 
ماه ۱۳۲۰ در انجمنی به نام »کانون اسالم« به فعالیت 
این  طرف  از  هم  آموز«  »دانش  مجله  می پرداخت. 
را  مقاله اش  نخستین  طالقانی  می شد.  منتشر  کانون 
در آن نوشت. مهدی بازرگان و یداهلل سحابی هم در 
آنجا فعالیت می کردند. هدف اصلِی این انجمن، ارائه 
اسالم به مثابه دینی سازگار با نوگرایی بود. می گفتند 
که دین با علم همخوانی دارد. کافی است خرافات 
را از آن بزداییم. آن گاه است که علم و دین در کنار 
هم می نشینند.طالقانی اجازه های اجتهاد از مراجع هم 
داشت. اما به دروس فقهی بسنده نکرد. توجه خود 
را معطوف به قرآن کرد. کتاب »پرتویی از قرآن« را 
نوشت. عدمِ توجه به قرآن را در جوامع اسالمی مورد 
نقد قرار می داد. او به همراه سید مرتضی عسکری 
قرآن  تفسیر  بحثهای  به  و  دادند  تشکیل  گروهی 
می پرداختند. این فعالیتها در »مسجد هدایت« شکل 
منضبط و منسجمی یافت. این مسجد پایگاهی شد 
برای طالقانی. او می کوشید تا دانشگاهیان را هم به این 
مسجد بیاورد. حاال وقتی وارد مسجِد هدایت می شدی 
مانند این بود که به یک محیط دانشجویی وارد شده ای. 
برخی افرادِ غیر روحانی هم در این مسجد سخنرانی 
می کردند. این موضوع خالِف رویّه سایرِ مساجد بود. 
سبب جذِب بسیاری از جوانان به این مسجد هم شد. 
بر همین اساس بود که از طالقانی به عنوان پایه گذارِ 

آشنایی نسل جوان با اسالم یاد می شد.
برخی  هم  قم  علمیه  حوزه  در  سالها  همین  در 
تا  کوشیدند  برآمدند.  اصالحاتی  پی  در  طالب 
در  اصالحات  به  مجاب  را  بروجردی  آیت اهلل 
پیش  هم  آیت اهلل  رضایِت  آستانه  تا  کنند.  حوزه 
نکرد.  موافقت  نهایت  در  بروجردی  اما  آمدند. 
آیت اهلل شکرآب شد. پس  با  برخی طالب  روابط 
از درگذشت بروجردی، طیِف اصالحگرای حوزه، 

مجال بیشتری یافتند. برخی سخناِن جدید هم بیان 
شد. سخنانی که بعضًا جنجالی به پا می کرد. از آن 
جمله نگارش کتاب »شهید جاوید« بود. کتابی که 
بود.  نوشته  را  آن  نجف آبادی  صالحی  نعمت اهلل 
بود.  )ع(  حسین  امام  شهادت  موضوع  در  کتاب 
نویسنده ادعا کرده بود که....    هدِف امام حسین، 
تشکیل حکومت بوده است. او باورِ رایج که هدِف 
امام را شهادت می دانست، رد کرده بود. گفته بود 
آنچه که خدا خواسته، دفاع از دین است نه کشته 
شدن.این رویکرد، سیل انتقادات را از جانب حوزه 
را  آن  برخی  کرد.  روانه  نویسنده  به سمت  علمیه 
صحیح  آنرا  مطالعه  خواندند.  ضاله  کتب  جزو 
نمی دانستند. جنجال بر سر کتاب شهید جاوید حتی 
به قتل یک نفر انجامید. برخی از این مجادالت در 
شده  بنا  تازه  که  شد  گذاشته  بحث  به  حسینیه ای 
بود. سال ۱۳۴6 حسینیه ای در جاده قدیم شمیران 
در  گذاشتند.  ارشاد  حسینیه  را  نامش  شد.  ساخته 
زمینی به مساحت دو هزار متر. به صورِت فضایی 
مدرن هم طراحی شد. نخستین حسینیه ای بود که 
می نشستند.  روی صندلی  بر  زمین،  به جای  مردم 
سخنران  برای  صلوات،  جای  به  مستمعان  حاال 
دست می زدند. در آنجا هم برنامه های تفسیر قرآن 
تئاتر. محلی  برگزار می شد و هم نمایشگاه هنر و 
برای نواندیشان دینی شده بود. در این سالها جهت 
از  او  بود.  مطهری  مرتضی  حسینیه،  اصلی  دهنده 
دل حوزه علمیه بر آمده بود. اما بر آن بود تا برخی 
نوشته  بسیاری  کتاب های  کند.  تصحیح  را  باورها 
بود. یکی از آثار او موفق شد جایزه یونسکو را هم 
دریافت کند.اما عمده تالش مطهری بر این بود تا 
را  انحرافات  بعضی  کند.  نقد  را  نامقبول  باورهای 
تذکر داده بود. خرافه در دین را مذّمت کرده بود. 
اگر چه معّمم بود، اما نقدهایی به سازماِن روحانیت 
داشت. مطهری اهل مشهد بود. شناختی از محمد 
تقی شریعتی و فرزندش علی داشت. آن ها را برای 

سخنرانی به حسینیه ارشاد دعوت کرد.
تشکیل  نخست  روزهای  همان  از  علی شریعتی 
»کانون نشر حقائق اسالمی« به همراه پدر شرکت 
نوجواناِن  از  دیگر  برخی  همراه  به  بعدها  می کرد. 
خود  برای  ویژه  سازمانی  کانون،  آن  در  حاضر 
آموزان  دانش  اسالمی  انجمن  آنرا  دادند.  تشکیل 
هم  فرانسه  به  تحصیل  جهت  شریعتی  نامیدند. 
رفت. رویکردی نقادانه به برخی باورهای مذهبی و 
دینی داشت. مطهری به این رویکردهای او واقف 
شریعتی  کرد.  دعوت  ارشاد  به حسینیه  را  او  بود. 
شنیده  بیشتر  سخنش  تا  بود  یافته  پایگاهی  حاال 
شود. قدرِت بیان و رویکردش به دین، بسیاری را 
به او راغب کرد. او خمودگی در دینداری را نقد 
می کرد. تشیّع صفوی را نامقبول می دانست. تشیعی 
و  خرافه  و  گرفته  قرار  علوی  تشیّع  مقابل  در  که 
تقلید و جبرگرایی را بوجود آورده است. شریعتی 
تزریق  شیعه  رگهای  در  تازه ای  خوِن  می خواست 
رنگ  می کرد.  بازتعریف  را  شیعی  مفاهیم  او  کند. 
اعتراض  روحیه  می خواست  می زد.  آن  به  تازه ای 
انتظار در  به وضِع موجود را افزون کند. می گفت 
مکتِب تشیع، انتظاری است که متناسب و متالئم با 
می گفت  داشت.  نقد  روحانیت  به  است.  اعتراض 
که اصطالح روحانیت را یک اصطالح اسالمی و 
شیعی نمی دانم. می گفت این اصطالح از مسیحیت 
جامعه  در  او،  نظریات  برخی  است.  شده  گرفته 
روحانیت هم انتقاداتی برانگیخت. حاال مطهری هم 
نداشت.  موافقتی  ایده های شریعتی  برخی  با  دیگر 
اما این حسینیه هم اثِر خود را گذاشته بود. دین را 
به عرصه اجتماع آورده بود. برآمدِن اعتراضات و 
بر کرسی نشستن حاکمیتی با پشتوانه ای دینی دور 

از انتظار نبود.
داعیه  که  شد  مستقر  حاکمیتی  شد.  انقالب 
امور  مسند  بر  هم  روشنفکران  برخی  داشت.  دین 
نشستند. مهدی بازرگان نخست وزیر شد. محمود 
طالقانی امامت جمعه را برگزید. یداهلل سحابی وزیر 
مطهری  مرتضی  رفت.  هم  مجلس  به  مشاور شد. 
چند  مطهری  شد.  انقالب  شورای  تشکیل  مسئول 
ماهی بیشتر حاکمیتی اسالمی را تجربه نکرد. وقتی 
که از جلسه مکتب متاع در منزل یداهلل سحابی باز 
سپرد.  جان  و  گرفت  قرار  حمله  مورد  می گشت، 
طالقانی هم چند ماه بعد دیده از جهان فرو بست. 
بازرگان دو ماه پس از مرِگ طالقانی از سَمِت خود 
نواندیشان  از  این نسل  استعفا کرد. گویِی رسالِت 
دین  از  آنها  که  قرائتی  بود.  رسیده  اتمام  به  دینی 
معرفی کردند هم به حاشیه می رفت. در دانشگاه ها 
نزاع های فکری باال گرفته بود. گاه به نزاع فیزیکی 
منجر شده بود. دانشگاه ها بسته شد. آیت اهلل خمینی 
کرد  اعالم   ۱۳۵9 سال  در  خود  نوروزی  پیامِ  در 
که باید انقالبی اساسی در تمام دانشگاههای کشور 
را  دانشگاهها  تا  شد  تشکیل  ستادی  آید.  بوجود 
کردِن  اسالمی  وظیفه  که  ستادی  کند.  بازگشایی 
هفت  اعضایی  داشت.  عهده  بر  هم  را  دانشگاه 
 ۳۵ برگزیده شدند. جوانی  آیت اهلل  از جانب  نفره 
ساله در میان آنان بود. عبدالکریم سروش. تازه از 
فرنگ برگشته بود. در لندن فلسفه علم خوانده بود. 
نقد  به  بود.  شده  پوپر  کارل  اندیشه های  از  متأثر 
را  دیالکتیکی«  »تضاد  کتاب  بود.  مایل  مارکسیسم 
در نقد اندیشه های مارکسیسم نوشته بود. مرتضی 
کتاب  بود. سروش  کرده  تحسین  آنرا  هم  مطهری 
در  جهان«.  ناآرام  »نهاد  بود.  نوشته  هم  دیگری 
به بحث  را  نظریه حرکِت جوهری مالصدرا  آنجا 
گذاشته بود. آیت اهلل خمینی هم آن کتاب را خواند 
و پسندید. سروش در این زمان، یکی از طرفهای 
با مارکسیستها بود. رو در روی آنها  مناظره کننده 
می نشست. ایده های آنان را به نقد می کشید. سید 
محمد بهشتی او را به آیت اهلل خمینی معرفی کرده 
بود. ُمهِر تأیید آیت اهلل، سروش را به عضویِت ستاد 
دیری  اما  عضویت  این  رساند.  فرهنگی  انقالب 
می چرخد.  دیگر  پاشنه ای  بر  در  که  دید  نپایید. 
به  آمد.  بیرون  اجرایی  کارِ  این  از  کرد.  استعفا 

تأمالِت خود پرداخت. 
ادامه دارد           

پدرام کاویان: سه نسل قبل بشر علی رغم وجود 
بهداشت،  خانه،  عرصه های  در  کم تر  امکانات 
درآمد و ... الگویی از فرزندآوری را داشت که 
وضعیت متفاوتی نسبت به الگوی فعلی بود. در 
چین هر خانواده به طور میانگین 6.۵ فرزند، در 
ایران 7، برزیل 6 و در اروپای غربی حدود ۲.۵ 
فرزند داشت. هرچه جوامع رو به رشدتر بودند، 

الگوی فرزندداری کوچک تری نشان می دادند.
در یک تحلیل فرضی رشد و توسعه مادی همه 
جانبه در کیفیت منازل، وسایل مورد استفاده در 
خانه، آموزش، بهداشت و کاهش عمومی سطح 
برای  کم تری  مانع  بشر  می کرد  ایجاب  فقر 
اما  باشد؛  داشته  رو  پیش  فرزندان  به  رسیدگی 
بیش تر  دسترس  در  امکانات  هرچه  عمل  در 
هرچقدر  شد.  کم تر  فرزندآوری  میانگین  شد، 
بیشتری  اجتماعی  و  فردی  پیشرفت  خانواده ها 
تر  دیر  و  کرده  ازدواج  دیرتر  کردند،  کسب 
بچه  یا ۲  به ۱  فرزنددار شدند و در عین حال 

اکتفا کردند.
دسترسی  عین  در  امروز  بشر  چرا  که  این 
نسل های  به  نسبت  بیشتر  رفاهی  امکانات  به 
پاسخ های  دارد،  کم تری  فرزند  پیشین  فقیرتر 
متفاوتی به دنبال داشته است. این فرضیه مطرح 
کاهش  همین  اقتصادی  رشد  علت  که  می شود 
الگوی فرزندآوری است؛ به این معنی که هرچه 

کمتر  خانواده  یا  جامعه  یک  در  فرزند  تعداد 
شده  آن  اقتصادی  توسعه  و  رشد  باعث  شده، 
است. با پذیرش این فرض، افراد مجرد یا تنها 
همین  به  نسبت  بهتری  اقتصادی  وضعیت  باید 
خانواده های کم فرزند داشته باشند، که البته چنین 
نیست! خانواده های دارای درآمد باالتر نیز فقیرتر 

نشده اند.
گذشته  زمان  هرچه  نیز  بزرگتر  مقیاس  در 
اقتصادی  رشد  که  کشورهایی  جمعیت  است، 
خوبی را طی کرده اند کم تر نشده، بلکه بیشتر و 

بیشتر شده است.
الگوی  کاهش  علت  نمی توان  نتیجه  در 
حال  این  با  زد.  گره  اقتصاد  به  را  فرزندآوری 
به  از خانواده های جوان که  هستند خیل بزرگی 
پذیرش  به  حاضر  اقتصادی،  موثر  موانع  علت 
این  با  ریسک فرزنددارشدن چندباره نمی شوند. 
حال تداوم کم فرزندی و به خصوص تک فرزندی، 
مخاطره آمیز خواهد بود؛ اما نه فقط برای دولت ها، 
که برای رشد اقتصادی به صورت پیوسته و بدون 
وقفه به نیروی انسانی جوان نیاز دارند؛ خانواده ها 

اغلب در اولین پله زیان قرار دارند.
تک فرزندی  به  را  زیر  زیان های  پژوهشگران 

نسبت داده اند:
به زورگویان  تبدیل شدن کودکان تک فرزند   
همه  فرزند،  تک  حضور  در  که  چرا  کوچک؛ 

عواطف و توانمندی های والدین به او اختصاص 
پیدا می کند و این مالکیت صد در صدی بدون 
افراد به تمامیت طلبی  حضور غیر، به سوق این 
نسبت  زورگویی  آن  نتیجه  که  می شود  ختم 
به  عادت  است.  اطرافیان  سایر  و  والدین  به 
می یابند  در  مرور  به  کودکان  این  مراقبت شدن؛ 
به طور کامل مورد حمایت والدین هستند و به 
امتحان  را  پرخطری  کار  هر  است  ممکن  مرور 
کنند چرا که از مراقبت کامل اطمینان دارند. فشار 
به والدین و زمینه ایجاد تعارض بین پدر و مادر؛ 
والدین به دلیل فقدان کودک بزرگتر همیار، وقت 
بیشتری را باید برای کودک خود اختصاص دهند 
ساز  زمینه  فشار  است.  آنان  به  فشار  باعث  که 
بیش  است  ممکن  والدین  بود.  خواهد  تعارض 
از حد به موفقیت کودک وابسته شوند و سعی 
شدن  موفق  فضای  آنها  به  اینکه  جای  به  کنند 
سمت  به  آنها  طریق  از  بدهند،  دلخواه  رشد  و 
عیب  بارزترین  شاید  کنند.  میل  خود  آرزوهای 
نداشتن  باشد.  تنهایی  احساس  فرزندی،  تک 
بازی  او  با  منظم  طور  به  که  برادری  و  خواهر 
را  خود  خاطرات  و  افکار  بتواند  اینکه  یا  کند، 

با او به اشتراک بگذارد، می تواند دشوار باشد.
وقتی والدین یک تک فرزند مسن می شوند، 
تک فرزند بودن می تواند مسئولیت مراقبت از 

والدین را طاقت فرسا کند.

تک فرزندی، آسیب خودخواسته یا تحمیل شده؟

نسخه گردانی در شهر

با این روش ساده 
از ابتال به آنفلوآنزا 

جلوگیری کنید
شیرویه  پانته آ  خبرنگاران؛  باشگاه  گزارش  به 
یا  سرماخوردگی  بیماری  با  مقابله  برای  گفت: 
که  شود  تقویت  بدن  ایمنی  سیستم  باید  آنفوالنزا 
افراد  توسط  روزانه  ورزش  باید  آن  ارتقای  برای 
خود  توانایی  حد  از  بیش  نباید  افراد  نشود.  قطع 
ورزش کنند؛ زیرا مطالعات نشان می دهند که این 
نیز  بدن  ایمنی  نوع ورزش سبب تضعیف سیستم 

خواهد شد.
تنفس  همان  یا  سینه  قفسه  ورزش  وی  گفته  به 
دیافراگم  پرده  عضالت  تقویت  باعث  شکمی 
به  مبتالیان  بین  ریوی  درگیری  احتمال  و  شده 
تقویت  برای  می دهد.  کاهش  را  سرماخوردگی 
حاوی  سوپ  افراد  است  بهتر  بدن  ایمنی  سیستم 
بلغور گندم، پیاز، زردچوبه، جعفری و هویج تهیه 

کنند و روزانه یک پیاله از این سوپ بخورند.
او افزود: برای پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی 
باید هر روز بعد از بازگشت از بیرون قرقره کنند. 
مواجهه  برای  زندگی  سبک  اصالح  کلی  طور  به 
حاضر  حال  در  است.  مهمی  مسئله  بیماری  با 
ویروس  با  افراد  مواجهه  رسیدن  حداقل  به  برای 
مانند  عمومی  اماکن  در  باید  سرماخوردگی 
اتوبوس، مترو و فضا های بسته از ماسک استفاده 
از  هستند  بیماری  عالئم  دارای  که  افرادی  کرد. 
خودداری  مدرسه  و  کار  محل  در  شدن  حاضر 

کنند تا افراد دیگر را به بیماری مبتال نکنند.

داستاِن یک قرن نواندیشی دینی در ایران

اجتماعی
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ششدانگ زمین با شماره مستند مالکیت ۴۸76۲ مورخ ۱۳77/۰۸/۳۰، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 6۴۳۴۸9 سری – سال ۰ که در صفحه ۱96 دفتر امالک جلد ۱۸۸ ذیل شماره ۳666۲ ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت ۱۳6۰6۸ مورخ 
۱۳۸۳/۰۵/۲6، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 6۴۳۴۸9 سرب - سال ۰ که در صفحه ۱96 دفتر امالک جلد ۱۸۸ ذیل شماره ۳666۲ ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت ۱۳۴97۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۸، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 
6۴۳۴۸9 سری –سال ۰ که در صفحه ۱96دفتر امالک جلد ۱۸۸ذیل شماره ۳666۲ ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت ۱۵۲۵9۸ مورخ ۱۳۸9/۰۴/۱7، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 6۴۳۴۸9 سری - سال ۰ که در صفحه ۱96 دفتر امالک 
جلد ۱۸۸ ذیل شماره ۳666۲ ثبت گردیده است .با شماره مستند مالکیت ۱۳۴97۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۸، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 6۴۳۴۸9 سری – سال ۰ که در صفحه ۱96 دفتر امالک جلد ۱۸۸ ذیل شماره ۳666۲ ثبت گردیده است. با شماره 
مستند مالکیت ۱۵97۳6 مورخ ۱۳9۲/۱۲/۲۸، دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱6 شهرگنبدکاووس استان گلستان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 6۴۳۴۸9 سری – سال۰ که در صفحه ۱96 دفتر امالک جلد ۱۸۸ ذیل شماره ۳666۲ ثبت گردیده است. 
 * مالکیت حمید راضی فرزند شابردی شماره شناسنامه ۸ دارای شماره ملی ۲۰۳۰9۲۳۲7۳ با جزء سهم 76۰۰۰ از کل سهم ۸۰۰۰۰ بعنوان مالک هفتاد و شش هزار سهم مشاع از هشتاد هزار سهم عرصه و اعیان .متن سهم:  76۰۰۰متر مربع مشاع از ۸ 
هکتار زمین ششدانگ با شماره مستند مالکیت ۵79۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۰6/۰۲ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۵۴9۲۱۲  سری - سال . که در صفحه ۵7۰ دفتر امالک جلد ۲ ذیل شماره ۳۲7 ثبت گردیده است.  با شماره مستند مالکیت ۱۵۲۵9۸ مورخ 
۱۳۸9/۰۴/۱7 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۵۴9۲۱۲ سری - سال . که در صفحه ۵7۰ دفتر امالک جلد ۲ ذیل شماره ۳۲7 ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت ۱۳6۰6۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲6 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۵۴9۲۱۲ 
سری - سال . که در صفحه ۵7۰ دفتر امالک جلد ۲ ذیل شماره ۳۲7 ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت ۱۳۴97۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۸ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۵۴9۲۱۲ سری - سال . که در صفحه ۵7۰ دفتر امالک جلد ۲ ذیل شماره 
۳۲7 ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت ۱۳۴97۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۸ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۵۴9۲۱۲ سری - سال . که در صفحه ۵7۰ دفتر امالک جلد ۲ ذیل شماره ۳۲7 ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت ۱۵97۳6 مورخ 
۱۳9۲/۱۲/۲۸ دفتر خانه اسناد رسمی ۱6 شهر گنبدکاووس استان گلستان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۵۴9۲۱۲ سری - سال . که در صفحه ۵7۰ دفتر امالک جلد ۲ ذیل شماره ۳۲7 ثبت گردیده است. محدودیت: سه مورد بازداشت دائم به موجب 
دستور شماره ۱۸۰ 9۴۰ مورخ ۱۳9۵/۰۴/۲۰ صادره از قاضی محترم شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی گنبدکاووس در مورخه ۱۳9۵/۰۴/۲۰ به مبلغ ۱۵۲79۰۰۰۰۰ ریال به نفع بانک توسعه تعاون گنبد بابت اصل و نیم عشر و هزینه دادرسی برای 
مالکیت حمید راضی بازداشت می باشد. به موجب دستور شماره 9۵۱69۲ مورخ ۱۳96/۱۱/۰7 صادره از ریاست محترم اجرای احکام مدنی گنبدکاووس در مورخه ۱۳96/۱۱/۰7 به مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ریال به نفع محکوم له بانک توسعه تعاون برای مالکیت 
حمید راضی بازداشت می باشد.  به موجب دستور شماره 97۰۴۲۱ مورخ ۱۳97/۰۵/۱۸ صادره از قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهر در مورخه ۱۳97/۰۵/۱۸ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به نفع تامین خواسته در حق محکوم له 
کوروش خسروی بابت یکصد میلیون تومان برای مالکیت حمید راضی بازداشت می باشد. محدودیت دفتر امالک: متمم رهنی شماره ۱۵۲۵9۸ مورخ ۱۳۸9/۰۴/۱7 که به نفع بانک ملی مرکزی شعبه گنبد به مبلغ ۱۰۰ به مدت ۱۰ سال ثبت شده است . مازاد 
۲ رهنی شماره ۱۳6۰6۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲6 که بنفع بانک ملی ایران شعبه گنبد به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۱۲ سال ثبت شده است. مازاد ۱ رهنی شماره ۱۳۴97۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۸ که بنفع بانک ملی ایران شعبه گنبد به مبلغ ۱7۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
به مدت ۱۰ سال ثبت شده است. مازاد اصل رهنی شماره ۱۳۴97۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۸ که بنفع بانک ملی ایران شعبه گنبد به مبلغ 69۱۳9۰7۲۰ ریال به مدت ۴۸ ماه ثبت گردیده است. رهنی شماره ۱۵97۳6 مورخ ۱۳9۲/۱۲/۲۸ دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
۱6 شهر گنبدکاووس استان گلستان که بنفع بانک ملی ایران شعبه مرکزی گنبد به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۲۰ سال ثبت شده است. محدودیت دفتر امالک: مازاد ۱ رهنی شماره ۱۳6۰6۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲6 که بنفع بانک ملی ایران شعبه گنبد به 
مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۱۲ ماه ثبت گردیده است. مازاد اصل فروش اقساطی شماره ۱۳۴97۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۸ که بنفع بانک ملی ایران شعبه گنبد به مبلغ ۱7۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۱۰ سال ثبت شده است. متمم رهن شماره ۱۵۲۵9۸ مورخ 
۱۳9۸/۰۴/۱7 که بنفع بانک ملی مرکزی گنبد به مبلغ ۱۰۰ به مدت ۱۰ سال ثبت شده است. مازاد ۲ فروش اقساطی شماره ۱۳۴97۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۸ که بنفع بانک ملی ایران شعبه گنبد به مبلغ 69۱۳9۰7۲۰ ریال به مدت ۴۸ ماه ثبت شده است. رهنی شماره 

۱۵97۳6 مورخ ۱۳9۲/۱۲/۲۸ دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱6 شهر گنبدکاووس استان گلستان که بنفع بانک ملی ایران شعبه مرکزی گنبد به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مدت ۲۰ سال ثبت شده است. 
مشخصات عرصه: ملک تعرفه شده به آدرس مینودشت در محدوده روستای قره چشمه - سه راهی سید آباد شهرستان مینودشت. ملک مورد ارزیابی به پالک ثبتی ۱ فرعی از ۱7 اصلی )یک فرعی از هفده اصلی( مشاعی از محدوده ۸ هکتاری ملکی شرکت 
مرغداری گوشتی پرنده سفید گلستان سهامی خاص، دارای یک واحد مرغداری دو سال جدا از هم )۲۰/۰۰۰ قطعه ای( با تجهیزات کامل.  *مختصات جغرافیایی ملک عبارت است از: y = ۴۱۱۱6۴۴۴ ،sx۴۰utm   ۱( ارزش ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین دارای پالک ثبتی یک فرعی از ۱7- اصلی به مقدار مساحت )76۰۰متر مربع سهم مشاعی از کل پالک ۸ هکتاری( با توجه به موقعیت استقرار عرصه در طبیعت، ارزش منطقه ای و واقع شدن در حاشیه جاده اصلی و اقدامات عمرانی انجام شده انتقال 
امتیازات آب، برق با موقعیت کاربری صنعتی جهت مرغداری سایر عوامل موثر در قضییه کاًل به مبلغ 7/6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد می گردد. ۲( ارزش ششدانگ اعیانی مربوط احداثی در پالک فوق الذکر بر اساس پروانه بهره برداری شماره ۱۲/۱۰۲/۳9۰97 
مورخ ۱۳۸6/۱۲/۰۴ که دارای یک دستگاه ساختمان مسکونی اداری و کارگری و دو سالن مرغداری جدا از هم وانبار دان جمعًا کل بنای احداثی در عرصه صدرالذکر به مقدار مساحت ۲۱۳۰ متر مربع میباشد. با توجه به بافت بنا، اسکلت فلزی دیوار آجری 
با سیمانکاری، سقف تیرچه بلوک خرپا از نوع فلزی و پشم شیشه، و یک شیت ایرانیت، کف بتون، کلیه درب و پنجره نصب شده فلزی کال به مبلغ ۳۱/9۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد میگردد.  ۳( متعلقات و تاسیسات مرغداری طبق جدول ذیل با در نظر گرفتن 
طول عمر دستگاه ها و ارزش استهالک آن در نظر گرفته شده است. ۱-ارزش امتیازات برق ترانس ۳۰ کیلو وات )یک دستگاه( ۲-تانکر دار و ۵۰۰ لیتری )دو عدد( ۳- سمپاش موتوری )یک دستگاه( ۴-تراز و یک تنی )یک دستگاه( ۵-دانخوری بزرگ و 
کوچک برای دو سالن ۱۵۰عدد )یک دستگاه( 6-آبخوری بزرگ و کوچک برای دو سالن ۱۰ )یک دستگاه( -دستگاه الشه سوز )یک دستگاه( ۸-چاه آب یک حلقه با متعلقات و پمپ )یک حلقه( 9-نوار انتقال دهنده دانخوری به طول 6۰متر در دو سالن )6۰ 
متر( ۱۰-هود و تهویه بزرگ )دو دستگاه(  ۱۱-موتور برق اضطراری مدل ولو و با ژنوراتور ۵۰ کیلو وات )یک دستگاه( ۱۲-سیلو با ظرفیت ۳ تن )یک دستگاه(  ۱۳-تانکر گازوئیل ۲7/۰۰۰ لیتری )یک دستگاه(  ۱۴- فن تهویه بزرگ)۱۴ دستگاه( ۱۵-فن 
تهویه کوچک )۸ دستگاه( ۱6-باسکول کامپیوتری 6۰ تنی )یک دستگاه(  ۱7-استخر آب بتنی ۳۰۰ هزار لیتر)یک مورد( ۱۸-آسیاب و میکس با ظرفیت ۴ تنی مدل ۱6۰y -۴m )یک دستگاه( ۱9-هیتر ۲۵۰ هزار مدل قابوس )۴ دستگاه( ۲۰-یک دستگاه ذخیره 
روغنی آهنی ۲۵۰۰لیتری )یک دستگاه( ۲۱- یک دستگاه تانکر آب ۲7۰۰۰لیتری )یک دستگاه( * ارزش وسایل و امکانات و تاسیسات مرغداری طبق جدول موصوف کاًل به مبلغ ۲۲/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد می گردد. * استصحال ارزیابی: میزان عرصه 
سهم مشاع تصرفی وضع موجود یک قطعه زمین به مقدار مساحت 76۰۰متر مربع دارای پالک ثبتی ششدانگ یک فرعی از ۱7-اصلی مشاعی از محدوده ۸ هکتاری )ششدانگ عرصه و اعیان پالک صدرالذکر با ملحوظ قرار دادن کلیه عوامل موثر در قضیه 
ارزش کل اعیان های احداثی و تاسیسات مرغداری مالحظه شده طبق جدول فوق و با در نظر گرفتن طول عمر دستگاه ها و ملحوظ قرار دادن ارزش استهالک آن و ارزش سرانه سرمایه گذاری مرغداری ۲۰۰۰۰ قطعه ای احداث شده در دو سالن جدا و فعال 
در وضع موجود به نظر کارشناس کال به مبلغ 6۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل شش میلیارد و دویست میلیون تومان برآورد و اعالم میگردد. با توجه به قطعیت مبلغ ارزیابی پالک فوق مزایده آن از ساعت 9 صبح الی ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰9/۰9 
)نهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک( در اداره ثبت اسناد و امالک مینودشت )شعبه اجراء( واقع در خیابان شهید قاسم سلیمانی از طریق مزایده به فروش می رسد. *کل عرصه و اعیان از مبلغ پایه 6۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )شصت و دو میلیارد ریال( شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده نقداً فروخته می شود. * مورد نظر بنا به اظهارات بستانکار فاقد بیمه می باشد. *الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. *شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است لیکن طالبین و خریداران یا نماینده قانونی ایشان مکلفند در تاریخ و موعد مقرر ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده 
ثبت منضم به در خواست نامه شرکت در جلسه تقدیم دارند، برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و چنانچه ظرف فرجه مذکور مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. ضمنًا فروش مال به نسیه جایز است در صورتی که متعهد له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز 
مازاد را نقداً دریافت یا نسبت به آن نسیه را قبول نماید در هر صورت خود مسوول وصول خواهند بود و شعبه اجرا در خصوص مسوولیتی نخواهد داشت لیکن حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. م.الف: 99۱۴- تاریخ انتشار: یک شنبه مورخ )۱۴۰۱/۰۸/۲۲(
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