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مجالس در امور دولتها

فساد را
بپذیریم و با آن
زندگیکنیم؟!

قیمت در سراسر کشور  3000تومان

|  8 14 November 2021ربیع الثانی | 1443سال  | 23شماره 6159

روزنامههای کیهان و جوان ضمن حمله به منتقدان انتصابهای اخیر این نقادیها را صرفا جنجال دانستند
و تاکید کردند  :این افراد گناه نکردند که با مسئوالن فامیل هستند

دفاع ازانتصابهایفامیلی!
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معاون سازمان بهزیستی:

هیچدلیلی
برای ممنوعیت انجام
آزمایشاتژنتیکی
وجود ندارد
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کوبا واکسنهای
آمریکایی را ردکرد

تیرخالص ایلیسو

7
یادداشت

تفاوت اعتماد به نفس
وخودشیفتگیچیست؟

گزارش آفتاب یزد از سد سازی جدید ترکیه  و زیانهای محیط زیستی آن به ایران و عراق.
کارشناسان میگویند  اقدام دولت آنکارا خالف قوانین بین المللی است
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فاطمه رسولی

خبر

وزیر کشور:

اگرجمهوریاسالمینمیبود
دنیا بسیار تاریک
و ظلمات می شد

وزیر کشــور گفت :امروز جمهوری اســامی
رمــز امید و توجه جهانیان بوده و الگویی برای
اســتقامت و پایداری مردم مظلوم دنیا مقابل
مستکبران عالم اســت .به گزارش ایرنا ،احمد
وحیــدی در آیین تکریم و معارفه اســتاندار
قزوین در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی
امام خمینی(ره) ،افزود :یک لحظه توجه و فکر
کنیم که اگر جمهوری اســامی نمی بود این
دنیا چه می شد و مردم ستم دیده فلسطین که
از اولین حقوق خود بی بهره هستند به امید چه
کسی می خواستند مبارزه کنند .وی گفت :اگر
جمهوری اسالمی نمی بود مردم مظلوم یمن و
جهان اســام به امید چه کسی می خواستند
مبارزه کنند و مردم مستضعف در عالم به امید
چه کسی مقاومت می کردند.
وحیدی اضافه کرد :اگر یک لحظه تصور کنیم
که این جمهوری اســامی نمی بود امروز دنیا
بســیار تاریک بود و دنیای بــدون جمهوری
اسالمی بسیار تاریک و ظلمات می شد.

مصائبجامعه
در سایه نجومی بگیران
ادامه از همین صفحه:
متاســفانه تعادل رفتار ســازمانی را بهم
میریزند و برای جوانان و افرادی که تازه
وارد چرخه اداری شدهاند الگوهای بسیار
آزار دهندهای را ایجاد میکنند که آسیبها
و عوارض آنها منجر به اختالس ،رشوه و
سوءاســتفاده از موقعیت میگردد چرا که
وقتی یک نفر حقوق متعارف بر اســاس
مصوبات و بخشــنامههای دولتی دریافت
میکند ،یا دچار تحقیــر و حقارت پیش
خود و خانــوادهاش میگردد و یا تحریک
میشــود که او هم به چنیــن درآمدهایی
برسد .ما امیدواریم که دولت حاضر عبارت
نجومی اعم از زمین هــا ،خانهها و اجاره
بهای نجومی را از زبان گفتمان جمعآوری
نماید تا ضمن اصالح و سالمســازی نظام
اداری ،با فساد آزاردهنده موضوع گفته شده
مقابله گردد؛ البتــه گرانی و تورم نیز بهانه
مناســبی برای دریافت و درخواست این
گونه حقوقها است.

یادداشت2-

تفاوت اعتماد به نفس
و خودشیفتگی چیست؟
فاطمه رسولی

روانشناس

چطور بفهمیم که فردی خودشــیفته است یا فقط
اعتماد به نفس دارد؟ بسیاری از افرادی که رگههای
خودشیفتگی دارند ،بسیار با اعتماد به نفس به نظر
میرســند .آنها عاشــق قرار گرفتن در مرکز توجه
هستند و غالباً معتقدند که به ندرت اشتباه میکنند.
آنها مدام افکار و چشم اندازهای خود را تبلیغ میکنند
و به این مسئله اعتقاد قوی دارند که همیشه درست
میگویند و بسیار محترم هستند .آنها به دلیل اینکه
هرچه میخواهند میگویند و رک هســتند ،خود
را تحســین میکنند .با این حال ،بســیاری از این
ویژگیهای شخصیتی حاکی از وجود یک ساختار
دفاعی شدید و محکم است ،نه اعتماد به نفس .اگرچه

سرمقاله

مصائبجامعه
در سایه نجومی بگیران
مجید ابهری

رفتارشناس

موضوع حقوق نجومی مدت هاست که به
عنوان یکــی از مفاهیم اجتماعی در جامعه
ترویج یافته است ،متاسفانه تا امروز هیچ یک
از جامعهشناسان و رفتارشناسان درمورد این
موضوع و اینکه کف و سقف حقوق نجومی
کجاســت صحبتی نکرده اند؛ این در حالی
است که با توجه به تفاوت چشمگیر حقوقها
در جامعه ما ،افــراد با توجه به حقوقی که
میگیرند برخی از این دستمزدهای ماهیانه
را نجومی قلمداد میکنند .مثال شــخصی
که ماهیانه  ۳میلیون تومان دریافت میکند
 ۱۵الی  ۲۰میلیون تومان را حقوق نجومی
میداند و بعضی که  ۲۰الی  ۳۰میلیون تومان
حقوق دریافت میکنند  ۱۰۰میلیون به باال
را حقوق نجومی میدانند؛ واقعیت چیست؟
چرا بعضی از جوانان ما با کمال تاسف به
مفهوم حقوق نجومی خیره شده و عالقهمند
هستند که آن را به دســت بیاورند؟ اصال
حقوق نجومی یعنی چه؟ این عبارت از کجا
وارد زبان گفتمان ما شده است؟
متاسفانه از وقتی که بعضی از افراد از ده سال
پیش حقوقهای کالن دریافت میکردند و
البته هنوز هــم ادامه دارد ،این عبارت وارد
گفتگو و رسانهها شد و همچنان هم به قوت
خود پا بر جاست .از نگاه رفتارشناسی مالی،
حقوق نجومی به دستمزدی گفته میشود که
با اســتانداردهای موجود در جامعه تفاوت
چشمگیری دارد و تابع هیچ ضابطه و معیاری
نیست؛ بعضی از مسئولین برای خود و افراد
خاصی این گونه حقوقها را تعیین میکنند
و ...
ادامه در همین صفحه

یادداشت3-

مکانیســمهای دفاعی طبیعی و ضروری هستند،
هنگامی که غیرقابل نفوذ ،سفت و سخت هستند،
میتوانند مانعــی برای ظرفیتهای عاطفی عمیقتر
باشند که امکان خودآگاهی و ارتباط عمیق با دیگران
را فراهم میآورد.
ویژگی افراد خودشیفته

 -۱خودشیفتهها استاد تمام عیار دستکاری کردن
مسائلهستند
افراد خودشیفته در کارشان بسیار ماهرند .آنها برای
رسیدن به هدفشان مسائل و ماجراهای مختلف را
دستکاری میکنند تا شما را مجبور کنند کاری که
آنها میخواهند را انجام بدهید.
 -۲آنها همیشه به دیگران نیاز دارند
یکی دیگر از عالئم اصلی افراد خودخواه این اســت
که آنها مدام به شما احتیاج دارند .یادتان باشد هدف
خودشــیفتهها از برقراری دوســتی و رابطه با شما

فقط یک چیز است :آنها همیشه یک چیزی از شما
میخواهند.
-۳خود شــیفتهها به ســختی چیزی را با شما به
اشتراکمیگذارند
یکی دیگر از ویژگیهای جالب افراد خودشیفته این
است که هیچ وقت بدون در نظر گرفتن منافعشان
چیزی را با شما تقسیم نمیکنند و به شما نمیدهند.
اکثــر اوقات آنها ،هیچ عنوان چیزی را با شــما به
اشتراک نمیگذارند .این دســته از افراد حتی اگر
مجبور شوند برای شما وقت بگذارند ،غرغر میکنند.
 -۴خودشــیفتهها اهداف و آرزوهای خودشان را به
دیگران ترجیح میدهند،این افراد اگر شما را مانعی
برای موفقیت خودشان بدانند هر کاری میکنند که
شما را از سر راه بردارند؛ حتی اگر شریک زندگییا
بهترین دوستشان باشــید .تا وقتی مانعی برایشان
ایجاد نکنید شما را دوست خوب خودشان میدانند.
حاال که ویژگیهای افراد خودشیفته را معرفی کردیم

وقت این رسیده که به این سوال پاسخ دهیم که،افراد
دارای اعتماد به نفس واقعی چه ویژگیهایی دارند؟
 .۱آنها بیشــتر از این که حرف بزنند؛ به دیگران
گوشمیدهند.
 .۲از اشتباه کردن نمیترسند.
 .۳آنها در زمان نیاز از دیگران کمک میگیرند.
 .۴به رشد دیگران کمک میکنند.
 .۵آنها مهارت نه گفتن را به خوبی بلدند.
 .۶آنها منتظر تایید همیشگی دیگران نیستند.
 .۷در شرایط سخت ،بیشتر از قبل تالش میکنند.
 .۸از دیگــران و ویژگیهــای خــوب آنها تعریف
میکنند.
 .۹زبان بدن قوی و تاثیرگذار دارند.
 .۱۰آنها خودشان را به خوبی میشناسند.
 .۱۱افــرادی با اعتماد به نفس بــوده و ارتباطات
اجتماعی قوی دارند.
ادامه در صفحه 7

گزارش

درگذشت پدر انار ایران

حبیب بهــزادی «پدر انار ایــران» و
موسس بزرگترین منبع ژنتیکی ذخایر
توارثی انار کشــور پــس از نیم قرن
تالش و تحقیقات علمی در سن هفتاد
سالگی دار فانی را وداع گفت و در قطعه
مشاهیرآرامستانخلدبرینیزدبهخاک
سپرده شد.
«حبیب بهزادی شهربابکی» در ایران
تنها کس است که به نحوی با چرخه
گسترده کاشت ،داشت و برداشت علمی انار و همچنین صنایع جانبی و
تبدیل تین میوه با ارزش سرکارداشته است.
بهزادی در فروردین  ۱۳۳۰خورشیدی در شهربابک دیده به جهان گشود
و تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در شهربابک به پایان رساند .سپس
با شــرکت در آزمون ادواری و به دســت آوردن رتبه قبولی به اصفهان
رفت و با گذراندن دورهای سهساله در آموزشگاه شبانه روزی کشاورزی
کبوترآباد اصفهان که زیر نظر فرانســویها اداره میشد ،در سال ۱۳۵۱
دیپلم کشــاورزی را دریافت کرد .در مهرماه ســال  ۱۳۵۳در اداره کل
کشاورزی یزد استخدام شد و سال بعد در کنکور سراسری شرکت و در
چند مؤسسه آموزش عالی از جمله ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان رتبه
قبولی را کسب کرد ولی به دلیلعدم هماهنگی این رشته با شغل اداری به
ناچار از تحصیل در آن انصراف داد و به توصیه مدیر کل اداره ،رشته آب و
خاکشبانهانیستیتوتکنولوژیآذربایجانغربیرابرگزیدوجهتتحصیل
و همزمان با کار در اداره رهسپار ارومیه شد .با سپری شدن دوره دوساله
انیستیتو در سال  ۱۳۵۷موفق به اخذ مدرک تحصیلی فوق دیپلم شد و
چند ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی از ارومیه به رفسنجان منتقل و در
ایستگاه تحقیقات پسته ناصریه مشغول به کار شد .سال  ۱۳۶۰با انتقال
مجدد به یزد ،مسئولیت یک باغ چهار هکتاری انار به نام خشی (قدس)
راکه مربوط به موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج بود ،در ابرنداباد یزد
به عهده گرفت .فعالیت ایشان در زمینه انار که از سال  ۱۳۴۷همزمان با
دوران تحصیل در مرکز آموزش اصفهان شروع شده بود با شناسایی ۲۴
رقم از انارهای مرغوب و تجاری باغ پهلوانپور مهریز به صورت علمی دنبال
شد .شهریور ماه سال ۱۳۶۵با شکلگیری مرکز تحقیقات و منابع طبیعی

استان یزد ،به عنوان دبیر و نماینده بانک ژن گیاهی ملی ایران در همایش
سراسری کرج شرکت و گزارش مبسوطی از ژنوتیپهای انار استان را به
سمع و نظر مدعوین رساند؛ به طوریکه توجه حاضرین و خصوصا دکتر
پرویز وجدانی سرپرست بانک ژن تازه تأسیس «ژل پل» را به خود جلب
کرد .پس از بازگشت از کرج بالفاصله طرح شناسایی و جمعآوری ژنوتیپ
انارهای اســتان یزد را تدوین و جهت تایید به بانک ژن کرج ارسال کرد
و بدین ترتیب طرح شناســایی و جمعآوری سراسری انارهای ایران به
ایشان پیشنهاد میشود .لذا طرحی جدید تدوین و برای تائید نهایی به
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج ارسال کرد .با تایید طرح
ارسال شده ،نخستین مرحله اجرایی آن در مهر ماه سال  ۱۳۶۶از استان
سیستان و بلوچستان (سراوان ناهوک) آغاز و تا دامنه کوههای داالهو در
غرب کرمانشاه و گیالن تا خوزستان به مدت یک دهه دنبال شد .ماحصل
این تالش و زحمات ،شناسایی و جمعآوری  ۷۶۲گونه از انارهای اهلی،
وحشــی و زینتی ایران بود که اکنون به شکل یک کلکسیون زنده انار
که بزرگترین منبع ژنتیکی ذخایر توارثی انار ایران و جهان به حســاب
میآید در ایستگاه مرکز تحقیقاتی انار یزد احداث گردید .انجام این حرکت
بزرگ و کار ارزنده موجب شــد تا حکم کارشناس تخصصی انار ایران از

سوی سازمان تحقیقات کشاورزی
برای حبیب بهزادی صادر گردد .وی
در پائیز سال  ۱۳۷۷با چاپ و انتشار
نخســتین کتاب خود تحت عنوان
«پراکندگی و تنوع ارقام انار در ایران»
یافتههای تحقیقاتی خود را در اختیار
محققین و عالقمندان به مسائل انار
قرار داد.
به پاس تمامی فعالیتهای علمی،
عملی و پژوهشــی ایشان در تمامی
این سالها ،به شایستگی لقب «پدر
انار ایــران» را نیز به خود اختصاص
داد .این مهم موجــب آن گردید تا
دامنه تحقیاتی خود را روی مسائل
بــه زراعی و به نــژادی انار معطوف
کند .وی با اینکه در سال  ۱۳۸۱به
افتخار بازنشستگی نایل آمد اما دست
از فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود بر نداشت و به عنوان ناظر بر احداث
پروژه  ۳۰۸هکتاری انارستان بزرگ شهرستان مهریز وابسته به مجتمع
اقتصــادی کمیته امداد امام خمینی(ره) کار خود را ادامه داد و ماحصل
یافتههای خود در این پروژه را با نگارش کتاب دوم خود تحت عنوان «انار
میراث کویر» زمستان سال  ۱۳۸۹مکتوب کرد.
وی کماکان کار پژوهشی انار را دنبال کرد تا اینکه سومین نوشتار خود را
نیز در بهار سال  ۱۳۹۷تحت عنوان «انار گنجینه شگفتی ها» چاپ و در
دسترس پژوهندگان عرصه باغبانی و دیگر عالقمندان قرار داد.
بهزادی عالوه بر سفرهای علمی و تحقیقاتی داخلی در طول نیم قرن،
برایکسب اطالعات بیشتر در حوزه انار به چندین کشور از جمله اسپانیا،
یونان،ترکیه،افغانستان،تاجیکستانو...نیزسفرکردکهثمرهآنچهارمین
اثر ایشان به نام «انار از قندهار تا غرناطه» بود.
حبیب بهزادی پدر انار ایران و موســس بزرگترین منبع ژنتیکی ذخایر
توارثی انار کشور چهارشنبه  ۱۹آبان ماه  ۱۴۰۰در سن هفتاد سالگی بر
اثر سکته مغزی در منزل مسکونی خویش در یزد دار فانی را وداع گفت
و روز جمعه  ۲۱آبان در قطعه مشاهیر آرامستان خلدبرین این شهر به
خاک سپرده شد.

چگونگی دخالت مشهود مجالس
چرایی و
ِ
در امور دولتها

فساد را بپذیریم
و با آن زندگی کنیم؟!

آفتاب یزد  -رضا بردستانی :یک نمایندهی
ســابق مجلس در مصاحبه با «ایسنا» گفته
اســت« :ریشه فساد را نمیتوان کام ً
ال خشک
کــرد ».دیگــر نمایندهی ســابق مجلس نیز
در مصاحبــه با همین خبرگــزاری میگوید:
«تصویب الیحه تعارض منافع به معنای پایان
تخلفات نیســت ».ایــن دو جمله یعنی چه؟
یعنی فساد را بپذیریم و با آن زندگی کنیم؟!
> مبارزه با فساد؛ شعار یا دغدغه؟

در حالی که عدهای سرگرم موافقت و مخالفت
با «خویشاوندســاالری» هســتند و دالر به
باالترین نرخ خود در سال جاری رسیده است
 بــاالی  ۲۸هزارتومــان  -و گرانی همچنانافسار گسیخته میتازد (!) برخی اظهار نظرات
و گفتهها و تأکیدها ،ایــن نگرانی را به وجود
آورده است که با دیده تردید به موضوع مبارزه
با فســاد بنگریم و آن را از فایل دغدغه مندی
مسئوالن خارج کنیم!
این روزهــا ،هیچ کس به درســتی نمیداند
برای فردای این سرزمین و اقتصا ِد آن چه رخ
ِ
تکلیف دولت در سیاست
خواهد داد زیرا هنوز
خارجــی و معیارهای ایجــاد رونق اقتصادی
و رفع گالیــه مندیهای مــردم در حوزهی
معیشــت و گرانیها چیست دو موضوعی که
ناخواسته و بیدلیل (!) به هم گره خورده است
و این در حالی اســت که قرار بود معیشت و
اقتصــاد بــه تحریمها و مذاکرات هســتهای
گره نخورد.
> الیحه تعارض منافع و چند مسئلهی عجیب

حسین ابراهیمی نماینده سابق مجلس (دور
دوم و هشتم) با اشاره به تصویب الیحه تعارض
منافع در مجلس گفته اســت« :ریشــه افراد
مفسد را نمیتوان کامال خشک کرد زیرا این
افراد از زمان صدر اســام بودهاند و بعد از این
هم خواهند بود اما میتوان جلویشــان را تا
حد امکان گرفت تا ممانعت از فســاد که باید
باالترین دســتاورد جمهوری اســامی باشد،
محقق کرد».
ابراهیمــی با تاکید بر اینکه شــخص رئیس
جمهوری تصریح کرده دولت خط قرمزی در
مبارزه با فساد ندارد ،اظهار کرد :الیحه تعارض
منافع دســت قوای مجریه و قضائیــه را باز
میکند تا بتوانند به عنوان مثال با جمعی که
اخیرا ً دیدیم با وارد کردن اتومبیل چه رقمهای
باالیی برداشــتند و چه افراد بســیاری در آن
دخیل بودهاند ،راحتتر برخورد کنند.
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