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حریق چندین مغازه را به کام خود گرفت 
آتش سوزی در بازار تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهر تهران از آتش گرفتن شبانه ۱۵ باب مغازه در 
بازار تهران خبر داد. سید جالل ملکی در گفت وگو 
با ایســنا، دراین باره گفت: وقــوع حادثه حریق در 
تعدادی از مغازه های واقع در بازار تهران در ساعت ۲۲ 
دقیقه بامداد دیروز به سامانه ۱۲۵ اطالع داده شد که 
در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان پنج ایستگاه را 
به همراه خودرو فرماندهی و تانکر آب به محل حادثه 
واقع در بازار تهران، بازار پاچنار، سرای سیدولی اعزام 
کرد. وی با اشــاره به حضور عوامل آتش نشانی در 
محل حادثه گفت: با حضور آتش نشانان در محل 
مشاهده شــد که حریق در یک سرای قدیمی سه 
طبقه که داخل آن ده ها باب مغــازه تولید کفش 
قرار دارد، رخ داده و شــعله های آتش به بیش از ۱۵ 
باب مغازه در سه طبقه سرایت کرده و کامالً شعله ور 
بود. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران با بیان اینکه سیم کشی مغازه ها 
و وجود مواد قابل اشــتعال عملیات آتش نشانان را 
با سختی هایی روبه رو کرده بود، گفت: شعله های 
آتش به سرعت در حال گســترش بود به طوریکه 
در مجاورت این سرا، یک سرای فرش بود که آتش 
در حال ســرایت به آن بود و اگر این اتفاق رخ داده 
بود آتش نشانان با عملیاتی وسیع و بسیار نفسگیر 

روبه رو می شدند.
    

بیوتروریسم مصرف گوشت یخی 
شایعه است

سرپرست روابط عمومی و مرکز اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت با تکذیب بیوتروریسم مصرف 
گوشت های یخی، گفت: همه آزمایشات الزم برای 
بررســی این موضوع به صورت کامل انجام شــده 
است.  کیانوش جهانپور در حاشیه نشست نوروزی 
وزیر بهداشت در  ارتباط با اپیدمی اسهال و استفراغ 
در بخش هایی از اســتان کردستان از جمله قروه و 
سریش گفت: نوروویروس عامل این بیماری مسری 
گوارشی است که ساالنه حداقل ۶۸۵ میلیون نفر را 
در سراســر دنیا  آلوده می کند. وی افزود: به دنبال 
بروز این اپیدمی، شایعاتی مبنی بر ارتباط موضوع 
به بیوتروریسم، گوشــت های یخ زده و یا آلودگی 
منابع آب منتشر شده که این موضوع بی پایه بوده 
و مشــخصا آلودگی آب و آلودگی گوشت، منتفی 
شده و در آزمایشــات صورت گرفته مشخص شده 
بیماری ویروسی »نورواک« است. سرپرست روابط 
عمومی و مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت با اشاره 
به تمهیدات چهارشــنبه آخر سال گفت: کمپین 
سالمت نوروزی در نظر گرفته شده و باید توجه داشت 
پیشگیری اصل مهمی است که باید بیش از بیش به 

آن توجه شود.
    

ایجاد بانک اطالعاتی
 از اراذل و اوباش پایتخت

رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از ایجاد 
بانک اطالعاتی اراذل و اوباش خبر داد و گفت: برای 
برخورد با اراذل و اوباش طرح های محله محور در 
دستور کار ما قرار دارد و در محالتی که حساسیت 
بیشــتری وجود دارد به صــورت محله محور 
طرح هایی برای برخورد با اراذل و اوباش برگزار 
می کنیم. سردار علی ذوالقدر درباره برنامه های 
این پلیس برای برخــورد بــا اراذل و اوباش در 
محالت گفت: برخی از مناطق حاشیه ای و برخی 
از مناطق قدیمی بعضا افراد خالفکار حضور دارند. 
ما در خصوص اراذل و اوباشی که سابقه دار هستند 
و مکررا برای مردم ایجاد مزاحمت می کنند، بانک 
اطالعاتی تشکیل داده ایم و مشخصات این افراد در 
بانک اطالعاتی ما ثبت است. وی خاطرنشان کرد: 
چنان چه این افراد در محله اقدام به ایجاد درگیری 
کرده و رفتارهای اوباشگرانه داشته باشند یا مردم 
به ما از رفتارهای سوء این افراد گزارش دهند، از 
طریق این بانک اطالعاتی آن ها را شناسایی و با 

آن ها برخورد می کنیم. 

از گوشه و کنار

آذر فخری

نوشــین یک دختر جوان پر شر 
و شور اســت. دانشجوســت. از آن 
دانشــجوهایی که از همان روز اول 
ورود به دانشگاه تصمیم گرفت روی 
پاهای خودش بایستد و دستش توی 
جیب خودش برود. از کارکردن ابایی 
ندارد و نوع کار تا جایی که به حریم و 
شخصیتش آسیب نزند، برایش مهم 
نیست:»می دانید هرکاری برای من 
درس و تجربه خاصی دارد، من هم 
منشــی مطب بودم، هم فروشنده و 
هم در کافه ها کار کرده ام. هر کدام از 
این ها دنیای خاصی دارند.« نوشین 
درباره برنامه ریــزی می گوید:» من 
هم وسواس و هم شوق برنامه ریزی 
دارم. اســم برنامه ریزی که می آید 
چشــمانم برق می زند. مــن اصاًل 
عاشق برنامه ریزی ام.هیچ قدمی از 
زندگی ام را بدون  برنامه برنداشته ام. 
من هر جمعه شب، تنها در گوشه ای 
ساکت می نشینم و برای هفته بعدم 
برنامه ریزی می کنم. البته که ممکن 
اســت بعضی از آن هــا اصال عملی 
نشوند. چون همیشه شرایط تحت 
کنترل من نیســت. آن هــم در این 
اوضاع و احوالی که درگیر آن هستیم. 
اما داشــتن برنامه مسیرم را روشن 
می کند و باعث می شــود با تمرکز و 

پیش بینی جلو بروم.«
می توان در مورد نوشــین گفت 
که او یکی از آن افراد بســیار نادر و 
کمیاب جامعه ماســت. آدم هایی 
که برای هر ساعت و هر روزشان هم 
 B و A برنامه دارند و هم نقشه های
، یعنی نقشــه های جایگزین که هر 
وقت اوضاع آن طــور که پیش بینی 
کرده بودند پیــش نرفت بتوانند در 
لحظه یک تصمیم مناسب بگیرند. 

اما اکثر ما این طور نیستیم. برای 
ما آن »شنبه« هرگز از راه نمی رسد. 
هر چند که حتما طبق عادت برای 
ســال جدید از چنــد روز پیش و یا 
با آغاز اســفند در حال برنامه ریزی 
هســتیم؛ امــا البته احتمــاال تنها 
برنامه ای که فعال عملی شــده تهیه 
بلیت یک مســافرت است و مذاکره 
با خانواده برای رفتن به شهر و دیار 

مادری یا پدری!
نظر نوشــین در مورد اکثر مردم 
این است که آن ها بدون برنامه ریزی 
و بدون چشم انداز زندگی می کنند. 
البته یک مورد را اســتثنا می داند، 
اغلب مــردم برنامه ریــزی را فقط 
مختص پول و نحــوه هزینه کردن 
آن می دانند و همیشه دفتر حساب 
و کتاب شان چه در ذهن شان و چه 
در دست شان باز است:»در این مورد 
شک نکنید؛ مردمی که من با آن ها 
مواجه شده ام، حساب ریال به ریال 
دخل و خرج خــود را دارند، و هدف 

این حساب و کتاب هم بیشتر حول 
این می چرخد که کجا جلوی خرج را 
بگیرند و کجا خرج نکنند. آن ها برای 
خرج کردن برنامه ریزی نمی کنند و 
برای همین آن طور که باید از زندگی 

هم لذت نمی برند.« 
برنامه ریزی یعنی چه؟!

برنامه ریزی یک فرایند است که 
ما در طی آن کارهــا و امور خودمان 
را سازماندهی و ســاماندهی کنیم. 
برنامه داشتن بسیار مهم است چون 
روش ها و مسیری را که می خواهیم 
طی کنیــم از قبل بــرای خودمان 
مشــخص می کنیم و بــا توجه به 
شرایط مان می دانیم که کدام روش 
را برای کدام کارو مسیر باید انتخاب 
کنیم. این ها را محســن بهشتی پور 
روان شــناس می گویــد و چنیــن 
ادامه می دهد:»وقتــی می گوییم 
برنامه ریزی یک فرآیند است به این 
معناست که همواره حتی تا انتهای 
زمان اجرا باید برروی اجزای آن فکر 
و تمرکز کنیــم و تنها به طراحی آن 
کفایت نکنیم. چون در صورت نیاز 
بایــد بتوانیم طــرح و برنامه مان را 
اصالح کنیم. طبیعی اســت که هر 
برنامه ریزی متناسب با هدف هایی 
اســت که ما برای زندگــی و آینده 
خودمان در نظر گرفته ایم. پس باید 
سعی کنیم به بهترین شیوه و شکل 
آن کارها را انجــام دهیم تا بهترین 
نتیجه را بگیریــم. برنامه ریزی به ما 

کمک می کند دقیقا به این »بهترین 
روش ممکن« برسیم.«

بهشــتی پور تاکیــد می کند در 
برنامه ریــزی فرد، شــخصیتش و 
موقعیت زمانــی و مکانی اش، تاثیر 
زیادی دارند. اگر فردی با آگاهی به 
شرایط و شخصیت و زمان و مکانی 
که درآن قرار دارد بتواند برنامه ریزی 
کند حتما امکانــات و توانایی های 
خودش را در نظر می گیرد و با توجه 
به این هــا برنامه مناســبی تدوین 
می کند که بــا واقعیــت زندگی و 
رد.  مونــش هماهنگــی دا پیرا
بهشــتی پور می گوید:»این طــور 
نیســت که ما فقط بــرای کارهای 
بــزرگ و پروژه های ســنگین باید 
برنامه ریزی کنیــم. اتفاقا برای هر 
مورد ریز و درشــت زندگــی اگر نه 

یک برنامه ریــزی کالن، اما حداقل 
باید یک پلن و نقشه ذهنی مشخص 
داشته باشیم تا در مواقع الزم به آن 
مراجعه کنیم.« اما البته بهشتی پور 
معتقد است برای کارهای هیجانی 
چندان الزم نیســت برنامه خاصی 
داشته باشــیم. مســائل هیجانی 
معموال خودشان ســراغ ما می آیند 
و پیش بینی نشده هستند. او اضافه 
می کند:»حتی در مورد پروژه هایی 
که مســئولیتی در آن ها نداریم که 
الزم نیست برنامه ریزی کنیم، چون 
ما فقط انجام دهنــده و پیاده کننده 
برنامه هایی هســتیم که مســئول 
پروژه طراحی کرده و قرار نیست در 
مورد آن ما دغدغه ای داشته باشیم، 
همین طور قرار نیســت اســترس 
کارها و مســائلی را کــه در حیطه 
اختیارات و توانایی های ما نیست با 

خودمان حمل کنیم.«
ما ایرانی ها

 اهل برنامه ریزی نیستیم! 
این دیگر برای اغلب ما مسئله ای 
طبیعــی و کامال ملموس اســت، 
بسیاری از ما جز برنامه روتین درسی 
یا شغلی که به دســت مان داده اند، 
برنامه ریــزی منســجم و خاصی 
بــرای کلیت زندگی مــان نداریم و 
حتی گاهی از آن فــرار می کنیم. ما 
ایرانی های اهل دل فقط یک برنامه 
کامال واضح در زندگی داریم:»هر چه 
پیش آید خوش آید!« و حتی ادبی تر 
از آن:»چو فردا شود فکر فردا کنیم« 
که مفهوم خیلــی خودمانی تر آن 
می شود:»بریم ببینیم چی میشه!« 
چرا برنامه ریزی در ایران ناموفق 
است؟ این یک پرسش ازلی-ابدی 
در مورد ماســت. حلقه مفقوده در 
این مشکل کجاســت و ما دقیقا از 
چه چیــزی داریم گلــه می کنیم؟ 
میثم مقدم روان شناس برنامه ریزی 
را در ســه مرحله توضیح می دهد: 
»شناخت وضع موجود با آمار و ارقام، 
ترسیم وضع مطلوب و آینده نگری. 
بعــد از ترســیم این ســه مرحله، 
سیاســت هایی باید در پیش گرفته 
شــود که بتوانیم از وضع موجود به 

وضع مناسب نقل مکان بکنیم.«
او چنیــن ادامــه می دهد:»ما 
معموالً در شــناخت وضع موجود، 
دچار مشکل هستیم چرا که باید آمار 
و برآوردهای خاصی داشــته باشیم 
که در برنامه ریزی مورد استفاده قرار 
می گیرد. برنامه ها باید کمی ، پلکانی 
و مرحله به مرحله ریخته شــوند. تا 
زمانی که  برنامه ریزی کمی نشود و 
ما به آن نگاهی کلی داشــته باشیم، 
نمی شــود در مورد میــزان عملی 
بودن و حتی موفقیــت یک برنامه 

صحبت کرد.«
ما وقتــی هنــگام برنامه ریزی 
معموال شوروشــوق زیادی داریم. 
حتی برای دوش گرفتــن و حمام 
کــردن هــم برنامه می نویســیم. 
مقدم امــا در نهایت معتقد اســت 
درصد زیادی از مــا اغلب چند روز 

پر انرژی با برنامــه ای که ریخته ایم 
جلــو می رویم و حتی بــه خودمان 
چنان سخت می گیریم که نفس کم 
می آوریم و دقیقا برای همین خیلی 
زود کم می آوریــم و از برنامه خارج 
می شــویم و آن را رها می کنیم. در 
مدارس و دانشگاه های ما  روش های 
برنامه ریزی آموزش داده نمی شود، 
یعنی ما عادت کرده ایم همیشــه از 
بــاال برنامه ای دســت مان بدهند و 

خیال مان را راحت کنند. 
یک دفتر زیبا، 

یک روان نویس خوش رنگ!
اولیــن گام در برنامه ریزی ثبات 
قدم است. مقدم توضیح می دهد:» 
بایــد هنــر برنامه ریــزی و اجرای 
برنامه ریــزی را هر لحظــه تقویت 
کنیم و این حس را در خودمان زنده 
نگه داریم و و به خودمان زمان بدهیم. 
باید بپذیریم که فقط با برنامه ریزی 
به هدف های مان می رســیم. کسی 
که برنامه ندارد مثل یک ماهی ست 
که در یــک رودخانه بزرگ متالطم 
افتاده و هر لحظه از این سو به آن سو 
پرتاپ می شود و فقط می تواند دور 

خودش بچرخد.
مقــدم برخــالف بســیاری که 
می گویند یــک برگه کاغــذ و یک 
خــودکار بردارید و شــروع کنید به 
نوشتن برنامه، توصیه می کند که باید 
یک دفتر بسیارزیبا و یک روان نویس 
گران قیمت تهیه کنید وبعد شــروع 

کنید به برنامه ریزی!چرا؟
»چون قراراســت ایــن برنامه 
کیفیت زندگی شــمارا تغییر بدهد 
و بهتر کند و شما را به موفقیت هایی 
که برای تان مهم است برساند. وقتی 
دارید برنامه می نویسید تصور کنید 
که در حال امضای یک قرارداد کالن 
و بزرگ هستید. شــما برای حضور 
در مراســم امضای این قرار داد باید 
بهترین لباس خود را بپوشــید. این 
وضعیت به شــما اعتمــاد به نفس 
می دهد. حس ایــن را می دهد که 
دارید کار بزرگــی انجام می دهید و 
باید در این مراســم در میان جمع 
بدرخشید و چشم ها را خیره کنید. 
برنامه ریزی برای زندگی هم دقیقا 
همین است، باید آن را به زیباترین 
شکل ممکن نوشــت تا هر بار نگاه 
کردن به آن انگیزه های درونی ما را 
شعله ورتر کند. یک دفتر خوب و یک 
روان نویس خوب اعتماد به نفس و 

انگیزه شما را تقویت می کند!

داستان تکراری پایان هر سال؛

برایسالجدیدحتمایکبرنامهحسابیمینویسم

یادداشت

آسیه ویسی

این یکی را هم بگذارید در کنار همه عجایب و غرایبی که 
در رفتار ما ایرانی ها وجود دارد و البته همه این رفتارهای 
عجیب و غریب احتماال یک منشــأ و منبع خاص دارد که 
باید بررسی شود. شاید علت آن در این است که ما مراسم 
خیلی کمی برای دورهمی های شاد داریم. مثال چند بار در 
سال سیزده بدر داریم که به خاطرش بساط آش و لوبیاپلو 
را برداریم و سر به کوه  و در و دشــت بگذاریم و دورهمی 
حال وهوایی عوض کنیم. خوب معلوم است که برای یک 
عید، یک سیزده بدر کافی اســت. اما تا بخواهید در دور و 

اطرافیان مان، دور از جان شما فوتی داریم؛ یعنی آدم هایی 
که به هر دلیلی از دنیا می روند و سوم و هفتم و چهلم و عید 

اول و سالگرد دارند. 
با یک حساب سرانگشتی مشــخص می شود که ما در 
اثر فوت یک نفر چند بار می توانیم دورهم جمع شویم، سر 
مزار متوفی برویم و طی مراسمی هم خیرات بدهیم، هم 
خیرات بخوریم و هم تجدید دیدار کنیم و گپ وگفتی در 
باره مسائل روز داشته باشــیم و البته غیبت و حرف های 

درگوشی که چاشنی تمام این طور دورهمی هاست.
این ها را گفتم که برســم به مراسم آخرین پنج شنبه و 
جمعه آخر هرسال و آیین و مراســم رفتن به زیارت اهل 

قبور. تا همین چند ســال پیش این مراســم صرفا با یک 
بســته خرما و یک شیشــه گالب به خوبی و خوشی و با 
سرعت انجام می شد. اما دو سه سالی است این مراسم هم 
مثل همه مراســم دیگری که در زندگی روزمره ما درگیر 
و آلوده تجمالت و اسراف کاری ها و چشم و هم چشمی ها 
شده، ابعاد تازه  و گسترده ای پیدا کرده و شامل تدارکات 
و برنامه آش پزون و مخلفات دیگر شده. و تقریبا هرکس 
که به زیارت متوفای خــود می رود، حتمــا چنین دم و 
دســتگاهی همراه خود می برد. همین امسال باور کنید 
در بهشــت زهرا)س(، ملت برای خالص شــدن از دست 
خوراکی ها و غذاها و میوه وشیرینی که برای پخش کردن 
آورده بودند، افتاده بودند بــه التماس کردن و بعضی ها از 
قبل چنین رفتاری، احتماال غذا و میوه یک هفته خود را 

به خانه بردند. 
باور کنیــد یا نــه، هیچ کــدام از این ها برای کســی 

که دســتش از دنیا کوتاه شــده، حســنه ای ندارد و در 
حساب وکتابش نوشته نمی شود. چراکه اغلب آن هایی که 
شامل چنین پذیرایی ها اسراف کارانه ای در گورستان ها 
می شوند، نه نیازمندند و نه گرســنه. درحالی که همین 
هزینه ها را می شــد به نیت عزیز ازدست رفته صرف امور 
مهم تری مثل تهیه خوراک و پوشاک شب عید نیازمندان 
کرد. اما چه می شــود کرد که با آن هزینه نمی شود پیش 
مردم و فامیل پز داد و یا نمی شود با خاله و دایی و دوست 
و آشنا دور مزار جمع شد، آشی خورد و گپ وگفت و حتی 

شوخی و خنده ای داشت.
شــاید هم واقعا خیلی نشــود در این مــورد به مردم 
ایراد گرفت. مردم ما فرصت هــای کمی برای در کنارهم 
بودن و چنیــن دورهمی هایــی دارند و چــه حیف که 
 همین فرصت های انــدک را اغلب »مــرگ« در اختیار 

ما می گذارد! 

 دورهمی های خوشمزه بر مزار اهل قبور!

 سال جدید کم کم فاصله اش را با ما کم می کند. هرسال این روزها می نشینیم و برای سال جدید برنامه ریزی می کنیم. 
کارهایی را که باید انجام بدهیم یا نباید انجام بدهیم می نویسیم. خیلی هم ریز و دقیق وبا  توضیحات مفصل. برای خودمان 
هدف هایی تعیین می کنیم. اما از همان هفته اول یا ماه اول، همه چیزدوباره به روال همیشگی اش برمی گردد و ما باز همان 

آدم بی برنامه ای می شویم که بودیم و عمال تغییر خاصی در سبک وسیاق زندگی مان اتفاق نمی افتد؛ همه چیز نیمه کاره رها 
می شود و ما می افتیم در گرداب روزمره گی. بماند که بسیاری از ما حتی برنامه ریزی هم نمی کنیم و برنامه ریزی را احمقانه، 

غیرمنطقی یا غیرضروری می دانیم و عمیقا باورداریم بلدیم همین طوری و بدون پیش نویس زندگی مان را اداره کنیم.

باید هنر برنامه ریزی و 
اجرای برنامه ریزی را هر 
لحظه تقویت کنیم و این 
حس را در خودمان زنده 
نگه داریم و و به خودمان 

زمان بدهیم. باید بپذیریم 
که فقط با برنامه ریزی به 
هدف های مان می رسیم

در برنامه ریزی فرد، 
شخصیتش و موقعیت 

زمانی و مکانی اش، تاثیر 
زیادی دارند. اگر فردی با 

آگاهی به شرایط و شخصیت 
و زمان و مکانی که درآن 

قرار دارد بتواند برنامه ریزی 
کند حتما امکانات و 

توانایی های خودش را در 
نظر می گیرد
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