
٩٢٠١٨٥٧١/ ق

 آگهی مزایده عمومی
واگذار�  دارد  نظر  در  جنوب�  خراسان  استان  ها�  پا�انه  و  ونقل  حمل  �ل  اداره 
�� باب غرفه جهت �اربر� �ارواش در محل پا�انه بار بيرجند را از طر�ق برگزار� 
 مزا�ده عموم� به اشخاص حقوق� و متقاضيان حقيق� واجد شرا�ط واگذار نما�د . 

تار�خ  از  بيشتر  اطالعات  �سب  و  مزا�ده  اسناد  در�افت  جهت  توانند  م�  متقاضيان  �ليه  لذا 
انتشار آگه� به مدت ٦ روز (تا پا�ان ساعت ادار� شنبه ٩٢٫١٫٣١ )به اداره �ل حمل ونقل 
و پا�انه ها� استان خراسان جنوب� به آدرس بيرجند -نبش غفار� ٢٥- دبيرخانه مراجعه و 
حدا�ثر تا پا�ان وقت ادار� روز سه شنبه مورخ ٩٢٫٢٫١٠ پيشنهادات خود را در ساعات ادار� 
به دبيرخانه اداره �ل حمل ونقل و پا�انه ها� استان خراسان جنوب� تحو�ل و رسيد در�افت 

نما�ند . مبلغ پا�ه اجاره ماهيانه ١٫٥٠٠٫٠٠٠ ر�ال م� باشد .
ميزان سپرده شر�ت در مزا�ده ١٫٨٠٠٫٠٠٠ ر�ال (١٠٪ مبلغ اجاره ساليانه بر اساس نرخ 

پا�ه )م� باشد .
٩٢٫٢٫١١ روز چهارشنبه در طبقه دوم  ١١ صبح مورخ  پا�تها راس ساعت  بازگشا��  جلسه 
سالن جلسات به آدرس :خراسان جنوب� -بلوار غفار� -نبش غفار� ٢٥ اداره �ل حمل ونقل 

و پا�انه ها� استان خراسان جنوب� م� باشد .

 اداره کل حمل و نقل و پایانه هاى استان خراسان جنوبی 
٩٢٠١٦٩٥٢/ ش

٩٢٠١٧٤٢٣/ ل

 آگهی مزایده عمومی
اداره �ل حمل ونقل و پا�انه ها� استان خراسان جنوب� در نظر دارد واگذار� ٤ باب غرفه 
جهت �اربر� حمل ونقل در محل پا�انه بار بيرجند را از طر�ق برگزار� مزا�ده عموم� به 

اشخاص حقوق� واجد شرا�ط (شر�تها� حمل و نقل فرآورده ها� نفت� )واگذار نما�د .
لذا �ليه متقاضيان م� توانند جهت در�افت اسناد مزا�ده و �سب اطالعات بيشتر از تار�خ انتشار آگه� به 
مدت ٦ روز( تا پا�ان ساعت ادار� شنبه ٩٢٫١٫٣١ )به اداره �ل حمل ونقل و پا�انه ها� استان خراسان 
جنوب� به آدرس بيرجند -نبش غفار� ٢٥- دبيرخانه مراجعه و حدا�ثر تا پا�ان وقت ادار� روز 
سه شنبه مورخ ٩٢٫٢٫١٠ پيشنهادات خود را در ساعات ادار� به دبيرخانه اداره �ل حمل ونقل 
و پا�انه ها� استان خراسان جنوب� تحو�ل و رسيد در�افت نما�ند . مبلغ پا�ه اجاره ماهيانه برا� 

هر باب غرفه ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ر�ال + نيم درصد بارنامه ها� صادره م� باشد .
 ميزان سپرده شر�ت در مزا�ده ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ر�ال (١٠٪ مبلغ اجاره ساليانه بر اساس نرخ پا�ه )م� باشد .

سالن  دوم  طبقه  در  چهارشنبه  روز   ٩٢٫٢٫١١ مورخ  صبح   ١١ ساعت  راس  پا�تها  بازگشا��  جلسه 
جلسات به آدرس :خراسان جنوب� -بلوار غفار� -نبش غفار� ٢٥ اداره �ل حمل ونقل و پا�انه ها� 

استان خراسان جنوب� م� باشد .

 اداره کل حمل و نقل و پایانه هاى استان خراسان جنوبی 
٩٢٠١٦٩٧٩/ ش

آگهی تغييرات شرکت مرغ مادر دیزباد 
(سهامی خاص) به شماره ثبت ١٣٧٢٩ و 

شناسه ملی ١٠٣٨٠٣٢٧٢٠۵
طبق صورتجلسه مجمع عموم� مورخ ٩١٫١٢٫١٥ 
جهت  خراسان  روزنامه  تعيين  ضمن  مزبور  شر�ت 
مال�  صورتها�  تصو�ب  و  شر�ت  ها�  آگه�  درج 
مفيد  حسابرس�  موسسه   ،٩١٫٩٫٣٠ به  منته� 
حسابرس  و  قانون�  و  اصل�  بازرس  سمت  به  راهبر 
شر�تها�   ،٩٢٫٩٫٣٠ به  منته�  مال�  سال  برا� 
عل�  نما�ندگ�  به  �وثر  �شاورز�  گذار�  سرما�ه 
نما�ندگ�  به  �وثر  اقتصاد�  سازمان  و  پسند�ده 
توسعه  گذار�  سرما�ه  و  �ا�ل�  رحيم�  عبدالرضا 
و  رضو�  حمزه  نما�ندگ�  به  �وثر  معادن  و  صنا�ع 
سرما�ه گذار� صنا�ع غذا�� نماد �وثر به نما�ندگ� 
و  برق  صنا�ع  گذار�  سرما�ه  و  قائم�  محمد 
شر�ف�  حميدرضا  نما�ندگ�  به  �وثر  ال�تروني� 
دو  مدت  برا�  مد�ره  هيئت  اصل�  اعضا�  سمت  به 
سال انتخاب گرد�دند و به موجب صورتجلسه هيئت 
رحيم�  عبدالرضا  آقا�   ٩٢٫١٫١٠ مورخ  مد�ره 
مد�رعامل  و  مد�ره  هيئت  رئيس  سمت  به  �ا�ل� 
هيئت  رئيس  نا�ب  سمت  به  قائم�  محمد  آقا�  و 
اسناد  و  اوراق  �ليه  و  شدند  برگز�ده  شر�ت  مد�ره 
بهادار و تعهدآور و رسم� و بان�� با امضا� مشتر� 
از   ��� و  مد�ره  هيئت  رئيس  نا�ب  �ا  مد�رعامل 
اعضا� هيئت مد�ره به همراه مهر شر�ت و اسناد و 
با امضا� مد�رعامل  نامه ها� ادار�  اوراق عاد� و 
اختيارات  حدود  و  بود  خواهد  معتبر  شر�ت  مهر  و 
شد.  تفو�ض  و�  به  صورتجلسه  شرح  به  مد�رعامل 

محمد اسماعيل ذاکرى- کفيل ثبت 
اسناد و امالک ناحيه دو مشهد مقدس 

٩٢٠١٦٦٤٤/ م

آگهی دعوت به همکارى 
دارد  نظر  در  خاوران  پيوند  صنعت  و  �شت  شر�ت 
اجرا� عمليات م�انيزه مورد نياز واحدها� تابعه از 
قبيل :بسته بند� �ونجه و سا�ر عمليات مورد نياز را 
در سطح ١٠٠٠ ه�تار در ٤ منطقه را به پيمان�اران 
واجد شرا�ط واگذار نما�د . لذا از عموم افراد واجد 
با  را  خود  �تب�  تقاضا�  گردد  م�  دعوت  شرا�ط 
ذ�ر توانمند� �ه دارا هستند تا پا�ان فرورد�ن ماه 

به دفتر مر�ز� شر�ت تسليم نما�ند .
آدرس دفتر مرکزى :بيرجند-خيابان امام موسی 

صدر شرقی -جنب بنياد مستضعفان
تلفن :٨و٠۵۶١۴۴٣٧۶۶٧

شرکت کشت و صنعت پيوند خاوران 
٩٢٠١٦٩٣٢/ ش

سنگ شکن 
�� خط �امل با تمام� امتيازات و �� 
خط بچينگ به مساحت ٣ ه�تار سند 

ششدانگ در بجنورد به فروش م� رسد .

  ٠٩١۵۵١٣٢۶٠۶ 
٠٩٣٩٣۵٩٨۵٨٨ قاسم پور 

٩٢٠١٩١٤٧/ ش
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خانواده و مشاوره
   روزنامه صبح ایران
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مال و ثروت مانند ستون فقرات خانواده و اجتماع است. برنامه ریزی اقتصادی دقیق و واقع گرایانه 
در پابرجایی خانواده نقش اساسی دارد. خانواده ای که در تأمین نیازهای اولیه خود مشکل دارد، 
نباید موجودی خود را برای خوردنی های غیر ضروری، خرید وسایل زینتی و یا سفرهای غیر 
واجب مصرف کند. چشم و هم چشمی، رقابت های نادرست در مصرف، حفظ آبروهای کاذب 

اجتماعی و فخرفروشی تعادل درآمدها و هزینه های ما را بر هم می زند. نکته دیگر آن که در ثروت 
مرد حق همسر و فرزندانش نهفته است. از این رو حق ندارد نابخردانه و هر گونه که خواست در 
اموالش تصرف کند. یعنی: مصالح اقتصادی خانواده و اجتماع، مالكیت شخصی و خصوصی 
فرد را تحت الشعاع قرار می دهد. حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی واعظ موسوی 

ِتی َجَعَل  َفَهاَء َأْمَواَلُكُم اَلّ َو اَل ُتْؤُتوا الُسّ
ُ َلُكْم ِقَیاًما . اموال خود را که خداوند  الَلّ
مایه برپایی زندگی شما قرار داده است 
به سفیهان نسپارید. )النساء، آیه 5(

ترفندهای خانه داری

تحلیل آزمون

نکته ها و مهارت های اولیه خیاطی 
برخالف گذشته، امروزه برخی از خانم های جوان و نوعروسان 
ارتباط بسیار خوبی با »چ��رخ خیاطی« برقرار نمی کنند. 
درگذشته های نه چندان دور بسیاری از دوخت و دوزها توسط 
مادر خانواده و با یک چرخ خیاطی معمولی انجام می شد اما 
امروزه با وجود آن که چرخ خیاطی ها بسیار پیشرفته شده 
است اما بسیاری از دختران جوان عالقه ای به استفاده از 
آن ندارند. درحالی که پس از آغاز زندگی مشترک خواهند 
دید که یادگیری برخی از مهارت های اولیه خیاطی بسیار 
ضروری است در ادامه به برخی از این نکات اشاره می کنیم 
و در شماره های بعد نکات بیشتری را در این باره یادآوری 

خواهیم کرد.
 ●  سنجاق قفلی های پراکنده را جمع کنید و آن ه��ا را به 
وسیله یک پیپ پاک کن )سیم کرک دار( مانند گلوبندی به 
نخ بکشید. سپس دو سر پیپ پاک کن را به شکل حلقه ای به 
هم وصل کنید و انتهای آن را بپیچانید تا سنجاق قفلی ها از 
آن خارج نشود. هنگام استفاده می توانید سر آن را برعکس 
بپیچانید و باز کنید. اگر پیپ پاک کن در اختیار ندارید، 
می توانید این کار را با یک سیم معمولی روک��ش دار انجام 

دهید.
 ●  اگر سوزن چرخ خیاطی شما کند شده است و قابل استفاده 
نیست آن را دور نیندازید، بلکه خودتان می توانید آن را تیز 
ودوباره استفاده کنید. برای این کار کافی است یک سمباده 
را زیرسوزن چرخ قرار دهید و سوزن را چند بار درون آن فرو 

کنید. دوباره مانند اولش تیز خواهد شد. 
 ●  برای راحت نخ کردن سوزن می توانید هنگام نخ کردن، یک 
برگ کاغذ سفید زیر سوراخ سوزن قرار دهید. به این ترتیب 
سوراخ سوزن مشخص تر می شود و زودتر می توانید آن را 
نخ کنید. همچنین می توانید هنگام نخ کردن سوزن، نوک 
انگشت شست و اشاره خود را با مقدار کمی اسپری مخصوص 
موی سر آغشته کنید و نوک نخ را بین انگشتان نگه دارید. به 
این ترتیب نخ سفت می شود و بی آن که چند شاخه شود، به 
راحتی می توانید نخ را داخل سوزن کنید. اگر این اسپری را 
ندارید می توانید از مقدار کمی محلول نشاسته و آب استفاده 

کنید و سرنخ را با آن آغشته کنید. 
 ● برای بریدن جادکمه در پارچه های سفت و ضخیم، یک تکه 

صابون زیر آن بگذارید و آن را به وسیله یک تیغ ببرید.
 ●  برای نو و درخشان ماندن دکمه های فلزی وطالیی رنگ، 
از همان ابتدا آن ها را با یک ورقه الک بی رنگ بپوشانید. این 

الک از رنگ دکمه ها محافظت می کند.
 ●  اگر از اتوی بخار استفاده می کنید برای جلوگیری از رسوب 
جرم درات��وی بخار بهتر است به مخزن آب اتو به همراه آب 
به اندازه نصف پیمانه سرکه اضافه کنید تا مخزن اتوی شما 

رسوب نداشته باشد و لباس هایتان نیز سفیدک نزند. 
پنج شنبه هفته گذشته در ستون ابزار روان سنجی، آزمون معتبر »شخصیت شناسی« 
را منتشر کردیم. این آزمون که توسط سایت کلینیک تخصصی مشاوره و بهداشت روان 
دانشگاه تهران ارائه شده است، با طرح ۱۰سوال به شما می گوید که در نظر دیگران 
چه جور آدمی هستید. معموال برای خیلی از افراد مهم است که بدانند دیگران چه 

آنان دارند، حتی گاهی اوقات دیگران ناخواسته تصوری از شخصیت 
ب�����ا رف�����ت�����ار و 
گ��ف��ت��ارش��ان 
ش��خ��ص��ی��ت 
دی�����گ�����ری از 
خ����ودش����ان در 
ذه��ن دیگران به 
نمایش می گذارند.  
ای��ن آزم����ون از این 
نظر ب��ه اف���راد کمک 
می کند که می توانند 
بدون رجوع به دیگران 
و س��وال از آن ه��ا متوجه 
شوند که در ذهن آن ها چه شخصیتی دارند. 

ارسال تحلیل آزمون به 7هزار و 765 ▪ شرکت کننده 

اگر شما از آن دسته افراد هستید که در این آزمون شرکت کرده اند حتما به یاد دارید 
که از شما خواسته بودیم به تمام سواالت آزمون به دقت پاسخ و سپس با توجه به جدول 
امتیازات به پاسخ هایتان امتیاز دهید. بر اساس گزارش روابط عمومی موسسه 
فرهنگی - هنری خراسان 7 هزار و 765  نفر از مخاطبان صفحه خانواده و مشاوره 
در این آزمون شرکت کردند و نمره نهایی آزمون که از مجموع امتیازات ۱۰سوال 
به دست آمده، را برای ما به شماره ۲۰۰۰۹۹۹ پیامک کرده اند، که البته تحلیل 

اجمالی آزمون توسط مشاوران ما به صورت پیامک برای آن ها ارسال شده است. 
اگر روزنامه پنج شنبه هفته گذشته را مطالعه نکرده اید و تمایل دارید در این آزمون 
شرکت کنید، نگران نباشید، چرا که این آزمون از قسمت »آرشیو« سایت اینترنتی 

روزنامه خراسان به آدرس www.khorasannews.com قابل دریافت است. 
تحلیل آزمون شخصیت شناسی ▪ 

بد نیست بدانید که دیگران در ارتباط    اگر امتیاز شما باالی 6۰ است:   ●
و رفتار با شما به شدت مراقب و هوشیار هستند چرا که آن ها شما را مغرور، 
خودمحور و بی نهایت سلطه جو می دانند، گرچه شما را تحسین می كنند و به 
ظاهر می گویند»كاش من جای تو بودم!!« اما معمواًل به شما اعتماد ندارند و 

نسبت به ایجاد رابطه ای عمیق و دوستانه با شما بی میل هستند.
بدانید که دوستان تان، شما    اگر نمره آزمون شما بین 5۱ تا 6۰ است:   ●

را تحریك پذیر می دانند، به نظر آن ها شما بدون فكر عمل می كنیدو سریع از 
موضوعات ناخوشایند برآشفته می شوید ، به مدیریت جمع و تصمیم گیری های 
سریع عالقه دارید .دیگران شما را جسور و اهل مخاطره می دانند. كسی كه 

همه چیز را تجربه و امتحان می كند و از ماجراجویی لذت می برد.
به خود امیدوار باشید ، چون    اگر امتیازی بین ۴۱ تا 5۰ به دست آوردید:  ●
دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم كننده، جالب و جذاب می بینند. شما 
دائم مركز توجه جمع هستید و از تعادل رفتاری خوبی بهره مند هستید. فردی 
مهربان، مالحظه كار و فهمیده به نظر می رسید. قادر هستید به موقع باعث 
شادی و خوشی دوستانتان شوید و اسباب شادی و خنده آن ها را فراهم كنید و 

در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین كمك برای اعضای گروه هستید.
بدانید در نظر دیگران معقول،    اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد:   ●
هوشیار، دقیق ، مالحظه كار و اهل عمل هستید. همه می دانند شما باهوش و 
با استعداد هستید اما مهم تر از همه فروتن و متواضع هستید. از نظر دیگران به 
سرعت و سادگی با دیگران باب دوستی را باز نمی كنید. اما اگر با كسی دوست 

شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. 
در نظر دیگران فردی زحمت كش اما متأسفانه گاهی اوقات    از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز :   ●
ایرادگیر هستید. شما بسیار محتاط و بی نهایت مالحظه كار به نظر می رسید. 
زحمتكشی كه در كمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع، بار دیگران را بردوش 
می كشد و بدون فكر و براساس تحریك لحظه ای و آنی هرگز نظر نمی دهد. دیگران 

می دانند شما همیشه تمام جوانب كارها را می سنجید و سپس تصمیم می گیرید.
بدانید که دیگران شما را خجالتی،    و اگر امتیاز شما كمتر از ۲۱ شده است:  ●
عصبی و آدمی شكاك و دودل می دانند شخصی كه همیشه دیگران به عوض او 
فكر می كنند، برایش تصمیم می گیرند و از او مراقبت می كنند. كسی كه اصاًل به 
درگیرشدن در كارهای گروهی و برقرار کردن ارتباط با افراد دیگر تمایل ندارد!

 شما در نظر دیگران چه جور آدمی هستید؟
 7هزار و 765  نفر از مخاطبان صفحه خانواده و مشاوره در آزمون شخصیت شناسی شرکت کردند

  یکی از عادت های بد 
من که اگر بتوانم آن را ترک 
کنم همسر و فرزندانم نفس راحتی خواهند کشید، تخمه 
شکستن در حین رانندگی است، به طوری که از توجه ام به 
رانندگی بسیار می کاهد و بارها زمینه ساز تصادفات کوچک 

برای ما شده است. 
* عادت های ناپسند خود را ترک و آن را به ۲۰۰۰۹۹۹پیامک 

کنید تا برای همیشه درون سطل زباله قرار بگیرند.

شماره پیامک: ۲۰۰۰۹۹۹

سطل زباله
پیامک: ۲۰۰۰۹۹۹

نیره سادات حسینی- برخی می پرسند: مگر می شود در زندگی مشترک مان به 
الگوی واالیی مثل زندگی امام علی)ع( و حضرت زهرا)س( تأسی بجوییم؟! شاید 
مقام و جایگاه بلند و دست نیافتنی آن بزرگواران این تصور را ایجاد می کند که نمی 
توان به ایشان نزدیک شد؟ اما اگر دوست دارید در زندگی به ویژه زندگی مشترکتان 
هر چه بیشتر به شیوه زندگی امام علی)ع( و حضرت فاطمه)س( نزدیک شوید ولی 

ناامید از نزدیک شدن به آن ها هستید، حتما ادامه مطلب را بخوانید.
الگوی  اجرایی از زندگی زوج آسمانی ▪ 

دکتر زهرا امین مجد، عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه ضمن 
تایید این که چنین تفکری در میان افراد جامعه رایج است، می گوید: متأسفانه 
مطالعاتی که در زندگی ائمه)ع( شده، ناظر به استخراج و معرفی الگوی عملیاتی 
نبوده است در حالی که الگو باید ویژگی های قابل اجرا داشته باشد، البته این امر 
بیشتر به خاطر عصمت آن ها و احساس دست نیافتنی بودنشان رخ داده است.با این 
حال درس های زیادی از زندگی این زوج آسمانی قابل آموختن است:عضو هیئت 
علمی دفتر تحقیقات زنان حوزه با بیان این که این بزرگواران به دلیل عصمت از هر 
گونه اختالف و خطایی مصون هستند، ادامه داد: اولین و آخرین اولویت آن ها در 
زندگی فقط رضایت خداوند بود، زیرا خواسته های شخصی و تقابل خواسته هاست 
که موجب اختالفات خانوادگی می شود، وقتی خواسته های شخصی در میان نباشد 

مشکلی به وجود نمی آید. 
پیش از طرح خواسته های خودم به خواسته های خداوند توجه کنم  درس اول:   ▪

وی گفت: یکی از مسائل بسیار مهم پیش از زندگی مشترک مسئله انتخاب همسر 
است. تأثیرگذارترین عامل در زندگی این دو بزرگوار که سرشار از آرامش و شادی 
حقیقی بودند، انتخاب صحیح هم کفو بود. مهم ترین ویژگی توجه به کفویت است 
»المؤمن کفو المؤمن«. همه افراد باید تالش کنند که با هم کفو مؤمن خود با توجه 
به دیگر ویژگی های فرهنگی، اقتصادی و... ازدواج کنند. این محقق افزود: حداقل 
تفاوت میان آن ها زن بودگی و مرد بودگی آن هاست که منشاء تفاوت هایی در زندگی 
می شود ولی در زندگی حضرت صدیقه)س( و حضرت علی)ع( با این که هر دو به هر 
حال تفاوت زن و مرد بودن را دارند به دلیل تمرکز بر کفویت یعنی ایمان به پروردگار 
اختالف ها کنار گذاشته می شود. بنابراین انتخاب مقدم بر مسائل دیگر است. انتخاب 
باید بر محوریت کفویت انجام بگیرد تا زندگی هم بر همین محور ادامه پیدا کند.
درس دوم:  ۱ ▪ - همسری هم کفو با محوریت ایمان به خدا انتخاب می کنم و 

می دانم تفاوت های طبیعی بین ما با توجه به کفویت حل می شود. ۲ - بارها در 

زندگی مان تفاوت های بین من و همسرم باعث اختالف شد، از این پس یادم می ماند 

ما در ایمان به خدا با هم اشتراک داریم و با تمرکز بر ایمان اختالفاتمان را حل می کنیم. 

امین مجد دیگر ویژگی های زندگی مشترک دختر نبی مکرم اسالم و همسرش 
را صداقت، امانت، نبود خیانت، مؤانست کامل، رفاقت و مدارای آن دو دانست و 
افزود: این ویژگی ها یعنی همان مدل قرآنی که در آن زوجین مایه آرامش و سکینه 
همدیگرند و خداوند وعده موّدت را برای آن داده است، البته همسران باید برای 
نهادینه شدن این مودت تالش کنند. استاد حوزه بیان کرد: در وصیت حضرت 
زهرا)س( به امام علی)ع( می خوانیم که "هرگز مرا دروغ گو و خیانت کار ندیدی. 
از آن زمان که با من زندگی  کردی با تو مخالفت نکردم." یک زندگی کامال یک رنگ 
بر اساس صداقت و نهادینه کردن محبت و مودت داشتند. در زندگی اگر اختالف 
باشد، اصال محبت شکل نمی گیرد تا بر اساس آن مودت شکل بگیرد و تا مودت 
وجود نداشته باشد به مرحله ارادت نمی رسد. وی به سخنان امام علی)ع( خطاب به 
حضرت زهرا)س( اشاره کرد: پناه بر خدا! تو عالم تر، گرامی تر، پاک تر و نیکوکارترین 
هستی و می ترسم که حتی به این فکر کنم که نافرمانی مرا کرده ای یا به خاطر 
نافرمانی از من تو را سرزنش کنم، تو که رابطه خودت را با خدا اصالح کرده ای، رابطه 
خودت را با من به طریق اولی اصالح کرده ای و من هرگز در زندگی این رفتارها را از تو 
شاهد نبودم. امام)ع( به ما می آموزند که اگر کسی می خواهد در زندگی شاهد چنین 
الگویی باشد و مشکل، خیانت، نافرمانی و نامهربانی نبیند باید ایمان، پرهیزکاری، 

ترس از خداوند و احساس حضور همواره بر زندگی اش سیطره داشته باشد.
یادم می ماند همیشه با همسرم با صداقت و راستگویی و یکدلی و  درس سوم:  ▪

یکرنگی رفتار کنم. به یاد می آورم عشق و محبتی که از روز اول نسبت به او داشتم و 

این محبت را با بروز آن دو برابر می کنم

آسیب شناس مسائل خانواده ادامه داد: این دو بزرگوار در زندگی از همدیگر انتظار 
بی جا ندارند، موقعیت یکدیگر را فهمیده اند، همراه و دلسوزند، بار اضافه ای برای 
طرف مقابل ندارند و بر اطاعت خداوند متمرکزند. آن ها با داشتن وظایف سنگین 
اجتماعی و تربیتی باز هم خود را نسبت به خانواده خود موظف می دانستند و چون 
هر دو می دانند که چقدر این بار سنگین است، انتظار بی جا و بیش از حد از یکدیگر 
نداشتند. آن قدر که صدیقه طاهره)س( می فرمایند: من از خدا شرم می کنم که 

چیزی از تو بخواهم که به خاطرش به زحمت بیفتی.
این استاد حوزه گفت: حضرت زهرا)س( حتی  از انتظارات ضروری و اولیه مثل نیاز 
به موادغذایی هم می کاست و قناعت می کرد تا فکر همسرش به این مسائل مشغول 
نشود. نکته اساسی این است که در زندگی باید نهایت تحفظ را نسبت به حقوق 
خودمان داشته باشیم اما افراد را در مخمصه قرار ندهیم و اخالق و حقوق را درباره 
دیگران رعایت کنیم، در واقع اخالق محوری درباره هر فرد و حقوق محوری درباره 
دیگران می شود مدل زندگی متعالی.امین مجد گفت: الگوی دیگری که این رفتار 

نشان می دهد حفظ قّوامیت و اقتدار مثبت و همراه با محبت و مهرورزی مرد است. 
حضرت زهرا)س( نمی خواهند اقتدار امام علی)ع( شکسته شود و ایشان شرمنده 
شوند.این کارشناس مذهبی با بیان روایتی اظهار داشت: ما می توانیم الگویی 
برای شادی و نشاط در زندگی مشترک از این روایت برداشت کنیم. روزی حضرت 
زهرا)س( به رسول خدا)ص( می گویند: شوخی و مزاحی بین من و علی صورت 
گرفته است،  ایشان از یکی از عبارت های من رنجیدند، من عذرخواهی کردم، ایشان 
هم مرا بخشیده اند، ولی می ترسم خدا مرا نبخشد؛ زیرا همسرم را رنجانده ام پیامبر 
خدا)ص( ایشان را دلداری دادند و فرمودند: خداوند از تو راضی است، اگر همسرت 
را نرنجانی.امین مجد با این توضیح که ممکن است این شبهه ایجاد شود که اسالم 
در صدد  ایجاد فضای مردساالری است، گفت: باید دانست این امور در صدد  ایجاد 
فضای مثبت اقتدار مردانه و صمیمیت زنانه است که مرد ظلم نکند و زن تحقیر نشود. 
بر اساس ویژگی های طبیعی و تکوینی، باید در مرد اقتدار و در زن  انعطاف وجود 
داشته باشد تا کیان خانواده حفظ شود. اگر مرد اقتدار نداشته باشد توانایی حفظ 

عفت خانواده و تمرکز بر اقتصاد خانواده و توانایی تربیت را ندارد. 
پیش از طرح هر خواسته ای از همسرم ابتدا می اندیشم آیا او  درس چهارم:  ▪

توان برآوردن آن و شرایط الزم را دارد یا خیر؟ خودم را به جای او قرار می دهم. یادم 

می ماند من و او با هم زندگی را می سازیم نشاط و سرافرازی او آرامش و نشاط من و 

شرمندگی او سرافکندگی من است 

وی به اصل احترام زوجین پرداخت و گفت: یکی از نکاتی که در جامعه امروز مطرح 
می شود این است که برخی از زنان با دستیابی به مشاغل عالی ممکن است با تصور 
اشتباه حق بیشتری برای خود قائل شوند که این مسئله اختالفات زناشویی را بیشتر 
می کند. بخشی از این مسئله به این بر می گردد که برخی زنان شاغل از مهارت 
جمع دو فضای بیرون و درون خانه بی بهره اند ولی بخشی از آن به نادیده گرفتن 
توانمندی ها و یا انکارشخصیت اجتماعی و واقعی زن از سوی همسر یا خانواده 
مربوط می شود.  این کارشناس با اشاره به احترامی که حضرت زهرا )س( برای 
همسرشان قائل بودند، ادامه داد: حضرت علی)ع( هم جایگاه فاطمه زهرا)س( 
را درنظر داشتند و با کلمات »عالی« ایشان را خطاب می کردند و حتی به ایشان می 
گفتند: "بأبی أنت و امی" باید همسر را در اندازه واقعی ببینیم که مجبور نباشد خودش 

را اثبات کند که این مسئله موجب بروز اختالف می شود.
از امروز هر روز یک رفتار محترمانه به همسرم را به رفتارهای قبلی  درس پنجم:  ▪

اضافه می کنم و رفتار غیرمحترمانه ای را حذف می کنم. به همسرم یادآوری می کنم 

که می دانم چه توانمندی هایی دارد که به زندگیمان رشد می دهد و کمکش می کنم 

تا آن ها را بروز دهد. به او می گویم: خیلی دوستت دارم 

دکتر امین مجد با اشاره به نقش خانواده ها در حفظ پایداری زندگی نوپای 
زوجین  افزود: نقش رسول ا...)ص( در زندگی حضرت زهرا)س( خیلی قابل 
توجه است. ایشان به جای آگاه کردن دخترشان  از حقوق خود و تقویت روحیه 
مطالبه گری که خالف شرع هم نیست، به دخترشان آموزش می دهند که هرگز 
از همسرت درخواستی نکن که شرمنده اش کنی. ایشان روز پس از عروسی 
دخترشان به دیدار زوج جوان می روند و اول از امام علی)ع( می پرسند فاطمه 
را چگونه یافتی و بعد از دختر خودشان می پرسند. اگر در جامعه امروز هم 
پدران این طور باشند، چقدر محبت ها نسبت به خانواده همسر افزایش خواهد 
یافت و کینه هایی که متأسفانه خیلی ها نسبت به خانواده همسر دارند، از بین 

خواهد رفت.
به دختر و پسر جوانم می آموزم زندگی مشترک زمان به رخ  درس ششم:  ▪

کشیدن »من« نیست؛ فصل »ما« شدن است. برای چشیدن خوشبختی بخشی از 

قلبت را به همسرت هدیه کن و در قلب او با محبت خانه کن و بدان همسرت عضوی 

از خانواده خودش است و تو مالک او نیستی 

عضو هیئت علمی دفتر تحقیقات زنان حوزه در پایان گفت و گوی خود جمله ای از 
حضرت زهرا)س( را بیان کرد:"إن کنت فی خیرٍ کنت معک و إن کنت فی شٍر کنت 
معک" به بیان من یعنی اگر در ناز و نعمت  باشی با توام و اگر در شرایط ناگوار هم باشی 
باز هم من با تو هستم، در تنگدستی و در فشارهای اجتماعی نیز همراه تو هستم و این 
یعنی محبت و مودت پیوسته که شاید متعالی ترین ویژگی زندگی مشترک آن دو 
بزرگوار است که  در همه مراحل و شرایط یار و پشتیبان هم بودند و حضرت زهرا)س( 

در عمل جانشان را هم در راه دفاع از همسر که البته امام شان هم بود، فدا کردند. 
با زبان می گویم و گاهی برای همسرم نامه یا یادداشت می نویسم  درس هفتم:  ▪

تا با شیوه های مختلف به او ی��ادآوری کنم که من همراه باوفای او در هر لحظه از 

زندگی هستم تا از گذرهای تنگ و دشت های فراخ دست در دست هم عبور کنیم 

تبیین هفت الگوی اجرایی برای زندگی مشترک از زندگی حضرت زهرا )س(

7 درس زندگی از سیره فاطمی 


