
پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی
معاون فنی و درآمد سازمان تامین 
عی��دی  پرداخ��ت  از  اجتماع��ی، 
بازنشس��تگان تامین اجتماعی بعد از 
اب��اغ مصوبه دولت و تا قبل از پایان 

بهمن ماه خبر داد.
محمد حس��ن زدا افزود: سخنگوی 
دول��ت مبلغ عیدی بازنشس��تگان را 
603 ه��زار و 500 تومان اعام کرده 
است و با توجه به مشخص شدن مبلغ 
عیدی، پرداخت آن نیز آغاز می شود.وی با اشاره به اینکه حدود دو میلیون و 200 
هزار بازنشس��ته تحت پوش��ش تامین اجتماعی هستند، گفت: مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی قبا نیز عنوان کرده بود که عیدی بازنشستگان در بهمن ماه و به 
محض اعام دولت، آغاز می شود و بر همین اساس طی دو هفته آینده و تا قبل از 
پایان بهمن ماه به حساب این افراد واریز خواهد شد.معاون فنی و درآمد سازمان 
تامی��ن اجتماعی تاکید کرد: تمامی برنامه ریزی ها و اقدامات الزم برای پرداخت 
عیدی به بازنشستگان انجام شده و همچنین یک میلیارد و 300 میلیون تومان نیز 

بدین منظور درنظر گرفته ایم و مشکلی برای پرداخت عیدی وجود ندارد.
شرط 21 ماهه شدن سربازی در سال آینده

جانش��ین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص نحوه و طول 
مدت خدمت سربازانی که تا پایان امسال وضعیت سربازی خود را مشخص کرده اند، 

توضیحاتی ارائه داد.
س��ردار موس��ی کمالی گفت: با توجه به اینکه از س��ال آینده طول مدت خدمت 
سربازی 24 ماه خواهد شد، لذا آن دسته از مشموالنی که تا پایان امسال نسبت به 
تعیین تکلیف س��ربازی خود اقدام کنند مدت سربازیش��ان 21 ماه خواهد بود.وی 
ادامه داد: بنابراین ممکن است برخی مشموالن امسال برای وضعیت سربازی خود 
اقدام کنند اما در سال آینده به سربازی اعزام شوند که طول مدت خدمت سربازی 
این افراد نیز 21 ماه خواهد بود.کمالی با اشاره به مراجعه شمار زیادی از مشموالن 
برای تعیین تکلیف خدمت سربازی و اعزام به خدمت اظهار کرد: برخی مشموالن 
گمان می کنند تنها در صورتی که در سال جاری به سربازی اعزام شوند طول مدت 
خدمتشان 21 ماه خواهد بود که الزم است تاکید کنم چنین موضوعی صحیح نیست 
و همانطور که گفتم تنها شرط ایتکه خدمت سربازی افراد 21 ماه باشد تعیین آن 
تا پایان امسال است نه اعزام تا پایان امسال.کمالی با اشاره محدودیت های موجود 
و نیز ظرفیت مراکز آموزشی سربازان خاطرنشان کرد: در این شرایط قادر به اعزام 

تمام مشموالن در سال 93 نیستیم.

آغاز  نام نویسی مرحله دوم عمره
نام نویسی در کاروان های مرحله دوم عمره ازامروز در 9 استان کشور آغاز  شد.
رواب��ط عمومی س��ازمان حج و زیارت ط��ی اطاعیه ای اعام ک��رد: ثبت نام 
متقاضیان دارای اولویت تشرف در گروه های مرحله دوم عمره 94-93 مربوط به 
پروازهای حدفاصل 21 اسفند 93 تا 26 خرداد 94 از امروز پنج شنبه به ترتیب در 

هر یک از استان های کشور انجام می شود.
جزئیات نحوه ثبت نام در گروه ها و مشمولین این ثبت نام بدین شرح می باشد:

اولویت ها چنانچه ظرف مهلت تعیین شده برای ذخیره و ثبت نام اولیه اقدام ننموده 
یا در مهلت 72س��اعت بعداز رزرو برای ثبت نام قطعی به دفاتر زیارتی مراجعه 
ننمایند رزرو آنان باطل و ظرفیت خالی گروه ها برابر جدول زمان بندی ذیل از سایر 
اولویت ها تکمیل می گردد.استان  های تهران، البرز؛ اولویت 1 تا 350 از ساعت 9 
صبح روز جمعه 17 بهمن 93 به سامانه فاخر به نشانی fakher.haj.ir مراجعه 
کنند.استان  های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه، چهارمحال 
و بختیاری، خوزس��تان، س��منان؛ اولویت 1 تا 350 از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 

19 بهمن 93 به سامانه فاخر به نشانی fakher.haj.ir مراجعه کنند.

جامعه 

افقي:
  1 - مبهوت و متحير- ذخيره- سياستمدار

 2 - حمام بخار به هم ريخته- بام فرنگي- کلوچه- در 
نورديدن

 3 - از ملزومات سوار کاري- شانه به سر- صدويازده
 4 - بله بي ادب- قطعه الكترونيكي- سطل- زندگاني 

آسان
 GPS - 5 موبايل- چروك پوست- باال رفتن حرارت 

بدن
 6 - از باش�گاه هاي فرانس�وي- ب�ه وارون�ه- مي�وه 

تابستاني
 7 - باطل کردن- کجاست؟- محفل عشق و دوستي
 8 - با تضاد- گربه ساني سنگين وزن- واژگون کردن
 9 - از ورزش ه�اي ت�وپ و ت�ور- چي�ز- بردب�اري، 

سنگيني
 10 - نيم تنه زنانه- مالک- جديد

 11 - دشنام دادن- مقياس طول- امنيه
 12 - کاله مردم�ان مصري- پژواك صدا- س�امان- 

حرف فاصله
 13 - حيرت- تخت پادشاهي- مرگ موش

 14 - سفيد آذري- جاي که بتوان ار آن بيرون رفت- 
رايحه- نويسنده

 15 - هديه دادن- بزرگي، ترس- واحد شمارش شتر

مدي�رکل ام�ور آس�يب های اجتماعی س�ازمان 
بهزيستی کشور با اش�اره به کارکردهای خانه های 
امن گفت:  زنان و دخترانی که از طرف بستگان درجه 
يک، اقوام و يا غير دچار خش�ونت می شوند و بعضا 
ام�كان زندگ�ی در مح�ل اس�كان خ�ود را ندارند، 
می توانند به خانه های امن س�ازمان بهزيس�تی در 

سراسر کشور مراجعه کنند.
ول��ی اهلل نص��ر در گفت و گو با ایس��نا، در ارتباط با 
خانه های امن، ضمن بیان اینکه گسترش خانه های امن 
در سراس��ر کش��ور هم اکنون در دستور کار سازمان 
بهزیستی قرار دارد، گفت: در حال حاضر در 18 استان 
خانه ه��ای امن وجود دارد اما در اس��تان هایی که این 
مراکز وجود ندارند نیز درصورتی که خشونتی افراد 
را تهدی��د کند، افراد می توانند ب��ه مراکز مداخله در 
بحران و اوژانس اجتماعی س��ازمان بهزیستی استان 

مراجع��ه ک��رده و تقاضای مداخات روانشناس��ی و 
مددکاری دهند تا خدمات الزم به آنان ارائه شود.

وی در خصوص خدمات ارائه شده در خانه های امن 
نیز گف��ت: در خانه ه��ای امن تحکیم بنی��ان خانواده، 
آموزش مهارت زندگی، کنترل خشم و... به افراد ارائه 
شده و در صورت نیاز زوج یا زوجه برای مشاوره به 
این مراکز مراجعه می کنند.وی همچنین ضمن اشاره به 
اینک��ه بس��یاری از کودکان��ی ک��ه در آین��ده دارای 
ش��خصیت های ضد اجتماعی،  اعتیاد و غیره می شوند 
درون خانواده ه��ای خش��ونت دی��ده بزرگ ش��ده و 
یادگرفته اند که با خشونت مسائل خود را حل و مطرح 
کنند گفت:  سازمان بهزیستی کشور در خانه های امن، 
در س��طح پیشگیری اولیه در تاش است که خشونت 
خانگ��ی را تا حد امکان در خانواده ها کاهش دهد.وی 
همچنین درخصوص تفکیک خانه های امن از خانه های 
س��امت و مراکز بازپ��روری گفت: عمده محورهای 
کاری در این مراکز یکس��ان ب��وده و تفکیک فقط از 
لحاظ س��نی و نوع آسیب دیدگی افراد صورت گرفته 
اس��ت و چنانچه شاهدیم در خانه های سامت دختران 
در معرض آس��یب، در خانه های ام��ن زنان و دختران 

خشونت دیده و در مراکز بازپروری زنان آسیب دیده 
حضور دارند.وی هم چنین در خصوص ودیعه مسکن 
ارائه ش��ده به زن��ان و دخترانی ک��ه در مراکز اقامتی 
س��ازمان بهزیستی اعم از خانه های امن حضور دارند، 
عنوان کرد: رقم ودیعه مسکن با توجه به مکان،  محل، 
شهر و استان مختلف متفاوت بوده و در صورتی که تیم 
تخصصی ما تشخیص دهد که فرد نیاز به زندگی مستقل 
دارد ودیعه مسکن به وی تعلق گرفته و رقم آن عموما 
از 15 میلیون تومان به باال است.وی در خصوص زنان 
و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب که نمی دانند 
چطور به این مراکز مراجعه کنند نیز گفت: در سراسر 
کشور اورژانس اجتماعی )خط123( مشغول فعالیت 
بوده و زنان و دختران و پس��ران آس��یب دیده و یا در 
مع��رض خطر و خش��ونتهای خانگی، خودکش��ی و... 
می توانن��د ب��ا این خط تم��اس گرفته و مش��اوران و 
مددکاران آموزش دیده این مرکز به نحوی درست وی 
را راهنمایی و در صورت نیاز به مراکز مختلف ارجاع 
می دهن��د.وی ادامه داد: همچنین درصورت نیاز نیز به 
وس��یله اوژانس اجتماعی س��یار نیز، کارشناسان این 

مرکز به محل مورد نظر مراجعه می کنند.

درحال�ی که از ديروز ثبت ن�ام برای جريمه 
نق�دی مش�موالن غايب ش�روع ش�ده، يک 
نماين�ده مجل�س اعالم کرده در کميس�يون 
تلفيق، حداقل جريمه نقدی مشموالن غايب، 

10 ميليون تومان مصوبه شده است.
به گزارش خبرآناین؛ از دو ماه پیش که دولت 
الیحه بودجه س��ال 94 را به مجلس فرس��تاده و 
مش��خص شده با هماهنگی س��تاد کل نیروهای 
مسلح، برای بخشش مشموالن غایب، جریمه در 
نظر گرفته ش��ده، تاکنون، مبالغ مختلفی دراین 
باره مطرح شده است؛ در روزهای نخست، گفته 
ش��د مبلغ جریمه بین 20 ت��ا 50 میلیون تومان 
اس��ت. همین چند روز پیش هم مبلغ 30 میلیون 
توم��ان به عنوان حداقل جریمه عنوان ش��د. اما 
اکن��ون یک عضو کمیس��یون تلفی��ق می گوید 
جریمه مش��موالن غایب سربازی از 10 میلیون 
تومان شروع می شود. بخش هایی دیگری از بند 

ط تبصره 16 الیحه بودجه س��ال 94 کل کشور 
توسط کمیسیون تلفیق تصویب شد. براساس این 
بند، میزان جریمه غایبان سربازی افراد زیردیپلم 
مبلغ 10 میلیون تومان تعیین شد که به ازای هر 
مقط��ع تحصیلی، پنج میلیون تومان به آن اضافه 
می ش��ود.او گفت: براین اساس جریمه سربازان 
غایب دیپلم 15، فوق دیپلم 20، کارشناسی 25، 
کارشناسی ارشد 30 و دکترا 35 میلیون تومان 
و مقاطع باالتر تا سقف 50 میلیون تومان تعیین 
شد.به گفته عضو کمیسیون امینت ملی مجلس، 
اف��رادی که همس��ر دارند به ازای همس��ر و هر 
فرزند، پنج درصد از جریمه آنها کاهش می یابد؛ 
البت��ه پیش��نهادهای نمایندگان ب��رای کاهش و 
افزایش این قیمت ها در صحن علنی ارائه خواهد 
ش��د که بر تصویب این بند تاثیر گذار است. این 
موضوع، همه اقش��ار و گروه های سنی داخل و 

خارج از کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

وزير بهداشت، گفت: آمار مراجعه بيماران سرطانی به بيمارستانها باال است و 
تعداد سالن های بيمارستانی ها در اين زمينه بايد افزايش پيدا کند.

به گزارش مهر، دکتر سید حسن هاشمی افزود: افزایش 60 درصدی سرانه تختهای 
بیمارستانی دردستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.وی سرانه کنونی تختهای 
بیمارستانی کشور را 1.7 دهم درصد اعام کرد وگفت: وزارت بهداشت در نظر دارد 
با مشارکت خیران،  نوسازی و مرمت بیمارستانهای فرسوده و ساخت بیمارستانهای 
جدید، این سرا نه به 2/7 دهم درصد برسد.هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 
25 درصد مشکات بیمارستانی در کشور برطرف شده است افزود: بیمارستانهای 
فعال کشور هم اکنون به 82 هزار تخت نیاز دارند.وی با بیان اینکه وضعیت تخت های 

بیمارس��تان های خصوصی در سطح 
کشور به دلیل باال بودن تعرفه  های این 
بیمارستان ها باید اصاح شود گفت: 
آمار مراجعان با بیماری س��رطان به 
بیمارستان هاومراکز درمانی باال است 
وتعداد سالن های بیمارستانی ها در این 

زمینه باید افزایش پیدا کند.وزیر بهداشت، تکمیل طرح های نیمه تمام را اولویت دولت 
عنوان کرد و افزود: اولویت دیگر ما زیرساختهای بیمارستانی، نوسازی بیمارستانهای 

فرسوده و توجه به حاشیه نشینی در کانشهرها است.

مدیرکل آسیب های اجتماعی بهزیستی تشریح کرد

نحوه پذیرش افراد در خانه های امن

با شروع ثبت نام غایبان سربازی مشخص شد؛

 میزان جریمه نقدی حداقل 1۰ میلیون تومان

وزیر بهداشت:آمار بیماران سرطانی باالست

هدف اصلی عرصه زندگی، رش�د روحی و روانی به سوی 
آن چيزی است که  فرديت نام دارد؛ منظور از فرديت همان 
رشد روحی و بلوغ روانی است که از شما انسانی منحصر به 
فرد و متفاوت از ديگران می سازد و نه نمونه ای کپی برداری 

شده، جعلی غير اصيل و نمايشی! 
وقت��ی به مش��اهده دقیق زندگی اغلب م��ردم می پردازیم 
می بینیم آنها ش��باهت بسیاری به اطرافیان خود دارند و تمام 
افتخار زندگی ش��ان این است که ش��بیه پدر و مادر و اجداد 
بزرگوارشان زندگی می کنند یا توانسته اند خود را به خوبی 
ب��ا تم��ام باید و نبایدهای قانونی، عرف��ی، فرهنگی و مذهبی 
هماهنگ کنند و مطابق قواعد تحمیل شده اجتماعی زندگی 
کنند! آنها از این که آموخته های پدران و مادران خود را آویزه 
گوش کرده اند به خود می بالند و با غرور خاصی می گویند:  
مادرم همیشه می گفت... پدرم همیشه می گفت...! آنها هنوز 
نتوانسته اند به سبک و روش جدیدی در زندگی دست یابند 
که حاصل درک و فهم شخصی خودشان از زندگی است. آنها 
به س��بک گذش��تگان خود به دنیا آین��د، زندگی می کنند و 
می میرند بدون آن که بدانند چرا و به چه علت! اگر از هر کدام 
آنها بخواهیم پن��ج دلیل منطقی برای ادامه زندگی، تحصیل، 
کار، عشق، ازدواج، بچه دار شدن، طاق، شکست، موفقیت، 
پیش��رفت، س��قوط و یا حتی مردن خود ارائه کنند، مثل بهت 
زده ها نگاه تان می کنند و فکر می کنند که دیوانه شده اید که 

برای این امور روزمره و بدیهی از 
آنها دلیل می خواهید! آنها تمام آن 
کارها را کرده اند چون باید تمام آن 
کاره��ا را می ک��رده اند و این دیگر 
دلیل نمی خواه��د؛ آن هم پنج دلیل 
منطق��ی! ب��رای بعضی ه��ا دلی��ل 

آوردن)آن ه��م دالی��ل منطقی(برای چرایی زندگی ش��ان و 
اتفاقاتی که در آن می افتد، س��خت ترین کار دنیا اس��ت! آنها 
خودش��ان نیز نمی دانند چرا تمام این اتفاقات در زندگی شان 
افتاده و چرا به گونه ای دیگری زندگی نمی کنند، زیرا در اغلب 
مواقع غریزی و ناخودآگاه و کپی برداری شده زندگی کرده 
اند! آنچه به زندگی شما رنگ و بوی متفاوتی می دهد و آن 
را اصیل و ارزشمند می سازد، رسیدن به فردیت، بلوغ و آگاهی 
است که حاصل کندوکاو و جستجوی شخصی شما در زندگی 
است که به شما درک و شناختی متفاوت از آنچه تا کنون بوده 
اید می دهد. در مرحله نخس��ت باید بدانید که بلوغ روحی و 
روان��ی موفقیتی قطعی نیس��ت؛ یعنی ما هرگ��ز به مرحله ای 
نمی رسیم که بتوانیم بگوییم بله، همین است، این دیگر آخرش 
است، من به هدف نهایی رسیده ام! پیوسته رشد بیشتر و بیشتر 
وجود دارد و ما همچنان باید جلوتر برویم. تا زمانی که به آن 
سو نرسیم، به بلوغ کامل، به آن کمالی که برای آن به دنیا آمده 
ایم و به آن فرا خوانده شده ایم که زندگی مان را به سوی آن 
آغاز کنیم، نخواهیم رسید. تعریف ما از فردیت یا کمال که به 
بلوغ روحی و روانی اشاره دارد، این گونه است:  فردیت یافتن 
یا کمال، پیروی و وفاداری به اصل تکامل و ش��کوفایی خود 
است؛ همان خودی که خداوند آن را آفریده و از آفرینش آن 
هدفی داشته است.این همان نکته مورد نظر تمام ایدئولوژی های 
انسانی است که می گوید:  بنابراین شما کامل خواهید شد و به 
رستگاری خواهید رسید. این فراخوانی برای تمام عمر است. 
فردیت یافتن، موجی  فردی و هماهنگ اس��ت که بی همتای 
درون��ی، پاینده و قیاس ناپذیر ما را در بر می گیرد و همچنین 

نشانگر تبدیل شدن ما به  خودواقعی مان است. فردیت یافتن 
در واقع نوعی  به خود آمدن و یا خودشناسی است، که باعث 
می گردد به این نتیجه مهم برسیم که ما با دیگران تفاوت داریم 
و موجودی منحصر به فرد و خاصی هس��تیم که باید مرزهای 
تعریف ش��ده و پر رنگی با دیگران داش��ته باشیم؛ و این یعنی 
دلیلی ندارد شبیه باقی افراد باشیم و مانند آنها زندگی کنیم. 
و ای��ن یعنی ترس ها، نیازها، خواس��ت ها و آرزوهای ما باید 
متعلق به خودمان باش��د و از مد روز و چش��م و هم چشمی و 
همانندسازی با دیگران یا اجبار برای تبعیت از اصول اخاقی، 
قانونی، فرهنگی، مذهبی یا عرفی جامعه نشأت نگرفته نگرفته 
باش��د. با این که فردیت یافتن و به خودواقعی و اصیل تبدیل 
شدن در مسیر رشد روحی و تکامل روحی ما بسیار مهم است، 
اما عده بسیار معدودی از افراد به آن دست می یابند! اسکات 
پک)روانشناس(در این مورد می گوید:  اغلب ما هرگز فرایند 

فردی��ت یافتن را تکمی��ل نمی کنیم و خیلی دور نمی رویم. 
اکثراً انسان ها نمی توانند فردیت یابند و خود را از خانواده، 

قبیل��ه، یا طبقه جدا س��ازند. ما حت��ی به عصر قدیم، به 
بنده��ای والدی��ن و فرهنگ مان وابس��ته می مانیم. 

ارزش ها و انتظاره��ای پدران و مادران مان به ما 
دیکته می شود. ما هنوز مسیر باد موافق را دنبال 
می کنی��م و در برابر س��نت های اجتماع کرنش 
می کنی��م! ما با جمع پی��ش می رویم. از روی 
ترس و تنبلی- ترس از تنهایی، مسئولیت  و 

س��ایر وحش��ت های درون��ی و بیرون��ی- هرگز به راس��تی 
نمی آموزیم مستقل فکر کنیم یا شهامت داشته باشیم خارج از 
کلیشه ها قدم برداریم. همان گونه که اسکات پک به درستی 
اش��اره می کند خیلی از ما هرگز ش��هامت و جرأت متفاوت 
زندگی کردن را نداریم و می خواهیم همرنگ جمع باش��یم تا 
امتیازات زندگی جمعی را از دست ندهیم! در مفهوم  فردیت 
یافتن چند ویژگی برجس��ته وجود دارد؛ نخست این که همان 
طور که به س��وی فردیت و کم��ال پیش می رویم با خودمان 
بیشتر و بیشتر متحد می شویم؛ هر چند ممکن است از دیگران 
دورت��ر و دورت��ر ش��ویم. اصطاح فنی ب��رای این موضوع، 
همگون ش��دن، انس��جام و یکپارچگی روحی با خود اس��ت. 
شخص همگون، منسجم، فردیت یافته و یکپارچه، تمامیت و 
همسازی روانشناختی دارد و کمترین میزان تضاد و تعارض 
را در خود دارد. او تقسیم بندی زندگی خود به اجزای پذیرفتنی 
و ناپذیرفتنی را به حداقل رسانده است. او کشف کرده است 
که چگونه با بخش سایه اش)جنبه حیوانی و تاریک وجودش(
مواجه شود و آموخته که آن را بپذیرد. او فردی باهوش، آرام، 
خونس��رد، منطقی، واقع بین و مس��لط بر خود است که تحت 
تأثیر فضای اطراف خود)احساسات، عشق ها، تأییدها و عدم 
تأییدها، تقاض��ای اطرافیان، فضای سیاس��ی، محدودیت ها، 
اجبارها، مس��ایل خانوادگی و...(قرار نمی گیرد و به راه خود 
می رود. نکته دوم و مهم تر آن که چیزی به نام  فردیت یافتن 
دنیوی وجود ندارد! فردیت یافتن دنیوی ترکیبی متضاد و یک 
تناقض ناممکن اس��ت. به عبارت دیگر، ش��ما نمی توانید هم 
خودتان باش��ید و هم به درخواست های اجباری و غیرمنطقی 

نامزد، همسر، فرزند، همکار، رئیس، پدر و مادر یا دوست تان 
گردن نهید و برای دریافت تأیید و عش��ق آنها روی خودتان 
خ��ط بزنید!)این گونه فردیت یافتن دنیوی که می خواهید در 
زندگی روزمره هیچ چیزی را از دست ندهد و هیچ خسارتی 
نپردازید، اما در عین حال عالی و غنی زندگی کنید و به فردیت 
روحی و روانی برس��ید امکان پذیر نیس��ت و این گونه فقط 
دارید وقت خودتان را تلف می کنید!(. برای رسیدن به فردیت 
و خودواقعی و داشتن زندگی عالی و غنی، این اجتناب ناپذیر 
است که امکاناتی را از دست بدهید، عده ای را ناراحت کنید، 
عزیزانی را ترک کنید، از عشق و تأیید دیگران رو برگردانید، 
فاصله بگیرید و تنها باش��ید و خیلی چیزهای دیگر)به همین 
علت است که خیلی ها جرأت و شهامت این کار را ندارند!(. 
فردیت یافتن واقعی ذاتًا روحی و روانی است و درونی ترین  
خود ما را در بر می گیرد. س��ومین جنب��ه قابل توجه فردیت،  
خودشناسی است. در هر یک از ما  خود ی حقیقی وجود دارد 
که مشتاق رشد و به فعل رسیدن است. ما به عنوان این  خود 
زاده شده ایم و به دنیا آمده ایم تا به آن تبدیل شویم. هنگامی 
که فرد رشد می کند، وظیفه او تشکیل هویت، استقال از پدر 
و مادر، رفتن و دور ش��دن و پذیرفتن احس��اس  خود اس��ت. 
هنگامی که این  خود رشد می کند و شکوفا می شود، محدوده 
خود- فضای ش��خصی اش- را به دس��ت می آورد و تکوین 
می یابد. از لحاظ رشد شخصی، تعادل زندگی او در وفاداری 
به آن  خود و کار کردن مداوم برای رشد و تبدیل شدن بیشتر 
و بیشتر به کمالی است که آفریده شد تا بدان برسد. در طول 
مسیر فردیت یافتن اغلب چیزهای دیگری نیز روی می دهد و 

بسیاری از افراد در این راه شکست 
می خورن��د. تمامی تأثی��رات در 
اوایل زندگی ما و والدینی که حتی 
ب��ا وجود نیت های خوب صدمات 
ج��دی به جس��م و روح م��ا وارد 
آورده اند نمی گذارد فرایند فردیت 
و به کمال رسیدن را به درستی طی کنیم. بنابراین چه می شود؟ 
رشد طبیعی  خود تحریف می شود. به دلیل آسیب های وارده 
در مراحل ابتدایی رشد و شکست ما در فرایند استقال یابی 
از والدین ناقص و روان رنجور، موجب می گردد جنبه هایی از 
ش��خصیت ما س��رکوب، فروخورده و به س��ایه رانده ش��ود.  
خودواقعی ترک می ش��ود و رش��د آن متوقف می گردد، و ما 
تبدیل به موجوداتی غیراصیل، کپی برداری ش��ده، بیگانه با 
خود، شبیه دیگران، قاطی با دیگران، درگیر با دیگران و آشفته 
و در ه��م ریخت��ه به خاطر دیگران می ش��ویم که اصًا معلوم 

نیست کیست، چه می خواهد و چه می کند!
 این اتفاق دردناک هم از لحاظ روانشناختی و هم از لحاظ 
الهی خیانت است. وقتی این امر روی می دهد، فرد از واالترین 
فراخوان الهی خود، یعنی بزرگ ترین حق ذاتی اش چشم پوشی 
کرده اس��ت. او  خود اصیل و واقعی اش را که نش��انه هایی از  
خداوند در اوس��ت، ترک کرده است. این اصل منشأ پیدایش 
بیش��تر مشکات روحی و روانی ما است. وقتی آن گونه که 
دوس��ت دارید زندگی نمی کنید و در فضا و مکان و شرایطی 
حض��ور داری��د که روز ب��ه روز حال ت��ان را بدتر می کند و 
مجبورید در کنار کس��انی زندگی کنید که نه تنها به رش��د 
روحی ش��ما کمک نمی کنند بلکه روز به روز بیش��تر باعث 
س��قوط و تباهی شما می گردند، نش��ان دهنده آن است که از 
مسیر  فردیت و  خودواقعی تان فاصله دارید و دور افتاده اید. 
انگار که از جاده آسفالت منحرف شده و به جاده خاکی افتاده 
اید و همین طور تخته گاز می روید. بهتر است مواظب باشید؛ 

این ره که می روید به ترکستان است! 
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تحلیلی بر فرایند فردیت یافتن؛

ما واقعا ميان اين همه بيهودگی چه می کنيم؟!

 ۸۵ درصد واکسن انسانی کشوردر مؤسسه 
رازی تولید می شود 

معاون برنامه ريزی مؤسس�ه تحقيقات واکسن و سرم سازی 
رازی ب�ا بيان اينكه از نظر کيفيت محصوالت اين موسس�ه در 
شرايط مطلوب و مناسبی به سر می برد، گفت: 85درصد واکسن 

انسانی کشور در مؤسسه رازی توليد می شود. 
به گزارش کارون،س��یامک جبارنیا اظهار داش��ت: واکس��ن و 
سرم های ضدمارگزیدگی و عقرب گزیدگی تولیدی این مؤسسه در 
حد استاندارد های روز دنیا است. و با به بهره برداری رسیدن ساختمان 
تولید سرم ضدمارگزیدگی و عقرب گزیدگی)B1( مسیر صادرات 
 B2 این محصول تسهیل می شود، لذا با احداث و نوسازی ساختمان
و B3،  واکسن تولید انسانی به سایر کشورها صادر می شود.وی با 
اعام اینکه با اس��تقرار دولت تدبیر و امید نوسازی ساختمان های 
قدیمی مؤسسه در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: ساختمان 
تولید سرم ضدمارگزیدگی و عقرب گزیدگی تا مرداد ماه سال آینده 
به بهره برداری می رسد.با به بهره برداری رسیدن ساختمان تولید سرم 
ضدمارگزیدگ��ی و عقرب گزیدگی)B1( مس��یر ص��ادرات این 
  ،B3 و B2 محصول تسهیل می شود، وبا احداث و نوسازی ساختمان

واکسن تولید انسانی به سایر کشورها صادر می شود. 


