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جوان و جوانی10جوانی
سپهرغرب، گروه جوانی:      قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم؛ آن احب الخالئق الی اهلل عز و جل شاب حدث السن فی صورة حسنة جعل شبابه و جماله هلل و فی طاعتة، ذلک الذی یباهی به الرحمن مالئکته، یقول: هذا عبدی حقا.

حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله می فرمایند: محبوب ترین خالیق نزد خدای عز و جل جوان نورسته خوش سیمایی است که جوانی و زیبایی خود را برای خدا و در راه خدا و در راه طاعت او بگذارد. خداوند رحمان به وجود چنین جوانی بر فرشتگان می نازد و می فرماید: 
این است بنده راستین من.

صبح  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
روز دوشنبه 21تیر بود که مراسم 
همسان  اپلیکیشن  از  رونمایی 
همسریابی  همان  یا  گزینی 
»تبیان«  موسسه  در  »همدم« 
حضور  با  که  همدم  شد.  انجام 
و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
شد،  رونمایی  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
ایران  در  همسریابی  رسمی  اپلیکیشن  اولین 

است.
رونمایی از این اپلیکیشــن واکنش های زیادی 
در رســانه های داخلی و خارجی داشته و کاربران 
فارســی زبان در شــبکه های اجتماعــی کنش های 
ایــن پلتفــرم کــه  مختلفــی دراین بــاره داشــتند. 
باهدف تســهیل ازدواج پایــدار و آگاهانه جوانان 
راه انــدازی شــده، امــکان جســت وجو و انتخــاب 
زوج را فراهم می کند. این اپلیکیشــن تنها پلتفرم 

دارای مجوز همســان گزینی در کشور است.
ســال94برمی گردد.  بــه  همــدم  قصــه 
ســامانه ای با عنوان همســان گزینی از ســال 94 
کار خــود را آغــاز کــرد و تــا امــروز 3500 ازدواج 

بــدون طالق ثبت کرده اســت. با گســترش تقاضا 
این ســامانه تصمیم گرفت برای توســعه کمی و 
کیفــی و افزایش خدمات خود یک پلتفرم طراحی 
کنــد. پلتفرمــی کــه حــاال بــا نــام همــدم شــهرت 
یافتــه همــان مرکــز همســان گزینی تبیان اســت 
که ســال ها در حــوزه ازدواج فعال بوده و عالوه 
بر مجوز های الزم توســط مســؤوالن تأییدشــده 

است.
همدم بــا چهار ســرویس مهــم »همدم یاب« 
بــرای مجردهــا، خدمــات مشــاوره ای بــه شــکل 
تلفنــی و حضــوری، آزمون هــای روان شناســی و 
مجله آنالین و محتوا های آموزشــی در دسترس 
بــود و جوانــان  جوانــان و خانواده هــا خواهــد 
مجــرد متقاضی ازدواج را از ابتــدای تصمیم گیری 
بــرای ازدواج تــا چهــار ســال پــس ازآن همراهــی 
در  منتشرشــده  آمار هــای  براســاس  می کنــد. 
ســال گذشــته پس از 17 ســال پیاپی نرخ ازدواج 
تصاعــدی شــد و میانگیــن کشــوری آمــار ازدواج 
نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 5درصد رشــد 
داشــت. ایــن روز ها که جوانــان ما تا حــدودی از 
ازدواج هــای ســنتی فاصله گرفته اند، اپلیکیشــن 

ع و عرف،  همــدم آمــده تــا بــا رعایت حــدود شــر
جوانان را با یکدیگر آشــنا کرده و به سروســامان 

برساند.

 چطور از همدم استفاده کنیم؟
برای اســتفاده از همدم، می توانید اپلیکیشن 
آن را از مارکت هــای اندروید بارگــذاری کنید و اگر 
اســت،  او اس  آی  سیســتم عامل گوشــی شــما 
از  را  همــدم  اپلیکیشــن  وب  نســخه  می توانیــد 
ســایت تبیــان دانلود کنید. با نصــب و اجرای این 
اپ شــما وارد فضای اولیه اپلیکیشــن می شوید. 
در این بخش باید شــماره تلفن خود را در بخش 
آی دال وارد کنیــد و منتظــر کــد تأیید باشــید. با 
پیامــک کــد تأییــد و درج آن وارد همدم شــوید. 
اگــر کــد ورود را دریافت نکردید، توجــه کنید باید 
ســاعت گوشــی تلفن تان با ســاعت جهانی ســت 

باشد.
چهــار  شــما  همــدم  اپلیکیشــن  بــه  ورود  بــا 
آیکــون همدم یــاب، مجلــه، مشــاوره و بیشــتر را 
از  اســتفاده  بــرای  می بینیــد.  صفحــه  پاییــن  در 
همــدم یــاب الزم اســت ابتدا مشــخصات خود را 

وارد کنیــد. نــام و نام خانوادگی، کــد ملی، تاریخ 
تولــد، قــد، وزن رنــگ پوســت و رنگ چشــم، نوع 
پوشــش، وضعیــت تأهل، تحصیــالت خود و فرد 

موردنظرتان را ثبت کنید.
تــا همین جــا اپلیکیشــن پنــج نفــر را بــه شــما 
مصنوعــی  هــوش  بــه  امــا  می کنــد،  پیشــنهاد 
اپلیکیشــن اکتفــا نکنید و با واردکــردن اطالعات 
دقیق تر مثل پاســخ به 250ســؤال روان شناسی 
مهارت هــای  مذهبــی،  اقتصــادی،  وضعیــت  و 
فــردی و اجتماعــی و... گزینه هــای دقیق تــری را 
پیدا کنید. توجه داشــته باشــید اگر اطالعات تان 
کامل نباشــد، نمی توانید بــه اطالعات گزینه های 
نهایــت،  در  کنیــد.  پیــدا  دسترســی  پیشــنهادی 
امــا بــا انتخــاب یــک گزینه، مشــاوران همــدم به 
انتخاب شــما اطالع می دهند و پس از بررســی و 
اطــالع خانواده ها امکان دیــدار را برایتان فراهم 

می کنند.

 همدم، اپ دوست یابی نیست!
با رونمایی از پلتفرم همدم بسیاری از کاربران 

اپلیکیشــن های  بــا  را  آن  اجتماعــی  شــبکه های 
دوســت یابی مقایســه کردند. اپ هــای غربی که 
ایــن روز ها در بین جوانــان ایرانی نیز رواج زیادی 
پیداکــرده اســت. اما همدم تفاوت هــای فراوانی 
بــا اپلیکیشــن های دیتینگ یا همان دوســت یابی 
اشــاره  آن هــا  از  برخــی  بــه  ادامــه  در  کــه  دارد 

می کنیم.
همدم درســت ماننــد یک بانک، احــراز هویت 
سوءاســتفاده  هرگونــه  از  تــا  دارد  دقیقــی 

کند. جلوگیری 

به  و  دائم  ازدواج  برای  فقط  پلتفرم  این   
شکل تک همسری است.

همــدم بر اســاس آزمون هــای روان شناســی 
مناســب ترین گزینــه را بــه شــما معرفــی می کند 
فقــط  دوســت یابی  اپلیکیشــن های  درحالی کــه 
ایــن  را درنظــر می گیــرد. در  مالک هــای ظاهــری 
پلتفــرم اولیــن مالقات فقــط بااطــالع خانواده و 

مشاوران انجام می شود.
کاربــران  دسترســی  تســهیل  بــرای  همــدم 
راه انــدازی شــده تــا فعالیت شــبکه های جعلی و 

غیرواقعی کمرنگ شود.
بــر  دوســت یابی  شــبکه های  الگوریتم هــای 
اســاس ســرگرمی بیشــتر و وقت گذرانــی بیشــتر 
کاربران طراحی شــده درصورتی که همدم تالش 
دارد هرچــه زودتــر متقاضیــان را به نقطــه نهایی 

یعنی ازدواج برساند.

 از گروه طراح چه خبر؟
طبق آنچه گروه پشــتیبانی همــدم به خبرنگار 
کلیک اعــالم کرده فقط در دو روز اول رونمایی از 
این پلتفرم 68هــزار نفر در همدم ثبت نام کردند. 
از ایــن تعــداد حدود 29هــزار نفــر از طریق کافه 
از  بقیــه  و  را دریافــت کرده انــد  اپلیکیشــن  بــازار 
طریق نســخه دســکتاپ و وب اپلیکیشــن آیفون 
از  بیــش  گفته شــده  همچنیــن  واردشــده اند. 
50درصــد نصــب فعال دارنــد و پیش بینی شــده 

ظــرف یــک هفتــه اول تعــداد کاربــران بــه بیش 
از 100هــزار نفــر هــم برســد. نکتــه تأمل برانگیزی 
که از ســوی گــروه پشــتیبانی همدم مطرح شــد 
حمالت ســایبری به این پلتفرم اســت. بنا بر آنچه 
مطرح کرده اند در روز اول چند حمله ســایبری از 
کشــور های شرق آســیا به همدم شــد که البته تا 

سه روز بعد هم ادامه داشت.
حتــی  و  مختلــف  کشــور های  از  همچنیــن 
در داخــل کشــور هــم تــالش بــرای هــک و ورود 
بــه سیســتم همــدم ادامــه دارد. جالــب اســت 
فارســی ترند  توییتــر  در  همــدم  هشــتگ  بدانیــد 
شــده و عــالوه بــر کاربــران، کســب وکار ها نیز در 
فعالیت هــای مارکتینــگ خود به همــدم واکنش 
نشــان داده اند. مثال اپلیکیشــن بانــی کار که یک 
پلتفــرم شــغل یابی اســت در توییتر خود نوشــته 
اســت: »نکنه همتــون رفتید دنبــال همدم مارو 
فرامــوش کردیــد؟ یادتــون باشــه همــدم پیــدا 
کــردن خوبــه، ولی زندگــی خــرج داره، اول کار با 

بانــی کار بعد دل و دلبر و همدم.«

 مجرد ها صبوری کنند
اســتقبال کاربــران ایرانی از اپلیکیشــن همدم 
نشــان دهنده ایــن مهــم اســت کــه جــای چنیــن 
ابــزار مهمــی تاکنــون بســیار خالــی بــوده. ایــن 
حجــم از عالقه منــدی و پیگیری برای اســتفاده از 
اپلیکیشــن باعث شد تا ساعاتی این پلتفرم دچار 
اختالل شــود. حمــالت بیرونــی و تالش هــا برای 
نفوذ به ســاختار همدم هرچند ناکام و بی نتیجه 
بــوده، اما برای این اختالالت مزید بر علت شــده 
ازایــن رو همــه همــکاران گــروه توســعه  اســت. 
هوشــمند تبیان با تمام توان در حال تالش برای 
بهبود شــرایط و رفــع اختــالالت و همچنین دفع 
حمــالت هســتند. تا صبح روز چهارشــنبه بیش از 
70هزار نفر وارد اپلیکیشــن همدم شدند و بیش 
از 48هــزار نفر حداقل یکــی از فرم های همدم را 
تکمیــل کرده انــد. گروه همدم از مردم خواســته 

برای ورود کمی صبوری کنند و ناامید نشــوند.

از خدا  از چهره اش نمایان بود و االن زخم دیده فضای بی قید و بند مجازی و شیادان  سپهرغرب، گروه جوانی: دختری که مظلومیت 
بی خبر شده بود، در حالی که قطرات اشک از دیدگانش جاری بود حرفی برای گفتن نداشت. او مدتی بود سایه پدر از سرش رفته بود. آن 

هم در یک تصادف دلخراش، بعد از طلوع آفتاب. غروبی بر زندگی او.
دختــری کــه مظلومیــت از چهــره اش نمایان بود و االن زخم دیده فضای بی قید و بند مجازی و شــیادان از خدا بی خبر شــده بود، در 
حالــی کــه قطــرات اشــک از دیدگانش جاری بود حرفی برای گفتن نداشــت. او مدتی بود ســایه پدر از ســرش رفته بــود. آن هم در یک 
تصــادف دلخــراش، بعــد از طلوع آفتاب. غروبی بر زندگی او. شــروع غــم و اندوه دختر و مادر. همه بار زندگــی بر دوش مادرش افتاده 
بود. دخترک که االن در اوج دوران جوانی و دوره ســوم زندگی خود که 15 ســالگی را می گذراند در کنار درس خواندن به شــغل هنری 
خود، نقاشی و طراحی نیز مشغول بود. گرفتاری او زمانی شروع شد که پسرکی در مسیر او و به وعده ازدواج روح لطیف او را بازیچه خواهش های 
خــود کــرد و او را در دام فضــای مجــازی و ارتبــاط کالمــی و تصویــری انداخت و کم کــم از دامان مادر جدا کــرد. گریه های مادر و نشــان دادن عکس 
معصــوم پــدر هم نتوانســت جلــوی لذت های زودگذر و وعده های دخترک را بگیرد تا اینکه شــبی که با پســرک رؤیا های خود بــه بهانه دیدن تصویری 
بــرای نقاشــی و طراحــی از منزل خارج شــد و در دام شــیادان قرار گرفت. او یکی از زخمی شــدگان چنــگال نرم و ظریف اعتقــادی و اخالقی در فضای 
مجــازی شــد. او اولیــن و آخرین مجروح نبــود. هرچند هنوز فرصت مرهم گذاشــتن بر زخم ها و بازگرداندن او به دامــن خانواده وجود دارد، اما چه 

انســان هایی که از دام این جنگ نتوانســتند خارج شوند.
جنــگ اعتقــادی و اخالقــی به هیچ کســی رحم نمی کند. جنگی ســخت تر، پیچیده تر و عجیب تر از جنگ فیزیکی برای مبارزه با ارزش ها شــروع شــده 
که هدفش مرز های دینی و اعتقادی اســت. آنچنان این جنگ عجیب اســت که ســربازان و افســرانش چه بسا کسانی باشــند که زمانی افسران جنگ 
غ شــدند فراموش کردند که دامی برای شکارشــان پهن شــده اســت. ایــن جنگ، جنــگ علیه واژه  فیزیکــی بوده انــد، امــا وقتــی از جنــگ فیزیکی فار

مقدس و ارزشــمند خانواده است.
مراحــل جنــگ در فضــای مجــازی عبارتنــد از مرحله اول تصرف فکر و اندیشــه انســان ها و آماده کردن قبول ســبک زندگی غیردینــی. مرحله دوم: 
ترویــج ســبک زندگــی غیردینــی در غالــب فیلــم و ســریال های وارداتــی و حتی داخلــی. مرحله ســوم: از بین بــردن ارزش هــا و نهایتًا اســارت و بردگی 

خانواده ها.
خانواده اولین زمینی اســت که بذر تربیت در آن قرار می گیرد و رشــد می کند. وقتی پدر و مادر مواظب خود باشــند، یعنی خودشــان در این فضا 
اســیر نباشــند، می تواننــد جلــوی وارد شــدن در فضای مخرب جبهه ضــد دینی را بگیرند. در غیر این صورت اگر پدر یا مادر خود آلوده شــده باشــند، 
این آلودگی مثل ویروس به فرزندان نیز ســرایت می کند. ویروســی که فقط جســم را تحت تأثیر قرار نمی دهند بلکه جان و روح و ایمان انســان را نیز 
آلوده خواهد کرد. مگر نه این اســت که قرآن فرموده اســت مواظب خود و اهل بیت خود باشــید. از آتشــی که به جان انســان ها خواهد افتاد. شما 
مواظب باشــید آتش نگیرید. یادمان باشــد فضای مجازی قدم قدم انســان را گرفتار می کند. پس اول باید پدر و مادر در فضای گناه گرفتار نباشــند 

تــا بتوانند این جنگ را درک کنند.
دل و قلب انســان کانون محبت و عالقه اســت. عالقه انســان به هرچه بود ارزش انســان به همان اندازه اســت. ارزش هر کسی به آنچه در دل و 
ُه لیَس ألْنُفِســُکم َثَمٌن إاّل الَجّنه، فال َتبیعو ها إاّل ِبها«: جان بهاى شــما جز بهشــت  نیســت. پس  عالقه اوســت، هســت. امام علی )ع( می فرمایند: »إّنَ
آن را جــز بــه بهشــت مفروشــید. بهشــت یعنــی مکانی مقدس و طاهــر و مافوق همــه دنیا و مادیات کــه قابل ارزش گــذاری با وزن این دنیا نیســت. 
دامــی بــرای صیــد افکار دل هــا انداخته اند که بهای انســان را بی ارزش کننــد. جوانی که می توانــد نخبه ای علمی و انســانی تأثیرگذار باشــد به ناگاه 
همــه اســتعداد های خــود را خــرج وب گردی های مخرب و نهایتــًا آلودگی هایی می کند کــه نتیجه اش به غیــر از بی انگیزگی در کســب علم و ادب، چیز 
دیگــری نیســت. چشــم و گــوش و فکر و گاهی زبــان می تواند راه را برای نفوذ بــه قلب باز کند. وقتــی نگاه کردی، دل توجــه می کند، گوش می دهی 
دل می شــنود، وقتــی فکــر کــردی عقل، اندیشــه و قلب مشــغول می شــود. در نهایت دیدنی، شــنیدنی و گفتنی قلــب را گرفتار می کنــد. راه نفوذ به 
قلوب و تســخیر دل ها، نگاه آلوده و فکر ناســالم اســت. پس فیلتری برای قلب بگذاریم تا هر نامحرمی وارد آن نشــود. مگر نشــنیده ایم که قلب حرم 
خداســت؟ در حرم خدا کســی را وارد نکنید. یعنی نامحرمی را وارد نکنید. محرم راز شــما فطرت پاک شماســت. این فطرت اســت که خدا را قبول و 

شــیطان را رد می کنــد. خوبــی را می پذیرد و بدی را رد می کند. مراقب فضای ولنگار مجازی و ولنگاری مجازی باشــیم.

سپهرغرب، گروه جوانی: دوران جوانی بی تردید ارزشمندترین مقطع از عمر انسان ها به شمار می رود زیرا در جوانی است که آمادگی 
روحی و جسمی در اوج قرار دارد و به همین سبب بندگی و جلب رضایت الهی می تواند آسان تر و سریع تر اتفاق بیفتد.

دوران جوانی بی تردید ارزشــمندترین مقطع از عمر انســان ها به شــمار می رود زیرا در جوانی اســت که آمادگی روحی و جســمی در اوج 
قــرار دارد و به همین ســبب بندگی و جلب رضایت الهی می تواند آســان تر و ســریع تر اتفاق بیفتد، از این رو، رســول خــدا )ص( می فرمایند: 
خدا فرشــته اى آفریده که هر شــب از عرش فرود می آید و ندا کند: اى بیســت ساله ها! جدیت و تالش داشته باشید«. در این نوشتار با مرور 
احادیــث نورانــی پیامبــر مهربانی ها حضرت محمــد صلی اهلل علیه و آله، به برخــی از کارهایی که جوان را در نزد خدای متعال به شــکل ویژه 

مورد توجه قرار می دهد اشاره می کنیم.

 جوانی ام فدای خدا
هر چه دارایی  که انســان در راه خدا نثار می کند از ارزش بیشــتری برخوردار باشــد، اثر بیشتری در جلب رضایت الهی و تقرب به سوی او خواهد داشت زیرا 
خداوند به هیچ چیزی نیاز ندارد و انفاق چیزهای ارزشمندتر، تنها به سود خود انفاق کننده خواهد بود، چنان که قرآن کریم می فرماید: اى کسانی که ایمان 
آورده  اید، از چیزهاى پاکیزه  اى که به دست آورده اید و از آن چه براى شما از زمین برآورده  ایم، انفاق کنید و در پی ناپاِک آن نروید که ]از آن [ انفاق نمایید، در 

حالی که آن را ]اگر به خودتان می  دادند[ جز با چشم  پوشی ]و بی میلی [ نسبت به آن، نمی گرفتید، و بدانید که خداوند، بی  نیاز ستوده ]صفات [ است.«
بــه همیــن خاطر اســت که شــهیدان نزد خدای متعال جایگاه ویژه ای دارند زیرا ارزشــمندترین دارایی خود یعنی جانشــان را در راه خــدا فدا کرده اند. در 
همین راســتا، از بین مقاطع مختلف زندگی انســان، دوران جوانی، که فصل نشاط و شادابی و اوج توان جسمی و روحی انسان است ارزشمندترین بخش 
زندگی انســان دانســته می شــود، از این رو اگر کسی جوانی خود را وقف اطاعت خدا کند محبوب ویژه خدا می شود چنان که رسول خدا )ص( می فرمایند: 

خداوند متعال، جوانی را که جوانی اش را در راه بندگی خدا سپرى کند، دوست می دارد.«

 دوست داشتنی ترین مخلوقات پیش خداوند
یکی دیگر از عواملی که موجب فزونی محبت خداوند به بنده خود می شــود آن اســت که از آزمون های خاص و دشــواری که بر ســر راه او قرار می گیرد 
با ســربلندی بیرون آید. دوران جوانی نقطه کانونی آزمون های الهی اســت. زیبارویی در جوانی، آبســتن آزمون های دشــوار الهی اســت. جوان زیبارویی که 
زیبایی اش او را نفریبد و از راه طاعت الهی به سوی معصیت نکشاند شایسته تقدیر و تجلیل ویژه الهی خواهد بود. پیامبر مهربانی ها دراین باره می فرمایند: 
دوســت داشــتنی ترین مخلوقات پیش خداوند متعال نوجوانی زیبارو اســت که جوانی و جمال خویش را، براى خدا و در طاعت خدا قرار دهد. خداوند به 

چنین نوجوانی بر فرشتگان می بالد و می فرماید: حقا که این نوجوان بنده من است.«
*تدبیر و تفکر در جوانی

جوانی با همه نقاط قوتی که دارد چالش هایی نیز آن را تهدید می کند که یکی از آن ها ناپختگی و نسنجیده عمل کردن است. از این رو، جوانی که بتواند 
عقل و تدبیر خود را به کار بسته و احساسات خود را مطیع عقل خود گرداند مورد توجه ویژه خدای متعال قرار خواهد گرفت.

او در این باره می تواند از تجربه و تدبیر پیران و انسان های مجرب استفاده کند تا به تکرار تجربه دیگران گرفتار نشود. رسول گرامی اسالم دراین باره نیز 
می فرمایند: بهترین جوانان شــما آنانند که رفتارشــان مثل رفتار پیرمردان، پخته و ســنجیده باشــد و بدترین پیران، کســانی اند که چون جوانان شما رفتار 

کنند.«

 توبه در جوانی
یکی دیگر از ویژگی های مثبتی که در صورت انجام در جوانی، ارزش بسیار بیشتری داشته و تجلیل ویژه خدای متعال را به دنبال خواهد داشت، توبه و 

بازگشت از گناهان است. رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می فرمایند: به راستی که خداوند، جوان توبه کننده را دوست می دارد.«

 احترام به کهن ساالن
یکی از آفت های نشــاط و بالندگی جوانی آن اســت که می تواند جوان را به خود مغرور کرده و او را از احترام به کهنســاالن بازدارد. جوانی که در جوانی 
احتــرام پیــران را نــگاه دارد نزد خدای متعال ارج و منزلت خواهد داشــت چنان که رســول خدا صلی اهلل علیه و آله می فرمایند: هیچ جوانی، کهنســالی را به 

خاطر پیرى او احترام نمی کند مگر این که خدا کسی را از پیش آماده می کند تا آن جوان را هنگام پیرى گرامی دارد و احترام کند.«
به طورکلی، خوبی هایی که در جوانی صورت می پذیرد از ارزش بیشتری نزد خدای متعال برخوردارند زیرا بیشترین اسباب تحریک انسان به گناه و غفلت 

از یاد خدا در این دوران اتفاق می افتد.

اپلیکیشن 
همسریابی!

هر آنچه درباره پلتفرم همسریابی همدم الزم است بدانید

وصـــــال هوشمنـــد
رئیس دانشکده 

وانشناسی و علوم  ر
تربیتی دانشگاه 

خوارزمی اظهار کرد: در 
زندگی مهم این است 

وها و هدف ها  که این آرز
را متناسب با واقعیات 

وجودی خود و محیط 
زندگی تنظیم کنیم یعنی 

خیلی تصورات دور 
از واقع عمل نشدنی 

نداشته باشیم.

مراقب گرگ های مجازی باشیم

این فضا به کسی رحم نمی کند چگونه جوان محبوب پیامبر رحمت و مهربانی باشیم؟

حجت االسالم 
فرهنگ

جوانی
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11 جوانی سفارش می کنم شما را به جوانان
سپهرغرب، گروه جوانی: قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم؛ اوصیکم بالشبان خیرا فإنهم ارق افئدة، آن اهلل بعثتنی بشیرا و نذیرا فحالفنی الشبان وخالفنی الشیوخ.

حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله می فرمایند: سفارش می کنم شما را که با جوانان به خوبی و نیکی رفتار کنید چراکه آنان نازک دل ترند، خداوند مرا به پیامبری برانگیخت، جوانان به من گرویدند و یاری ام کردند و بزرگساالن به مخالفت برخاستند.

سفینة البحار، ج2، ص 176.

سپهرغرب، گروه جوانی: یک پژوهشگر حوزه جمعیت گفت: بسیاری از کشورها مسیر 
این  ما  اما  کردند،  طی  قرن  یک  به  قریب  را  سالمندی  30درصد  به  10درصد  از  رسیدن 
مسیر را در حدود 30 سال طی می کنیم و این به آن معناست که رکورد سالمندشدن 

به نام ایران ثبت خواهد شد!
صالح قاســمی در خصوص رشد نرخ سالمندی کشــور اظهار کرد: در زمان حاضر 10.2 
درصد از جمعیت ما باالی 60 سال و سالمند است، اتفاق در حال رخ دادن این است که 
ما طی 25 تا 30 ســال آینده شاهد رشد بســیار زیاد سالمندی خواهیم بود، به طوری که 

تا سه دهه آینده جمعیت آن از 10.2 درصد به بیش از 32 درصد می رسد.
وی به ســرعت ســالمند شــدن در کشــورهای دیگر اشــاره کرد و گفت: در واقع اآلن از هر 10 ایرانی یک 
نفر باالی 60 ســال اســت که تا ســه دهه آینده به یک نفر از هر سه ایرانی می رســد؛ با این حساب سرعت 
ســالمند شــدن ما بسیار بسیار زیاد اســت؛ بسیاری از کشورها این مسیر ســالمند شدن، یعنی رسیدن از 

10 درصد به 30 درصد ســالمندی را قریب به یک قرن و بیش از یک قرن طی کردند اما ما این مســیر را در 
حدود 30 سال طی می کنیم و این به آن معناست که رکورد سالمند شدن به نام ایران ثبت خواهد شد.
قاســمی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه ســالمندی آســیب ها و پیامدهای بســیاری خواهد داشــت؛ 

پیامدهایی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، روابط خانوادگی، اجتماعی و فردی.
ایــن پژوهشــگر حــوزه جمعیت با مقایســه نرخ رشــد جمعیت کل کشــور و رشــد جمعیت ســالمند 
خاطرنشــان کــرد: امروز نرخ رشــد جمعیت کشــور مــا حدود 0.6 تــا 0.7 درصد اســت در حالی که نرخ 
رشــد جمعیت ســالمندی یعنی افراد باالی 60 ســال، قریب به 4 درصد اســت؛ به عبارت دیگر می توان 
گفــت امــروز نرخ رشــد جمعیت ســالمند ما حــدود 5 برابر نرخ رشــد جمعیت کل کشــور اســت و این 
نشــان دهنده ســرعت سالمند شدن ما و یک هشدار جدی اســت که باید زیرساخت سالمندی داشته 

باشیم.
قاســمی تصریــح کــرد: اغلــب کشــورهای دنیــا در ایــن مقطــع، غیــر از ایــن کــه تــالش می کننــد با 

سیاســت های جمعیتــی، فرزندآوری را افزایش دهنــد و جمعیت جایگزین برای تأمین این ســالمندها 
تولیــد کننــد، یــک کار دیگر هــم می کننــد و آن این که اســنادی را تحت عنوان ســند ســالمندی فعال 

می کنند. طراحی 
وی افزود: این سند، راهکارهایی را برای فعال بودن سالمندان در این دوره از زندگی پیشنهاد می دهد 
و اجازه نمی دهد که ســالمندان زمین گیر شــوند، آن ها را در فعالیت های اجتماعی دخیل می کند، سعی 
می کند آن ها حس مفید و مؤثر بودن را همچنان داشته باشند و برای مسائل پزشکی و بهداشتی آن ها 

نیز برنامه دارد.
نویسنده مجموعه کتاب "جنگ جهانی جمعیت" با اشاره به سند ملی سالمندی کشور متذکر شد: ما 
در کشــورمان ســند سالمندی را از اواخر ســال 98 داریم اما واقعیت این است علی رغم ناقص بودن آن، 
حتی همین ســند ناقص هم اجرایی نشــده اســت! لذا اهمیت خیلی زیادی دارد که ما برای این موضوع 

فکری کنیم.

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
ریاضی  کتاب  تالیف  شورای  عضو 
به  اشاره  با  پژوهش  سازمان 
دانش آموزان  ریاضی گریزی  دالیل 
طراحی  فعلی  فرایند  گفت: 
سؤاالت کنکور سراسری این است 
که معلم اعتماد خود را به مولف 
کتاب درسی از دست می دهد و دانش آموزان نیز 

به معلم و کتاب درسی بی اعتماد می شود.
رضا حیدری قزلجه دربــاره ارتباط مولفان کتاب 
ریاضــی با دانشــگاه فرهنگیــان اظهار کــرد:  ارتباط 
مولفــان با دانشــگاه فرهنگیان به صورت رســمی 
و بدیــن صــورت کــه اســاتید دانشــگاه فرهنگیان 
برای دبســتان و دبیرستان کتاب درسی بنویسند، 
وجــود ندارد اما از اعضای هیئت علمی دانشــگاه 
فرهنگیــان افــراد زیادی هســتند که جــزو مولفان 

کتاب درسی باشند.

 دالیل ریاضی گریزی دانش آموزان
وی دربــاره ریاضی زدگــی دانش آمــوزان گفــت: 
سال 62 چنین موضوعی را داشتیم و ورودی های 
رشــته ریاضی در دبیرســتان ها به 8 درصد رسیده 
بــود و در آن ایــام راهکارهایــی را اتخــاذ کردنــد از 
جملــه اینکــه مســابقات دانش آموزی پررنگ شــد 
و ســال 1998 بعــد از 11 ســال ایــران در المپیــاد 
جهانی رتبه نخســت را کســب کرد کــه موج مثبتی 
را در مــدارس ایجاد کرد همچنین برخی نشــریات 
از جملــه رشــد آمــوزش ریاضی ایجاد شــد تا گروه 
ریاضــی دفتــر تألیــف را بــا دبیــران سراســر کشــور 
و  مســابقات  و  داده  ارتبــاط  دانش آمــوزان  و 
برنامه هایی برگزار شود تا دانش آموزان به ریاضی 

عالقه مند شوند.

فرهنگیــان  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
گفــت: هم اکنــون در حال تدویــن طرحی درباره 
راه هــای جــذب و نگهداشــت دانش آمــوزان در 
رشــته ریاضــی هســتیم همچنیــن انتشــار مجله  
برهــان ریاضــی بــرای دانش آمــوزان متوســطه 
و  پژوهــش  ســازمان  توســط  دوم  و  اول 
برنامه ریزی آموزش ادامه دارد و در هر شماره 
آن، ریاضی دانــان معاصــر را معرفــی می کنیم تا 
دانش آمــوز فقــط هنرپیشــه ها و خوانندگان را 
الگــو قــرار ندهــد و بــا دانشــمندان ریاضی هم 
آشــنا شــوند! با توجه بــه اینکــه در صحبت های 
رهبــر انقــالب نیــز عــدم گرایــش بــه رشــته های 
علــوم پایــه مطرح شــده اســت، رســانه ها باید 
در ایــن زمینــه همراهــی کننــد تــا افــراد موفق 
در رشــته های علــوم پایه از جملــه ریاضی دانان 

معــروف را معرفی کنیم.
حیدری با اشــاره به اینکه در کتاب های درســی 
تالش بسیاری شد تا دانش آموزان از درس ریاضی 
گریــزان نشــوند، متذکر شــد: هم اکنون ســازمان 
پژوهــش بــه ســمت ایــن مــی رود کــه کتاب هــای 
درســی بــه کــد QR مجهــز شــوند تــا دانش آمــوز 
بتوانــد فیلم هــای آموزشــی را تماشــا کــرده و در 
فراگیری ریاضی به آنها کمک شــود البته در نهایت 
تمام ایــن موارد تحت ارزشــیابی کنکور سراســری 
قــرار گرفتــه و دانش آمــوز بــه کتــاب و معلم خود 

بی اعتماد می شود!
عضــو شــورای تالیــف کتــاب ریاضــی ســازمان 
داد:  ادامــه  آموزشــی  برنامه ریــزی  و  پژوهــش 
ریاضــی و نظریه هــای  آمــوزش  روانشناســی  اگــر 
یادگیری اعمال شــود می توانــد روند ریاضی زدگی 
دانش آمــوزان را اصــالح کنــد البتــه ریاضی گریــزی 
در دانش آمــوزان دوره ابتدایــی کمتــر مشــاهده 

بــه  نســبت  درســی  کتاب هــای  چــون  می شــود 
گذشــته بــه فرایندهــای ریاضــی بهتــر پرداخته اند 
تــا دانش آموزان بــه جای دافعه بــه درس ریاضی 

جذب شوند.
وی در پاســخ به این پرســش کــه وضع کنونی 
ســؤاالت کنکور سراســری به نفع یــا ضرر آموزش 
و یادگیــری ریاضــی اســت؟ متذکر شــد: قطعًا به 
ضرر اســت؛ ســازمان ســنجش می گوید 73 هزار 
معــدل بــاالی 19 داریــم و می خواهــد 5 درصــد 
بــاالی دانش آمــوزان را ســنجش کنــد امــا وقتی 
همــه از ســؤاالت ریاضــی عبــور می کننــد و آن را 
ســفید می گذارنــد چــه چیــزی ســنجیده خواهد 

شد؟
حیدری بیان کرد: همواره به معلمان می گویم 
اگــر تیزهوش ترین دانش آمــوزان در کالس درس 
باشــند باز هــم پلــه اول باید کتاب درســی باشــد 
چــون اگــر دانش آموز مفهــوم را یاد نگیــرد قطعًا 
نمی توانــد مســئله را حــل کند همچنین بســیاری 
از دبیــران کنکــوری در ســال های اخیــر می گفتنــد 
از کتاب های درســی اســتفاده می کنیم، ســازمان 
ســنجش نیز دو سال گذشته تا حدودی چارچوب 
رعایــت می کــرد، ســال 98  را  کتاب هــای درســی 
در ســه گــروه ریاضی، تجربی و انســانی دو یا ســه 

سؤال خارج از محتوای کتاب درسی بود.

کتاب  و  معلم  به  دانش آموز  بی اعتمادی   
درسی!

ایــن اســتاد دانشــگاه فرهنگیــان متذکر شــد: 
کنکــور  ســؤاالت  طراحــی  فعلــی  فراینــد  آســیب 
خــود  اعتمــاد  معلــم  کــه  اســت  ایــن  سراســری 
می دهــد  دســت  از  درســی  کتــاب  مولــف  بــه  را 
بــه معلــم و کتــاب درســی  نیــز  و دانش آمــوزان 

بــی اعتمــاد شــده و در ایــن شــرایط موسســات 
آزمون ســاز و انتفاعی رشد می کنند! دانش آموزی 
کــه 12 ســال کتاب هــای درســی را خوانده اســت، 
بــا کنکــوری مواجه می شــود کــه به کتاب درســی 

وفادار نبوده است!
طــرح  را  ســؤاالتی  می تــوان  داد:   ادامــه  وی 
کرد کــه ضمــن رعایت اهــداف کتاب های درســی، 
دانش آمــوزان را به خوبی تمیــز دهد؛ باید از همه 
ظرفیت هــا اســتفاده شــود، متخصصان بســیاری 
در حــوزه ســنجش داریم که ریاضی دانشــگاهی و 
دبیرســتانی را می شناســند؛ اگــر دایره وســیع تر و 
از خرد جمعی به شــکل مناسبی اســتفاده شود، 

دانش آموزان کمتر آسیب می بینند.

افزایش  کنکور  در  پرورش  و  آموزش  وزن   
یابد

حیدری درباره ضرورت نظارت سازمان پژوهش 
و برنامه ریــزی آموزشــی بــر ســؤاالت کنکــور بیان 
کرد:  درست است که سازمان سنجش می خواهد 
دانش آمــوزان را بــرای دانشــگاه انتخــاب کنــد اما 
بدین معنا نیســت کــه کامًال از آمــوزش و پرورش 
مجزا شــوند؛ معتقدم نباید مرکز ســنجش وزارت 
آموزش و پرورش جدا از ســازمان سنجش باشد؛ 
ریاســت  زیرنظــر  اســت ســازمان مســتقلی  بهتــر 
جمهــوری برای برگــزاری کنکــور و امتحانات نهایی 
ایجاد شــده و همزمان از پتانســیل وزارت علوم و 

آموزش و پرورش استفاده شود.
وی گفــت: بعــد از انقالب ســه نظام آموزشــی 
تغییر کرده اما برخی اساتید دانشگاه ها در جریان 
این تغییرات نیستند و یک معلم ریاضی که سؤال 
کنکــور را می بینــد، متوجــه می شــود فــردی کــه 
سؤال را طرح کرده است اصًال در جریان کتاب های 

اســت.  نبــوده  درســی 
پــرورش  و  آمــوزش  وزن 
در طراحی ســؤاالت باید 
بیشتر باشد به این دلیل 

را  دبیرســتان  فضــای  کــه 
می شناسند.

از  خارج  سؤاالت  باید   
کتاب درسی حذف شود

عضــو  کمیجانــی؛  آناهیتــا 
ریاضــی  کتــاب  تالیــف  شــورای 

برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان 
بررســی  بــه  اشــاره  بــا  آموزشــی 
ســؤاالت ریاضــی کنکور سراســری 
1400 گفــت: نتیجــه بررســی را بــه 
ســازمان ســنجش ارســال کردیم؛ 

مولفان کتاب ریاضی بیشــتر از همه 
بــه کتــاب اشــراف دارنــد؛ در کنکــور 

امســال بحــث این اســت که ایــن میزان 
ســؤال خــارج از کتــاب، اشــتباه و بــدون 

گزینــه صحیــح، ضربه هــای بســیار جــدی بــه 
دانش آموز وارد کرده است.

وی افزود: حداقل اقدام سازمان سنجش برای 
جبــران ضرر و زیان دانش آموزان، حذف ســؤاالت 
خــارج از کتــاب درســی اســت؛ بحــث مــا اعتمــاد 
عمومــی اســت؛ موضــوع کالن تــر از چهار یــا پنج 
تســت کنکور اســت، هم اکنون معلمــان مدارس 
در مظــان اتهام قرار گرفته انــد؛ درس ریاضی برای 
رشته ریاضی بســیار مهم است. وقتی دانش آموز 
رشته ریاضی با هشت سؤال خارج از کتاب مواجه 
شده و نمی تواند آن را حل کند، تصور می کند که 
معلــم به خوبــی آموزش نداده اســت! هم اکنون 

ن  معلما
می پرســند که سال 
درس  چیــزی  چــه  آینــده 
بدهیــم؟ در این چنــد روز، بارها با 
بنده من تماس گرفتند که برای ســال آینده 
چــه کار کنیــم؟ ایــن روند باعث می شــود آموزش  
ریاضی ما به سمت بی چارچوبی و بدون حد و مرز 

بودن برود!
کمیجانی متذکر شــد:  می پذیریــم که تعدادی 
از ســؤاالت بایــد دشــوار باشــد تــا دانش آموزان 
را دقیــق ســنجش کننــد اما وقتــی تعــداد زیادی 
از ســؤاالت دارای اشــکال و بســیار دشــوار است، 
فرقی بین دانش آموز خیلی خوب با دانش آموزان 
متوســط و ضعیف نیست چرا که همگی از سؤال 
عبور کرده و پاســخ نمی دهند! خواسته ما حذف 
8 سوال خارج از کتاب درسی و یک سوال اشتباه 

است.

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
مرداد   15 تا  تیر  اول  از  بود  قرار 
هنرستانی ها وقت داشته باشند 
و  بگذرانند  را  کارگاه هایشان 
اما  کنند  طی  را  کارورزی هایشان 
قرمز شدن تهران و برخی شهرها 
کارنامه  بدون  را  آنها  همچنان 

گذاشته است.
ایــن روزهــا هدایــت تحصیلــی در حــال جریــان 
اســت. گفتــه می شــود بیــش از 6 هــزار هنرجوی 
جدید امســال وارد رشــته های مهارتی می شوند. 
این در حالی است که با گذشت دو سال تحصیلی 
کــه در کرونــا طــی شــد رشــته های مهارتی بســیار 
تحت تاثیر قرار داده است. پیش از این در گزارشی 
با عنوان آســیب جدی آمــوزش دروس مهارتی در 
روزهای کرونا به این موضوع پرداختیم و در ادامه 
بــه این بحث کــه دروس کارگاهی رشــته های فنی 
و حرفه ای در شــرایط کرونا بســیار تحــت تاثیر قرار 
گرفته اســت. پیش از این مصطفی آذرکیش مدیر 
کل دفتر آموزش های فنــی و حرفه ای و کاردانش 
وزارت آمــوزش و پــرورش در گفتگو با خبرنگار مهر 
در خصوص اینکه بســیاری از دانش آموزان فنی و 
حرفه ای و کاردانش ســردرگم هســتند که برگزاری 
ارزشــیابی دروس کارگاهــی و عملــی آنهــا بــه چــه 
صورت انجام می شــود و آیا تأخیر در اعالم نمرات 
آنها بــرای ورود بــه دانشــگاه تأثیــری دارد یا خیر؟ 
گفت: اول اردیبهشــت ماه مرکز ســنجش آموزش 
و پــرورش در بخشــنامه ای قیــد کــرد کــه دروس 
عمومــی و کارگاهی و عملــی برای بچه های فنی و 
حرفــه ای به چه صــورت برگزار و ارزیابی می شــود. 
بــرای همین هیچ ســردرگمی نباید وجود داشــته 

باشد.
وی بیان کرد: در آخرین بخشنامه ای که ارسال 
شــد، تأکید کردیم برای ایــن بخش از دروس تا 15 
مــرداد زمــان هســت تــا دروس عملــی و کارگاهی 
کامــل شــود کــه ایــن مســئله بــه فراخــور اینکــه 
شــهری در وضعیت زرد و آبی قــرار بگیرد، عملیاتی 
می شود. شاید بیشــترین مشکل مربوط به شهر 
تهران باشد که در هنوز در وضعیت نارنجی است. 
دانش آمــوزان بــرای دروس عملــی و کارگاهــی در 

حالت عــادی در هفته دو روز بــه کارگاه می روند و 
در شــاخه کاردانــش ســه روز در هفته. اگــر از اول 
تیرمــاه تهــران در وضعیــت زرد قــرار بگیرد، با ســه 
هفتــه آموزش و ارزیابی این بخش پوشــش داده 
می شــود. چــرا که حــدود 20 تــا 40 درصــد همین 
بخش عملی و کارگاهی را بخش دانشــی تشــکیل 

می دهد که قابل آموزش در بستر مجازی است.
مدیــر کل دفتــر آموزش های فنــی و حرفه ای و 
کاردانش در پاســخ به این سوال که موضوع مهم 
این اســت کــه دانش آموزان پایــه دوازدهم نگران 
ایــن هســتند که تــا 15 مــرداد هم ایــن آموزش و 
ارزیابی هــا صــورت نگیــرد و در نهایــت بــرای ورود 
بــه دانشــگاه بــه دلیل قیــد نشــدن نمــرات دچار 
مشــکل شــوند، گفــت: طبــق آئین نامه آموزشــی 
مــاه  دی  تــا  دوازدهــم  پایــه  دانش آمــوزان  مــا، 
1400 دانش آمــوز محســوب می شــوند. در زمــان 
بــه دانشــگاه های  زمــان ورود  غ التحصیلــی و  فار
کاردانــی یــک اصطالحــی در کارنامه آنهــا و جلوی 
عنــوان  بــا  شــود  ذکــر  می توانــد  دروس  برخــی 
ارائــه  و  تکمیــل  را  آن  دارنــد  و فرصــت  »جــاری« 
کنند. نکتــه ای را می خواهم خدمــت هنرجویان و 
اولیــای آنها بگویــم و اینکه هیچکدام از شــهرهای 
کشــورمان و حتی تهران از اول بازگشایی مدارس 
کــه در 15 شــهریورماه 99 بــود در وضعیــت قرمز 
قــرار نداشــت و خیلی از آموزش ها در طول ســال 
انجام شــد. شــورای مدارس و آمــوزش و پرورش 
ایــن وظیفه را دارند که از تکمیل فرآیند ارزشــیابی 

اطمینان حاصل کنند.
وی تاکیــد کــرد: در پایه هــای دهــم و یازدهــم 
کــه حتــی تکمیــل نشــدن پودمان هــا مانــع ورود 
دانش آمــوزان بــه پایه هــای باالتــر نمی شــود، در 
پایــه دوازدهم نیز همانطور کــه گفتم تا 15 مرداد 
طبق بخشــنامه و تا دی ماه طبــق آئین نامه برای 
دانش آمــوزان فرصــت تکمیــل نمرات هســت. ما 
ســال گذشــته هــم توافقــی بــا دانشــگاه فنــی و 
حرفــه ای و دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در 
خصــوص اینکه عــدم درج نمــرات و ارزشــیابی ها 
و  دادیــم  انجــام  نشــود،  تحصیــل  ادامــه  مانــع 
منعــی بــرای آنها نخواهــد بــود. در بدترین حالت 
دانش آمــوزان می توانند در نوبــت دوم که بهمن 

ماه اســت، پذیــرش بگیرند. در هر صــورت به نظر 
می رسد جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: کالس های عملی در طول سال 
تحصیلــی تا 80 درصدش به صــورت مجازی برگزار 
شــد. قرار بود تا 15 مرداد کارگاه عملی بگذاریم و 
امتحان بگیریم که چندین مشکل در این راه پیش 

آمد که مهم ترینش قرمز شدن تهران بود.
این مدیر با سابقه هنرستان بیان کرد: معلمان 
در هنرســتان گالیه اشــان این اســت کــه وقتی در 
شرایط کرونا مثل همه معلم ها کالس های آنالین 
داشــته اند چرا باید برای دیگر معلم ها کار آموزش 
تعطیل شــده باشــد اما آنها باید اضافــه بیایند در 
مدرســه حضور داشــته باشــند ســال گذشته هم 
این اتفاق افتاد و پولی داده نشد. یک فرقی اینجا 
در خود هنرســتان ها بین معلم های ریاضی مثًال و 

دروس مهارتی هست.
وی ادامــه داد: از اواخر خرداد گفتند کارآموزی 
حضــوری می شــود ولــی مراکزی کــه بچه هــا قبًال 
بــرای کارآموزی می رفتند دیگر کارآموز نمی گرفتند 
چــون در شــرایط کرونــا هســتیم. برخــی مدارس 
گفتند خودشــان در مدرســه این دوره را پوشش 

می دهنــد امــا االن دو هفتــه گفته انــد بــه دلیــل 
شــرایط دســت نگه داریم. برای همین ما کســی را 
داریــم از ســبزوار به تهــران آمده و نمــرات دروس 
عملــی را دارد ولی بچه های خودمــان این نمره را 
ندارنــد. البتــه در تهران بــه نظر چــون خیلی همه 
مــوارد در چشــم اســت و ویتریــن رعایــت پروتکل 

هاست خیلی جدی گرفته می شود این موارد.
احمــدی بــا بیــان اینکــه از نظــر اکثر همــکاران 
امســال ســال تحصیلــی بی نظــم تری نســبت به 
ســال قبل بود گفت: امسال بهم ریختگی بیشتری 
را شاهد بودیم در حالی که سال گذشته اطالعات 
کمتــری دربــاره وضعیت کرونا وجود داشــت. االن 
اولیــا مــدام از مــا ســراغ کارنامــه بچه هایشــان را 
می گیرنــد. یکی دیگر از مشــکالت این اســت عمًال 
در این سال تحصیلی بچه ها از دسترسمان خارج 
شــدند و یادگیری هم دچار فراموشی شده است. 
االن می گویند دانش آموزان در ســامانه پادا ثبت 
نــام کنند. یــک روز بایــد دانش آموز بیاید مدرســه 
معــاون و مدیــر او را ببیننــد. االن بــه معلمانــی 
کــه  بازنشســته می شــدند گفته انــد بمانیــد  کــه 
رتبــه بندی هم امتیازشــان باالتر بــرود ولی اینقدر 

خســتگی و بهم ریختگی هســت که ایــن همکاران 
می گویند کاش رفته بودیم.

وی بیــان کــرد: فشــار کار زیاد اســت. من مدیر 
هــر روز باید بیایم مدرســه. می گویند چرا به فالن 
بخشــنامه جــواب نــدادی! معلــم و معــاون مــن 
کرونــا گرفتند و بیماری زمینه ای دارند و نمی توانم 
مجبورشــان کنم بیاینــد. دانش آمــوزی که خرداد 
بایــد دیپلــم بگیــرد و مهر به دانشــگاه بــرود هنوز 
تکلیفش روشــن نیســت. می گویند ورودی بهمن 
بــرود. باید دقت کنیــم در این صــورت دانش آموز 
نظــرم  بــه  بدهــد.  را  ثابــت  شــهریه  هزینــه  بایــد 
مســئوالن از مشــکالت حقیقی کف مــدارس خبر 

زیادی ندارند.
مــدارس  دیگــر  ســال  اگــر  اینکــه  دربــاره  وی 
حضوری شــود مهمترین مشــکالت را چه می بیند 
گفــت: اولین مســاله دور هم جمع کــردن معلم و 
دانش آموز اســت چون ته ذهنشــان این است که 
وقتــی می شــود پای آمــوزش آنالین نشســت چرا 
بایــد بیاید مدرســه. ایــن دانش آموزانی که ســال 
بعــد به مدرســه می آینــد دانش آموزان دو ســال 
پیش نیستند. من مدیر باید به این دانش آموزانی 

که بیش از یک ســال رها بودند بگویم فالن لباس 
را نپــوش یا موهایــت را کوتاه کن و… از طرف دیگر 
بچه هــا قطعــًا از نظر پایه ضعیف هســتند. زمانی 
که بچه ها سر کالس بودند و معلم چند تا تمرین 
حل می کرد دانش آموز امتحان می داد و نمره اش 
5 می شد وای به حال امروز. همین افت تحصیلی 
خودش را در امتحانات نهایی نشــان داده اســت. 
به نظرم از نظر علمی، اخالقی و آموزشــی شــاهد 

افت خواهیم بود.
و  آمــوزش  مســئوالن  از  گالیــه  بــا  احمــدی 
پــرورش گفــت: 12 شــهریور ســال گذشــته بــا مــا 
جلســه گذاشــتند و گفتنــد همه جا قرمز اســت و 
آموزش آنالین ولی 13 شــهریور وزیر اعالم کردند 
مــدارس باز اســت و باالخــره از نیمه شــهریور دو 
هفــت مدارس باز شــد و دیگر بــه تعطیالت رفت. 
بــه هر حال آموزش حضوری مهم اســت ولی برای 
خانواده هــا ســالمت در اولویــت اســت و حق هم 
دارند. باید واکسیناســیون صــورت بگیرد تا معلم 
و دانش آموز سر کالس بیایند. اگر این طور نباشد 
و مدارس را باز کنیم یک معلم یا دانش آموز کرونا 

بگیرد باید دو هفته همه چیز را تعطیل کنیم.

کارورزی

صالح قاسمی

ریاضی گریزی

ی از دانش آموزان فنی و حرفه ای هنوز کارنامه ندارند بسیار

رکورد سالمندشدن به نام ایران ثبت خواهد شد! لزوم اجرای سند سالمندی کشور

ی معلم و کتاب درسی! کنــکور به دنبال بی اعتبار
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دستور قالیباف به 3 کمیسیون  
برای پیگیری اجرای مصوبات 

رفع مشکل آب خوزستان
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
به  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
برنامه  و  انرژی  عمران،  کمیسیون های 
مصوبات  اجرای  داد  دستور  بودجه  و 
مربوط به رفع مشکل آب خوزستان را 

پیگیری کنند.
محمدباقــر قالیبــاف رئیس مجلس 
شــورای اســالمی در نشســت علنی امروز )دوشــنبه 28 
تیــر( قوه مقننــه و در رابطه با ســؤال محفوظی از وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی پیرامون پخش ســریال های 
شبکه خانگی گفت: نکته ای که آقای محفوظی در رابطه 
با مسائل فرهنگی و آســیب هایی که پخش سریال های 
خانوادگی در شــبکه خانگی همراه دارد موضوع بحق و 
بجایی اســت، هرچند در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

نیز تالش هایی شده است.
وی افــزود: با توجه به اینکه در شــرایط کنونی حوزه 
مســئولیت تغییــر کرده اســت، آقــای محفوظــی به من 
گفتند که نمی خواهند سؤال شان به رأی گذاشته شود 
و فقــط مهــم بود که ایــن موضوع مطرح شــود و مورد 

توجه قرار گیرد.
نماینــده تهران در مجلــس تصریح کرد: ان شــاءاهلل 
صداوسیما در آینده به این موضوع به طور جدی توجه 
داشته باشد، از حضور دکتر صالحی نیز تشکر می کنیم.

رئیــس مجلس با اشــاره به تذکری کــه محفوظی در 
رابطــه بــا وضعیــت آب اســتان خوزســتان دارد، یــادآور 
شــد: دربــاره ایــن موضــوع روز گذشــته در هیئت دولت 
مصوبــات خوبی نیز وضع شــد، ان شــاءاهلل نمایندگان 
خوزســتان و کمیســیون های عمــران، انــرژی و برنامــه، 
بودجــه و محاســبات تــالش کننــد کــه به ســرعت ایــن 

مصوبات اجرا شود.

ابهام تخصیص اعتباری ارز به برخی شرکت های خاص

بانک مرکزی پیش از پایان 
دولت شفاف سازی کند

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
برخی  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
از  استفاده  با  خاص  شرکت های 
تسهیالت تخصیص اعتباری ارز کاالهای 
با  کردند،  ترخیص  گمرک  از  را  خود 
ضروری  پیش آمده  تبعیض  به  توجه 
اسامی  مورد  در  مرکزی  بانک  است 
تخصیص  میزان  و  تسویه  زمان  مدت  شرکتها،  این 

شفاف سازی کند.
بررسی ها نشــان می دهد که بسیاری از واردکنندگان 
امــکان واردات کاالهــای خــود را به کشــور ندارند یا این 
امر به کندی صــورت می گیرد. یک واردکننده برای آن که 
بتوانــد کاالی خــود را از گمرک ترخیص کنــد، گاهی باید 
بیش از سه ماه در انتظار تخصیص ارز مورد نیاز خود از 

سوی بانک مرکزی بماند.
گفتنــی اســت، ایــن امــر ســبب شــده اســت حجــم 
عظیمی از کاالهای رسوبی را در گمرک شاهد باشیم که 
در حدود 6 میلیون تن از آن شــامل کاالهای اساســی و 

نهاده های دامی است.
پیــش از این نیز معــاون فنی گمرک اعــالم کرده بود 
کــه به دلیــل طوالنی بــودن فرآیند تخصیص ارز توســط 
بانک مرکزی بســیاری از واردکنندگان از بازار آزاد ارز خود 
را تهیــه می کنند و کاالی خــود را وارد گمرک می کنند اما 
بانــک مرکــزی این شــیوه تأمیــن ارز را نمی پذیــرد و باید 

حتمًا در صف تأمین ارز سیستم بانکی قرار گیرند.
در ادامــه ایــن رونــد کاال در گمــرکات کشــور رســوب 
می کنــد امــا در خصوص برخی کاالها ماننــد مواد اولیه 
تولیــدی گمــرک اقــدام بــه ترخیــص درصــدی کاالهــا با 
اعالمیــه تأمیــن ارز بانــک می کنــد تــا در نهایــت پــس از 
تأمین ارز از ســوی بانک مرکزی اقدام به ترخیص مابقی 

کاال کنند.
در زمــان حاضر کنار ترخیص درصــدی کاالها به برخی 
از شــرکت ها این امکان داده شــده اســت با اســتفاده از 
تخصیــص ارز اعتبــاری کاالهــای خــود را ترخیــص کننــد. 
تخصیــص ارز اعتباری بدین معناســت که این شــرکت ها 
می توانند با ارائه اعالمیه ارزی کاالی خود را به طور کامل 

ترخیص کنند و دو تا سه ماه بعد ارز پرداخت شود.
الزم به ذکر است، این رویه به خودی خود مورد بحث 
نیســت اما مشــکل از جایی آغاز می شــود کــه به اذعان 
مســئوالن گمرک ایران، تنها به برخی شرکت های خاص 
تســهیالت مذکور ارائه شده اســت تا از شیوه تخصیص 
اعتبــاری ارز اســتفاده کننــد، این درحالی اســت که دیگر 
دامــی(  )نهاده هــای  اساســی  کاالهــای  واردکننــدگان 
بایــد همان روند قبلــی را طی کنند، رونــد مذکور جدای 
از تبعیض آمیــز بــودن به عنــوان یکــی از دالیل تشــدید 

رسوب کاالی اساسی نیز عنوان شده است.
از این جهت ضروری اســت بانــک مرکزی در خصوص 
ایــن شــرکت ها، میــزان تخصیــص ارز و همچنین مدتی 
را کــه پــس از ترخیــص کاال از گمرک تســویه ارزی صورت 

گرفته است اعالم کند.
بهتــر اســت مســئوالن مرتبط بــا موضوع بــا توجه 
بــه مطالبــه شــکل گرفته در رســانه ها پیــش از اتمام 
دولــت دوازدهم در ایــن خصوص شفاف ســازی کنند 
در غیــر این صورت ممکن اســت در دولت بعدی این 
اطالعــات منتشــر شــود و عملکــرد مســئولین فعلی 

زیر سؤال رود. نیز 

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
انقالب  معظم  رهبر  جهان: 
اسالمی در پیامی به مناسبت 
حج  موسم  فرارسیدن 
الهی،  صادق  وعده  فرمودند: 
و  است  مجاهدان  نصرت 
مجاهدت،  این  اثر  نخستین 
و  دخالت  از  زورگویان  دیگر  و  آمریکا  بازداشتن 

شرارت در کشورهای اسالمی است.
بــه  پیامــی  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج، استمرار 
حســرت دل های مشــتاق از حضــور در ضیافت 
بیــت اهلل را امتحانی گذرا خواندنــد و با تأکید بر 
لزوم کمرنگ نشــدن پیام های حج، مقاومت در 
برابــر قدرتهای متجاوز به ویــژه آمریکا را از جمله 

این پیام های متعالی دانستند.
و  مشــکالت  بــه  اشــاره  ضمــن  ایشــان 
سربرافراشــتن  اســالم،  دنیــای  ناگواری هــای 
در  به خصــوص  بیــداری  و  مقاومــت  عناصــر 
واقعیت هــای  از  را  عــراق  و  یمــن  فلســطین، 
امیدآفریــن منطقــه خواندنــد و تأکیــد کردند: 
وعــده صــادق الهی، نصــرت مجاهدان اســت و 

نخســتین اثر این مجاهدت، بازداشتن آمریکا و 
دیگر زورگویان از دخالت و شرارت در کشورهای 

اسالمی است.
متن پیام رهبر انقالب اســالمی به این شــرح 

است:
هلل  الحمــد  و  بســم اهلل الرحمن الرحیم، 
رب العالمیــن و صلــی اهلل علــی محمــد و آلــه 
الطاهریــن و صحبــه المنتجبیــن و َمــن َتِبعهم 

ِباحسان الی یوم الدین.
سراســر  در  مســلمان  خواهــران  و  بــرادران 

جهان!
امســال نیــز امــت اســالمی از نعمــت عظیم 
حــج محــروم ماندند و دل های مشــتاق، با آه و 
افسوس، ضیافت در خانه  محترمی را که خدای 
حکیــم و رحیــم برای مــردم بنــا نهاده اســت، از 

دست دادند.
این دومین ســال است که موسم شادمانی 
و بهجت معنوی حج، به موســم فراق و حسرت 
تبدیل می شود و بالی بیماری همه گیر، و شاید 
نیــز بــالی سیاســت های حاکــم بر حرم شــریف، 
چشــم مشــتاق مؤمنــان را از مشــاهده  نمــاد 
وحــدت و عظمــت و معنویــت امــت اســالمی 

محروم می ســازد و این قله ُپرشــکوه و سرافراز 
را با ابر و غبار می پوشاند.

ایــن امتحانــی همچــون دیگــر امتحان های 
گذرای تاریخ امت اســالمی اســت کــه می تواند 
فردایــی تابنــاک در پــی داشــته باشــد؛ مهم آن 
اســت کــه حج در شــاکله  حقیقــی اش، در دل و 
جــان آحاد مســلمانان زنده بمانــد و اکنون که 
کالبــد مناســکِی آن موقتــًا حضــور نــدارد، پیام 

متعالی آن کمرنگ نشود.
حــج، عبادتــی ُپر رمــز و راز اســت. ســاخت و 
ترکیــب زیبــای حرکت و ســکون در آن، ســازنده  
مســلمان  جامعــه   و  مســلمان  فــرد  هویــت 
چشــم  در  آن  زیبایی هــای  نمایش دهنــده   و 
جهانیان اســت، از ســویی دلهای آحــاد بندگان 
ع، عــروج معنــوی  را بــا ذکــر و خشــوع و تضــر
می بخشــد و به خدا نزدیک می کند، و از ســویی 
با پوشش و پویش یکسان و حرکات هماهنگ، 
برادران را که از چهارگوشــه  جهان ِگرد آمده اند، 
بــه یکدیگــر پیوند می دهــد و از ســویی برترین 
نمــاد امت اســالمی را با همه مناســک ُپرمعنی 
و رازآلــودش در برابر چشــم جهانیــان می گذارد 
رخ بدخواهــان  بــه  را  اّمــت  و عظمــت  عــزم  و 

می ِکشد.
دســترس  در  معظــم  بیــِت  حــج  امســال، 
نیســت ولــی توجه به رّبالبیت و ذکر و خشــوع 
ع و اســتغفار در دسترس است؛ حضور  و تضر
در عرفــات میّســر نیســت اّمــا دعــا و مناجاِت 
معرفت افــزا در روز عرفــه میســر اســت؛ َرمــی 
اّمــا دفــع و  نیســت  شــیطان در منــا ممکــن 
طرد شــیاطین قدرت طلب در همــه جا ممکن 
ِگــرد کعبــه  اســت؛ حضــور یکپارچــه  دنهــا در 
فراهــم نیســت اّمــا حضــور یکپارچــه  بــر ِگــرد 
آیات روشــن قرآن کریــم و اعتصام به حبل اهلل 

است. همیشگی  وظیفه  
جمعّیــت  از  امــروز  کــه  اســالم  پیــروان  مــا 
عظیــم، ســرزمین گســترده، ثروت هــای طبیعی 
بی شــمار، و مّلتهای زنــده و بیــدار برخورداریم، 
بایــد بــا داشــته ها و ممکنهــای خــود، آینــده را 
رقم بزنیم. مّلتهای مســلمان در 150 سال اخیر، 
نقشــی در سرنوشت کشــورها و دولتهای خود 
نداشــته و به جز اســتثناهای معدود، یکسره با 
سیاســت دولتهای متجاوز غربی مدیریت شده 
و دســتخوش طمــع ورزی و دخالــت و شــرارت 
آنهــا بوده اند. عقب ماندگِی علمی و وابســتگی 
سیاسِی امروِز بســیاری از کشورها محصول آن 
انفعال و بی کفایتی اســت. ملتهــای ما، جوانان 
ما، دانشــمندان ما، علمای دینی و روشنفکران 
مدنی ما، سیاست ورزان و احزاب و جمعیت های 
ما، امروز باید آن گذشــته  بی افتخار و شرم آور را 
جبران کنند؛ باید ِبایســتند و در برابر زورگویی و 

دخالت و شــرارت قدرت های غربی »مقاومت« 
کنند.

همــه  ســخِن جمهــوری اســالمی ایــران کــه 
دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده است، 
دعوت به این مقاومت اســت: مقاومت در برابر 
دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرتهای متجاوز 
و به دست گرفتِن سررشته  آینده  دنیای اسالم با 

تکیه بر معارف اسالمی.
طبیعتــًا آمریکا و همراهانــش در برابر عنوان 
انــواع  بــه  و  حّساســّیتند  دچــار  »مقاومــت« 
دشــمنی بــا »جبهــه  مقاومــت اســالمی« کمــر 
بســته اند. همراهــی برخــی از دولتهــای منطقه 
با آنــان نیــز واقعّیت تلخــی در جهت تــداوم آن 

شرارتها است.
صراط مســتقیمی که مناســک حج ـ سعی و 
طــواف و عرفات و جمرات ـ و شــعائر و ُشــکوه 
و وحــدت حج به ما نشــان می دهــد، توّکل به 
خــدا و توّجــه به قــدرت الیزال الهــی، و اعتماد 
به نْفِس مّلــی، و اعتقاد به تالش و مجاهدت، 
و عزم راســخ بــر حرکت، و امید وافــر به پیروزی 

است.
اســالمی  منطقــه   در  صحنــه  واقعیــات 
بــر ایــن امیــد می افزایــد و آن عــزم را تقویــت 
می کنــد، از ســویی ناگواری های دنیای اســالم، 
وابســتگی های  و  علمــی  عقب ماندگی هــای 
و  اقتصــادی  نابســامانی های  و  سیاســی 
و  بــزرگ  وظیفــه ای  برابــر  در  را  مــا  اجتماعــی، 
می دهــد؛  قــرار  خســتگی ناپذیر  مجاهدتــی 
فلســطین مغصــوب، مــا را بــه یــاری می طلبد؛ 
درد  بــه  را  دلهــا  خون آلــود  و  مظلــوم  َیمــن 
مــی آورد؛ مصائــب افغانســتان همــه را نگران 
می سازد؛ حوادث تلخ در عراق و سوریه و لبنان 
و برخی دیگر از کشــورهای مســلمان که دست 
شرارت و دخالت آمریکا و یارانش در آن مشهود 
اســت، غیــرت و همت جوانــان را برمی انگیزد، و 
از ســوی دیگر، سر برافراشــتِن عناصر مقاومت 
در همــه  این خّطه  حســاس، و بیــداری ملت ها، 
و انگیــزش نســل جوان و ُپرنشــاط، دلها را لبریز 
از امیــد می کنــد؛ فلســطین در همه  بخش های 
بیــرون  نیــام  از  را  قــدس«  »شمشــیر  خــود 
می کشــد؛ قدس و غزه و کرانه و ســرزمین های 
48 و اردوگاه هــا همــه برمی خیزنــد و در طــی 
12 روز بینــی متجــاوز را به خــاک می مالند؛ َیمِن 
محصــور و تنهــا، هفــت ســال جنــگ و جنایت و 
مظلوم کشِی دشمن شرور و قسی القلب را تاب 
مــی آورد و با وجود قحط غــذا و دارو و امکانات 
زیســتی، تســلیم زورگویان نمی شــود و آنها را با 
اقتدار و ابتکار خود سراسیمه می کند؛ در عراق، 
عناصــر مقاومت با زبان رســا و صریح، آمریکای 
اشــغالگر و داعش دست نشانده  آن را به عقب 

می رانند و عزم راســخ خود بــر مقابله با هر نوع 
دخالت و شرارت از سوی آمریکا و همراهانش را 

بی لکنت ابراز می دارند.
تــالش تبلیغاتــی آمریکاییــان بــرای تحریــف 
عــزم و خواســته و عمل جوانان غیــور و عناصر 
»مقاومــت« در عــراق و ســوریه و لبنــان و دیگر 
کشــورها، و منتســب کــردن آن بــه ایــران یا هر 
مرجــع دیگــر، توهیــن بــه آن جوانــان شــجاع 
و بیــدار، و ناشــی از عــدم فهــم و درک درســت 

آمریکایی ها از ملتهای این منطقه است.
همیــن درک غلــط موجــب شــد کــه آمریــکا 
در افغانســتان تحقیر شــود، و پــس از آن ورود 
ُپــر ســر و صدا در بیســت ســال پیــش، و پس از 
به کار بردن ســالح و بمب و آتــش در برابر مردم 
بی دفــاع و غیرنظامــی، خــود را در باتالق حس 
کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون َبَرد. 
البّتــه مّلت بیــدار افغان بایــد مراقــب ابزارهای 
در  آمریــکا  نــرم  جنــگ  ســالحهای  و  اّطالعاتــی 
کشورش باشد و هشیارانه در برابر آن ِبایستد.

ملتهــای منطقــه نشــان داده اند کــه بیدار و 
هشــیارند و راه و رویکــرد آنــان از برخــی دولتها 
کــه بــرای راضــی نگه داشــتن آمریــکا حتــی بــه 
خواســته  او در مســئله ی حیاتــی فلســطین تن 
می دهنــد، جداســت؛ دولت هایــی کــه بــا رژیــم 
َنــرد  پنهــان،  و  آشــکار  صهیونیســت،  غاصــب 
دوســتی می بازنــد، یعنی حــّق مّلت فلســطین 
را در میهــن تاریخــی اش انــکار می کننــد. ایــن، 
دســتبرد به ســرمایه  فلســطینی ها اســت. آنها 
بــه تاراج ســرمایه های طبیعی کشــورهای خود 
بســنده نکردند و اکنون سرمایه  مّلت فلسطین 

را تاراج می کنند.

 برادران و خواهران!
منطقه  مــا و حوادث ســریع و گوناگون آن، 
نمایشــگاه درســها و عبرتهــا اســت؛ از ســویی 
قــدرِت ناشــی از مجاهــدت و مقاومــت در برابر 
از  ناشــی  ذّلــت  از ســویی  و  زورگــوی متجــاوز، 

تسلیم و اظهار ضعف و تحّمل تحمیل های او.
وعده  صادق الهی، نصرت مجاهدان راه خدا 
ت َاقداَمُکم.  است: ِان َتنُصُروا اهلَل َینُصرُکم َو ُیَثّبِ
نخســتین اثر این مجاهدت، بازداشتن آمریکا و 
دیگر زورگویان بین المللی از دخالت و شرارت در 

کشورهای اسالمی است، ان شاءاهلل.
از خداوند متعال نصرت مّلتهای مســلمان را 
مســئلت می کنم و به حضرت بقیــةاهلل )ارواحنا 
فــداه( درود می فرســتم و علــو درجــات امــام 
خمینِی عظیم الشــأن و شهدای بزرگوار را از خدا 

می طلبم.
والســالم علی عباد اهلل الصالحین؛ سیدعلی 

خامنه ای 26 تیر 1400، 6 ذی  الحّجه 1442

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
قضائیه  قوه  رئیس  جهان: 
و  خاص  بهره برداری های  گفت: 
ناپسندی  کار  مردم  از  مقطعی 
است و اگر مردم احساس کنند 
ظاهرسازی می کنیم و حرف های 
را برای رسیدن به اهداف  خوب 
را  ما  سخن  می کنیم  بیان  سیاسی  اغراض  و 

نمی پذیرند.
حجت االســالم محســنی اژه ای در نخســتین 
نشســت هم اندیشــی با نخبگان که بــه مدیران 
رســانه ای کشــور اختصاص داشــت بــا تأکید بر 
فهــم درســت از حــق و اجــرای آن و همچنیــن 
اســتقامت در راه حــق، نقــش رســانه در تحقق 
عدالت، هموار کردن مسیر عدالت و ارتقابخشی 
به آگاهی مردم به حقوق خودشان و جامعه را 

بسیار مهم دانست.
رئیس قوه قضائیه افزود: رسانه می تواند به 
مردم آگاهی دهد تا حقوق خود و راه استیفای 
حــق را به خوبی بشناســد، تا هم بــه آنها تعدی 
نشــود و هــم آن که بدانند اگر تعــدی کنند، چه 
عواقبــی دارد. آگاهــی انســان از لــوازم ضروری 
اجرای عدالت است. نقش رسانه در مطالبه گری 
و پاســخگو کــردن همــه آحــاد جامعــه اعــم از 
مســئول و غیرمسئول و همه افراد و نهادهایی 

که وظیفه اجتماعی دارند، حائز اهمیت است.
محســنی اژه ای با بیان اینکه "در این شــرایط 
به شــدت نیــاز بــه فهــم مشــترک در موضوعات 
و  رســانه  بیــن  اگــر  گفــت:  داریــم"  مختلــف 
دستگاه های مختلف مانند قوه قضائیه، دولت 
و مجلــس فهــم مشــترکی نســبت بــه مســائل 
و موضوعــات وجــود داشــته باشــد، هر کســی 

به درستی می تواند نقش خود را ایفا کند.
رئیس دســتگاه قضا برای نمونه به موضوع 
تــرک فعــل اشــاره کــرد و گفــت: بعضــی تــرک 
فعل هایــی داریــم که موجــب ضمان اســت اما 
بــر اســاس قانــون جرم نیســت ولی برخــی ترک 
فعل هــا هــم ضمــان آور و هــم جرم اســت و در 
قانــون بــرای آن مجــازات تعیین شــده و برخی 

هم در حد یک تخلف اداری و انتظامی اســت که 
درباره اینها باید به یک فهم مشترک برسیم.

محسنی اژه ای همچنین با اشاره به موضوع 
رســانه آزاد و آزادی رســانه گفت: نقد در قانون 
مطبوعات تعریف شــده اســت اما برخی موارد 
کــه مطــرح می شــود مصــداق تخریــب و حتــی 
توهین اســت کــه باید بــا یک مرزبنــدی دقیق و 

شفاف، حساب آنها را از نقد سازنده جدا کنیم.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا تصریــح بــه اینکــه 
اعتمــاد مــردم و ســرمایه اجتماعــی بــرای هــر 
اظهــار  اســت،  مهــم  دســتگاهی  و  حکومــت 
داشــت: اعتماد مردم مهم ترین پشــتوانه برای 
نظــام ما به عنوان یک نظام مردمی اســت و اگر 
اعتمــاد مردم را نداشــته باشــیم در بســیاری از 
کارهــا موفق نخواهیم شــد. بــدون تردید یکی 
از الزامــات افزایــش اعتماد مــردم صداقت و به 

حساب آوردن مردم و بهره مندی از ظرفیت های 
آنهاست.

رئیــس دســتگاه قضا با ابراز اینکــه "از دوران 
جوانــی و بیــش از 50 ســال اســت کــه اعتقــاد 
دارم تــوده مــردم مســائل را به خوبــی متوجــه 
صادقانــه  اگــر  و  می کننــد  درک  و  می شــوند 
واقعیت هــا را با مردم در میــان بگذاریم اعتماد 
آنهــا را جلــب می کنیــم"، گفــت: بهره برداری های 
خــاص و مقطعــی از مردم کار ناپســندی اســت 
و اگر مردم احســاس کنند ظاهرســازی می کنیم 
و حرف هــای خــوب را بــرای رســیدن بــه اهداف 
و اغــراض سیاســی بیــان می کنیــم ســخن ما را 

نمی پذیرند.
رئیــس قــوه قضائیه ادامــه داد: بایــد نکات 
مثبــت و نقــاط قــوت را بــا هــم دیــد و بــه نقاط 
ضعف و ناکارآمدی ها هم توجه داشــت و آنها را 

مصلحانه نقد کرد تا بتوانیم در مســیر موفقیت 
حرکت کنیم.

وی بــا اســتقبال از همــکاری و هم اندیشــی 
بــا اصحاب رســانه گفــت: باید با کمــک همدیگر 
مســائل و آســیب ها را احصــا و راه حــل آنهــا را 
بررســی کنیــم و بــه هــر میــزان بتوانیــم فاصله 
در فهــم مشــترک دربــاره مشــکالت را کاهــش 
دهیم تــا بهتر بتوانیم مســائل را حل کنیم. الزم 
اســت ســازوکاری برای اســتفاده از ظرفیت ها و 
ایده هــای یکدیگــر ایجــاد کنیم که این ســازوکار 

باید با کمک خود اصحاب رسانه طراحی شود.
محســنی اژه ای با اشاره  به تماس با نخبگان 
از ســوی دفتر رئیس قوه قضائیه و اخذ نظرات، 
و  طیف هــا  ســوی  از  انتقــادات  و  پیشــنهادات 
ســالیق مختلف فکری بالفاصله پس از انتصاب 
به ریاســت دســتگاه قضــا گفت: اگرچــه فرصت 

نبــود،  دریافت شــده  نظــرات  همــه  مطالعــه 
بخــش عمده نظــرات را کــه به صــورت تلفنی یا 
مکتوب فرســتاده شــده بود مطالعه کردم و به 
همکارانم گفتم که اینها را برای بررســی بیشتر و 

عمیق تر دسته بندی و اولویت بندی کنند.
رئیــس قوه قضائیه تصریح کــرد: این نظرات 
باید با نگاهی مبتنی بر واقعیت ها بررسی شود 
و بــرای آنهــا راهــکار پیــدا کنیــم و اگــر بخواهیم 
برای آنهــا در اتاق هــای دربســته تصمیم گیری و 
دستورالعمل صادر کنیم اثری نخواهد داشت و 
این اتفاق هــم نمی افتد، حتمًا در این خصوص 
همفکــری  نظــرات  و  ایــده  ارائه دهنــدگان  بــا 
می کنیــم. بایــد با مشــورت و مفاهمــه با فردی 
که مســئله ای را طرح کرده اســت راهکار درست 
را انتخــاب کــرد و بــرای ایــن موضوع بایــد زمان 

مناسبی اختصاص داد.
رئیس قوه قضائیه شــاخص ارزیابی عملکرد 
دســتگاه قضــا و ســنجش موفقیت هایــش در 
ع، قانــون و ابالغیه مقام  تغییــر و تحــول را شــر
معظــم رهبــری به رئیس دســتگاه قضــا عنوان 
کرد و گفت که با مالک های ســلیقه ای نمی توان 
ارزیابی دقیقی از موفقیت یک دستگاه داشت و 

هر قضاوتی بشود نادرست است.
محســنی اژه ای همچنین گفت: ممکن است 
بعضــی وقت هــا خــود مــا یا فعــاالن رســانه به 
قانــون یا دســتورالعملی نقد داشــته باشــند و 
آن قانــون و دســتورالعمل نیازمنــد اصالح هم 
باشــد اما اگر مالک مشــخصی نداشــته باشــیم 
نمی توانیــم ارزیابــی کنیــم کــه بــه وظیفه مــان 
درســت عمــل کرده ایــم یــا نــه و بایــد قانــون را 

مبنای عمل خود قرار دهیم.
وی در پایان ســخنان خود تشــکیل »شورای 
حــل اختالف رســانه ها« با حضور افراد آشــنا به 
مســائل رســانه و مســائل حقوقــی و مصالــح 
کشــور را تدبیــری خوب برای رســیدگی به برخی 
دعاوی علیه رســانه ها دانســت و تأکیــد کرد در 
صورت نیاز و برای تســریع و تسهیل رسیدگی ها 
می توان این شــورا را با تشــکیل شــعب دیگری 

توسعه داد.

بحران خوزستان

تعظیم شعائر

بانک مرکزی

قوه قضائیه

امام خامنه ای به مناسبت حج:

یکا و همراهانش آمر برافراشتن مقاومت در مقابل شرارت های  کل منطقه اسالمی،  میدان سر

تصمیم گیری در اتاق دربسته اثر ندارد:

ی خاص و مقطعی از مردم ناپسند است بهره بردار

حج، عبادتی ُپر رمز و راز اســت. ســاخت و ترکیب زیبای حرکت و ســکون در آن، ســازنده  
هویت فرد مسلمان و جامعه  مسلمان و نمایش دهنده  زیبایی های آن در چشم جهانیان 
وج معنوی می بخشد  است، از سویی دلهای آحاد بندگان را با ذکر و خشوع و تضرع، عر
و بــه خــدا نزدیــک می کنــد، و از ســویی بــا پوشــش و پویش یکســان و حــرکات هماهنگ، 
برادران را که از چهارگوشه  جهان ِگرد آمده اند، به یکدیگر پیوند می دهد و از سویی برترین 

نماد امت اسالمی را با همه مناسک ُپرمعنی ...


