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برنامه ای که به همت 
مرکز کودک و نوجوان 

سازمان هنری رسانه ای 
اوج راه اندازی شد و به 

این ترتیب فصل اول 
وزهای  این برنامه در ر

منتهی به اربعین در 
استودیویی در کربال با 
اجرای محمد سلوکی 

وانه آنتن شد. با  ر
موفقیت فصل اول، 

سازمان اوج تولید فصل 
دو را در دستور کار 

خود قرار داد و در ادامه 
با فضایی متفاوت و 

موفقیتی که کسب کرد 
نتیجه آن رسیدن برنامه 

به فصل چهارم بود 
وزها پخش  که این ر

می شود.

نحوه ترمیم معدل پشت کنکوری ها
سپهرغرب، گروه جوانی:   رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه و شرایط ترمیم معدل داوطلبان کنکور توضیحاتی ارائه کرد.

محسن زارعی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش، دانش آموزان می توانند یک مرتبه درخواست ترمیم نمره امتحانات نهایی داشته باشند.
وی افزود: متقاضیان درخواست خود را به منطقه ارائه می کنند و پس از تایید کمیسیون خاص منطقه، می توانند برای ترمیم اقدام و در ایام برگزاری امتحانات، خرداد، شهریور یا دی ماه و همزمان با سایر دانش آموزان در امتحانات شرکت کنند.

زارعی با اشاره به تغییرات کنکوری در صورت ابالغ مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، گفت که این مصوبه کماکان اجرا می شود، اما این شرایط مربوط به قبل از ابالغ و اجرای قطعی مصوبه کنکوری مذکور است و ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد 
که در صورت لزوم آن را انجام خواهیم داد.

آموزش رایگان مهارت های 
عمومی اشتغال به جوانان در 

13 استان
مدیرکل  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
جوانان  فراگیر  و  ملی  طرح های 
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاونت 
معاونت  این  برنامه های  از  جوانان، 
خبر  جوانان  به  مهارت آموزی  برای 
مراکز  کشور  استان   13 در  گفت:  و  داد 
اندازی  راه  شکوفایی"  و  "نوآوری 
مراکز  این  به  مراجعه  با  می توانند  جوانان  و  شده اند 

مهارت های عمومی اشتغال را کسب کنند.
امیرحسین آل اسحاق اظهار کرد: شان معاونت امور 
جوانان سیاســت گــذاری و پیگیری اجرای سیاســت های 
حــوزه جوانــان اســت و در راســتای مهــارت آمــوزی بــه 

جوانان نیز چند اقدام را در دست کار دارد.
وی با بیان اینکه مهارت آموزی منجر به اشتغال برای 
جوانــان از اهمیت ویــژه ای برای دولت برخوردار اســت، 
ادامه داد: هر جوانی که خواســتار ورود به عرصه کسب 
و کار باشــد باید مهارت های عمومی اشــتغال را کســب 
کنــد، بــه این معنــا که بایــد بداند اگر خــودش بخواهد 
کســب و کاری راه بیانــدازد چطــور می توانــد ایده اش را 
تبدیــل بــه کســب و کار کنــد؟، تقســیم کار و کار جمعی 
بــه چــه معنــا اســت؟، مدیریت کســب و کار چیســت؟ و 
اگر جایی مشــغول به کار شــود چــه مهارت های مالی و 
تبلیغاتــی و بازاریابــی را بایــد بلد باشــد؟. مجموعه این 

مهارت ها، »مهارت های عمومی کسب و کار« نام دارد.
مدیــر کل طرح هــای ملــی و فراگیر جوانــان معاونت 
امــور جوانان وزارت ورزش و جوانــان، به بیان اقدامات 
ایــن معاونــت در جهــت آمــوزش مهارت هــای عمومی 
کســب و کار بــه جوانــان پرداخت و توضیــح داد: در این 
راســتا با همکاری جهاد دانشــگاهی در 13 استان کشور 
مراکــزی را تحت عنوان »مراکز نوآوری و شــکوفایی« راه 
انــدازی کرده ایم که در مراکز یاد شــده جوانان متقاضی 
تیمــی و موضــوع محــور، وارد دوره هــای  بــه صــورت 
مختلف آموزشــی شــده و مهارت های عمومی اشتغال 

را می آموزند.

آل اســحاق همچنیــن بــا بیــان اینکه شــرکت در این 
دوره ها رایگان است؛ درباره شرایط شرکت در دوره های 
مراکــز نــوآوری و شــکوفایی ایــن را هــم گفــت کــه همه 
جوانــان )18 تــا 35 ســال( می تواننــد از ایــن دوره هــا 
اســتفاده کننــد اما طبیعتــا مخاطب اصلی ایــن دوره ها 

جوانان 18 تا حدود 25 ساله هستند.
مدیــر کل طرح هــای ملــی و فراگیر جوانــان معاونت 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، درباره 13 اســتانی 
کــه در آنها مراکــز نوآوری و شــکوفایی راه اندازی شــده 
اســت، افــزود: ایــن مراکــز اکثــرا در اســتان های کمتــر 

برخوردار راه اندازی شده اند.
 جهــاد دانشــگاهی هر اســتان برای شــرکت در این 
دوره هــا فراخــوان می دهــد و جوانــان می تواننــد بــا 
مراجعه به ســایت جهاد دانشــگاهی استان و یا اداره 
زمــان  از  خــود،  اســتان  جوانــان  و  ورزش  وزارت  کل 
برگــزاری دوره هــا مطلــع شــده و در ایــن دوره ها ثبت 

کنند. نام 
به گفته وی موضوعات دوره های آموزشــی در مراکز 
نوآوری و شــکوفایی مبتنی بــر مزیت های اصلی و بومی 
هر اســتان است و برای مثال اگر مزیت اصلی یک استان 
وجــود دریا اســت، اســاس آموزش هــای دوره هــای آن 
استان در جهت راه اندازی کسب و کارهای پیرامون دریا 

است.
آل اسحاق در بخش دیگر سخنان خود به ورود این 
معاونت برای مهارت آموزی ســربازان وظیفه نیز اشاره 
و تصریح کرد: در راســتای اجــرای فرامین مقام معظم 
رهبــری و بنــا بــر پیشــنهاد ســتاد کل نیروهای مســلح، 
چند سالی اســت که آموزش به سربازان وظیفه انجام 
می شــود. در ایــن راســتا ســربازان در دوران خدمــت 
عــالوه بر آمــوزش نظامی، تحــت آمــوزش  مهارت های 
عمومــی اشــتغال نیز قــرار می گیرنــد و در واقــع ورود 
ما در دوران بدو خدمت و در دوره آموزشــی ســربازان 

است.
وی خاطرنشــان کرد: عمده ایــن آموزش ها پیرامون 
مهارت هــای عمومــی اشــتغال و بخشــی از آن دربــاره 
مهارت هــای زندگــی اســت کــه بــه صــورت فشــرده در 
پادگان های آموزشــی معرفی شــده از ســوی ستاد کل 
انجام می شــود. این مهارت ها برای 100 درصد ســربازان 
و تمــام پادگان هــا کشــور طراحــی شــده اســت امــا در 
حــال حاضر حدود نیمی از ســربازان تحــت آموزش قرار 
گرفته اند و تا آخر ســال نیز تمام ســربازان تحت آموزش 

قرار خواهند گرفت.

پنجره

از دعواهای زن و شوهــــری در حضور 
دیگران رونمــایی نکنید

سپهرغرب، گروه جوانی: یک روان درمانگر با تاکید بر اینکه زوجین نباید خانواده های خود را در جریان 
دعواهایشان با همسر قرار دهند، گفت: در حضور اقوام، دوستان و والدین از دلخوری ها و دعواهایتان با 
همسر رونمایی نکنید و حتی در مواقعی که از همسرتان دلخور هستید و با او بحث کرده اید، در حضور 

دیگران با احترام با او برخورد کنید.
شــبنم طلوعی اظهار کرد: بعضا پیش می آید زوجین قبل از رفتن به مهمانی و یا پیش از آمدن مهمان 
به خانه شان با همسر بحث کرده و دلخوری پیش آمده که باعث بروز دعوا می شود. در این شرایط نباید از 
بحث و اختالف خود در مهمانی و در حضور والدین و اقوام و دوســتان رونمایی کنند، بلکه باید در حضور 

دیگران احترام همسر را حفظ کنند.
ایــن روانشــناس با بیــان اینکه زوجین باید در حضور دیگران در کمال احترام با همســر برخورد کننــد و اگر دلخوری از او 
دارند پس از رفتن مهمان ها و یا اتمام مهمانی، در منزل و خلوت دو نفره خود به کمک مهارت حل مســاله، اختالف پیش 
آمده را حل کنند، ادامه داد: رونمایی از دعوا و حتی موضوع دعوا در حضور اقوام، دوستان و والدین منجر به خدشه دار 
شدن احترام دیگران به همسر و تغییر تصویر ذهنی آنها نسبت به همسر می شود، به طوری که بعضا این بحث و اختالف 
بیــن زوجین در منزل حل می شــود و حتی پس از مدتی به طــور کامل موضوع اختالف و دعوا از یاد و ذهن زوجین می رود 

اما اطرافیان تا مدت ها این موضوع را در خاطر نگه می دارند.
به گفته وی، توقع از زن و شوهر عاقل این است که به هیچ وجه بحث و دعوا و حتی موضوع بحث زن و شوهری خود 

را به والدین و خانواده هایشان انتقال ندهند.
طلوعی معتقد است که بی ارزش کردن همسر، قهر کردن، تهدید و سرزنش و تحقیر کردن همسر، برانگیختن احساس 
گناه در همســر، بی توجهی به همســر، تالفی و مقابله به مثل کردن با همســر از جمله کارهای خطر ناکی ا ست که منجر به 

ادامه دار شدن دعوا و نزاع با همسر می شود.
این روان درمانگر همچنین خطاب به زوجین جوان تاکید کرد که وقتی با همسر خود به مشکل بر می خورید مهم ترین 

اقدام این است که خانواده ها را در جریان این اختالف قرار ندهید.
وی افزود: به هنگام بروز اختالف و دعوا با همسر به هیچ وجه با او قهر نکنید، اگر قهر کردید خانواده ها را در جریان این 

موضوع قرار ندهید و منزل خود را ترک نکنید.
این روانشناس، سکوت کردن در حضور اقوام و دوستان به هنگام بروز اختالف و بحث با همسر را "مهارت 
سکوت کردن" تعبیر کرد و در عین حال توضیح داد: سکوت به هنگام دلخوری از همسر در حضور دیگران یک 
مهارت است تا با این سکوت دیگران از بحث میان زن و شوهر آگاه نشوند اما در عین حال همین سکوت در 
منزل و خلوت دو نفره زوجین پس از بروز اختالف و دعوا، منجر به حل نشــدن مســاله می شــود و سم مهلک 

زندگی زناشویی است.
طلوعــی در پایــان ســخنان خــود تاکید کرد: ســکوت بــه هنگامــی کــه در اوج عصبانیت هســتید جایگزین 

بــروز رفتارهای  خشــمگینانه و پرخاشــگرانه اســت اما اگر این سکوت ادامه خوبی برای 
زناشــویی مهلکی شــده که مــرگ رابطه داشته باشد تبدیل به سم 

را در پیش خواهد داشت.

آل اسحاق

راز جعبه سیاه زندگی تان 
را فاش نکنید

در  آنچه  به  نسبت  زوجین  رازداری  اهمیت  بر  تاکید  با  روان درمانگر  یک  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
زندگی مشترک رخ می دهد، گفت: هیچ زن و شوهری حق ندارد حتی یک جمله بدون رضایت و موافقت 
همسرش درباره مسائل پیش آمده در زندگی مشترک با خانواده و یا دوستان خود صحبت کند چراکه راز 

جعبه سیاه زندگی زناشویی را نباید نزد دیگران فاش کرد.
دکتر مژگان احمدپور مســائل پیش آمده در زندگی مشــترک را به مثابه یک راز دانســت و با بیان اینکه 
رازهــای زندگی زناشــویی را نبایــد برای والدین، خواهر و برادر و دوســتان فاش کرد، اظهار کرد: راز همســر 
شما، راز زندگی مشترک است و به والدین شما ارتباطی ندارد. صحبت کردن در باره مسائل پیش آمده در 

زندگی مشترک رابطه را حتی 10 درصد هم بهتر نمی کند، بلکه 100 درصد وضعیت بدتر می شود.
این روانشــناس با تاکید بر اینکه "درد دل کردن" درباره مســائل پیش آمده در زندگی مشــترک با دیگران، هیچ مشــکلی 
از رابطــه زوجیــن حــل نمی کند، توضیح داد: در زندگی مشــترک احتیاج بــه درد دل کردن نداریم بلکه نیــاز داریم با دریافت 

مشاوره تخصصی مشکل و مساله پیش آمده را درمان کنیم.
این مدرس دانشــگاه معتقد اســت همانطور که بــه هنگام خرابی یک خودرو، به مکانیــک متخصص مراجعه می کنیم، 
برای درمان مســائل پیش آمده در زندگی مشــترک نیز باید به متخصصان امر که همان مشــاوران و روانشناســان هستند 

مراجعه کرد.
به گفته احمدپور، روانشناســان و مشــاوران با داشــتن "علم" الزم می توانند مســائل پیش آمده در زندگی مشــترک را 

ریشه ای درمان کرده و بدون سوء گیری زوجین را راهنمایی کنند.
وی با بیان اینکه مشاور فردی  بی طرف است و با توجه به علمی که دارد زوجین را راهنمایی و آنها را با تکنیک هایی برای 
رفع مسائل زندگی مشترک آشنا می کند، ادامه داد: ممکن است در مواقعی خانواده ها و دوستان پس از شنیدن مسائل 
با سیاست ورزی، سوء گیرانه و جانب دارانه ما را راهنمایی کنند. در ایران افراد عادت دارند تمام مسائل زندگی مشترک را با 
خانواده ها در میان بگذارند و این در حالی است که نباید بیش از اندازه خانواده ها را در مسائل عاطفی درگیر کرد. ممکن 

است پیش داوری های خانواده ها و این به اصطالح "عمه درمانی ها" رابطه زوجین را به چالش بکشد.
این روان درمانگر زندگی را به جاده ای دو طرفه تشبیه کرد که در آن باید نیازهای زن و شوهر هر دو در نظر گرفته شده 

و رازهای زندگی مشترک فاش نشود.
ایــن مــدرس دانشــگاه خطاب به زوجینی که عادت دارند مســائل پیش آمده در زندگی مشــترک را بــا والدین، خواهر و 
برادر و دوســتان خود مطرح کنند، هشــدار داد: با این کار سوژه حرف های شب نشینی فامیل می شوید، حتی یک درصد از 
مشــکالت پیش آمده در زندگی مشــترک برایتان حل نمی شود و فقط انگشت نمای اقوام می شوید. در این شرایط همسر 

از شما دلخور شده و اینگونه تمام پل ها برای ترمیم زندگی مشترک را نیز خراب می کنید.
پایــان  در  کــرد کــه بایــد در هر ســخنان خود خاطر نشــان کرد: نباید فراموش احمدپــور 

کارشــناس  بــه  راه زمینــه ای  کــردن چــاره  اقــوام، مراجعــه کنیــم. درد دل  نیســت. 
آشــنایان  و  آگاهــی دوســتان  و  علــم  و  مســاله  حــل  بــرای مهــارت  الزم 

روانشناسان و ندارنــد. بــا گرفتــن مشــاوره تخصصی از حــل مشــکالت مــا را 
راه  حل درست را پیدا می کنیم.مشــاوران 

زندگی مشترکشبنم طلوعی

گروه  سپهرغرب، 
جوانی: برنامه اقیانوس 
به  می کند  تالش  آرام 
نوجوانان  های  روایت 
زبان  به  اما  گذشته 
فرصتی  امروز  نوجوان 
برای انتقال تجربه و گفت 

 و گو با نسل جدید باشد.
بــا  نوجوانــی دوران عجیبــی اســت، 
کلــی حس هــا و تجربه هــای جدیــد کــه 
بــرای  هرکــدام می توانــد نقشــه راهــی 
آینــده یــک زندگــی باشــد. این تفــاوت و 
عجیــب بــودن همیشــه وجــود داشــته 
اما شــاید بیراه نباشــد که بگوییم نســل 
جدید نوجوان ها از دهه هشتاد تا امروز 
عــالوه بر این تفــاوت، فضایی متنوع تر و 
بــه نوعی خاص تــر از نســل های پیش از 
خــود را تجربــه می کننــد و این تفــاوت را 
باید در انبوه اطالعات و وسایل ارتباطی 

جستجو کرد.
نوجــوان دنبــال توجــه اســت و میل 
بــه نشــان دادن خــود دارد. از طرفی به 
دلیــل هیجــان ایــن دوران دوســت دارد 
اتفاقــات مختلف را تجربه کنــد که امروز 
بــا وجود رســانه های مختلف و محتوای 
بــی شــماری کــه روزانــه در شــبکه های 
اجتماعی منتشــر می شــود این انتخاب 
سخت می شود و نوجوانی که برای ورود 
به دنیای بزرگســاالن سرشــار از انگیزه و 
هیجان اســت با جذاب ترین مسیر پیش 

رو به سرعت همراه خواهد شد.
برنامه ســازی بــرای نوجــوان یکــی از 
مهمترین موضوعاتی است که می تواند 
در این مسیر نقشی تعیین کننده داشته 
باشد و در همین راستا برنامه تلویزیونی 
»اقیانوس آرام« چند سالی است تالش 
می کند به روایت نوجوانان های گذشته 
اما به زبــان نوجوان امــروز فرصتی برای 
انتقــال تجربه و گفت وگو با نســل جدید 

باشد.
تولد »اقیانوس آرام« ســال 1396 با 
رویکــردی مذهبی کمــی قبــل از اربعین 

اتفــاق افتــاد. برنامــه ای کــه بــه همــت 
مرکز کــودک و نوجــوان ســازمان هنری 
رســانه ای اوج راه انــدازی شــد و بــه این 
ترتیــب فصل اول این برنامــه در روزهای 
منتهــی بــه اربعیــن در اســتودیویی در 
کربال با اجرای محمد ســلوکی روانه آنتن 
شد. با موفقیت فصل اول، سازمان اوج 
تولیــد فصــل دو را در دســتور کار خــود 
قــرار داد و در ادامــه با فضایــی متفاوت 
و موفقیتــی کــه کســب کــرد نتیجــه آن 
رســیدن برنامه به فصل چهــارم بود که 

این روزها پخش می شود.
از  دعــوت  بــا  آرام«  »اقیانــوس 
چهره هــای مختلــف کارگاهــی از انتقال 
تجربه اســت که برای هر سلیقه و ذائقه 
بــا  و  دارد  مناســب  خــوراک  نوجــوان 
دعوت از فعاالن حوزه های مختلف این 
فرصــت را فراهم می کند تا نوجوانان در 
فضایــی گــرم و صمیمــی دنیایی تــازه را 

تجربه کنند.
نوجوانــان در همراهــی بــا میهمــان 
برنامــه می توانند زندگی هــای متفاوت 
را تجربــه و هرکدام بســته بــه انتخاب و 
عالقه شــان بخش هایــی جــذاب از این 
زندگی ها را دریافت کنند و به عنوان یک 

الگو و تجربه در آینده از آن بهره ببرند.
نوجــوان امــروز برخــالف برنامه هــای 
هرچنــد  تجربه هــای  یــا  گفت وگومحــور 
موفق گذشــته، میل به تبــادل نظر دارد 
و از اتفاقات خوب این برنامه می شود به 
مشارکت نوجوان ها در تمام مراحل تولید 
اشــاره کرد؛ ایــن مشــارکت در فصل های 
مختلف این برنامه به شکل های گوناگون 
اجرا شده است؛ از گفتن پالتوهای برنامه 
گرفته تا ساخت کیلپ، مشارکت بچه ها در 

گفت وگوها و...
آرام«  »اقیانــوس  چهــارم  فصــل  در 
بیــش از 50 میهمان بــا حضور در برنامه 
داستان نوجوانی خود را روایت می کنند. 
قصه گویــی همیشــه جذابیت داشــته و 
هرجا داســتانی به درســتی روایت شــود 
حتمــا مخاطــب خوبــی خواهد داشــت. 
می تــوان  هــم  آرام«  »اقیانــوس  در 
داســتان را از نقاط قوت برنامه دانســت 
که با روایت مهمانان ســعی در همراهی 
مخاطب خــود دارد. از طرفی این برنامه 
ســراغ الگوســازی و پررنــگ کــردن چهره 
یــا حرفــه ای مشــخص نمــی رود، بلکــه 
ســعی می کنــد بــا قــرار دادن نوجوانان 
در موقعیت هــای متفــاوت ذهــن آنها را 

بــرای انتخاب مســیر بــاز و آمــاده  کند تا 
با شــنیدن روایــت هرکــدام از میهمانان 

به نوعی با آنها همذات پنداری کنند.
با این حال در سال های گذشته و بعد 
از دهه شصت که فرصت بروز تجربه های 
مختلــف در حوزه های فرهنگــی و هنری 
بیشــتر بــود، باوجود ضعف هایــی که در 
برنامه ســازی برای کودکان داشــتیم اما 
در حوزه نوجوان به تناسب ویژگی هایی 
کــه دارد توجــه کمتــری وجــود داشــته 
آرام«  و برنامه هایــی چــون »اقیانــوس 
باتوجه به تالشــی که در هــر فصل برای 
برطــرف کــردن ضعف هــا و شــروع بهتــر 
داشــته است، می تواند شــروعی دوباره 
بــرای جریان ســازی در تولیــد برنامه های 

نوجوانان باشد.
اگرچــه نــاِم ایــن برنامــه تلویزیونــی، 
»اقیانوس آرام« اســت امــا می توان آن 
یــک "دورهمــی" نوجوانانــه معرفــی  را 
کــرد. دورهمــی جدیــدی کــه بــه فصــل 
چهــارم خودش رســیده و تالش می کند 
در هــم کالمــی بــا نوجوانان، آســیب ها 
و چالش هــای ایــن رده ســنی حســاس 
را بــا نگاهی نو مورد بررســی قــرار دهد. 
در  و  کــرد  آغــاز  عبدی پــور  احســان  بــا 

ادامــه شــاهِد حضــور حامــد عســگری 
)شــاعر و نویســنده(، وحیــد شمســایی 
شــریعتی  نجم الدیــن  )فوتسالیســت(، 
)مجــری تلویزیــون(، فــواد صفاریان پور 
)تهیه  کننده (، ســجاد گنــج زاده )قهرمان 
)قهرمــان  فروغــی  جــواد  المپیــک(، 
المپیک(، حبیب احمدزاده )نویســنده(، 
بهــرام  و  )بازیگــر(  ســلیمانی  کــورش 

عظیمی )انیماتور( و … خواهد شد.
یکــی از نــکاِت جالــب ایــن اســت کــه 
»اقیانــوس  در  نوجوانــان  از  هرکــدام 
آرام« شــبیه بــه یــک بازیگــر در انتقــال 
احساس شــان موفــق بودنــد؛ در ایــن 
میــان کار کارگرداِن برنامه خیلی ســخت 
به نظر می رســید که این نوجوان ها را به 

خوبی کنترل کرد.
برنامه هــای  بــه  نوجوان هــا  امــروز 
نوجوانانــه ای نیازمندنــد کــه در آن بــه 
شــبهات، ســؤاالت و نکات شــان پاســخ 
ایــن  زیــادی  حــدوِد  تــا  و  شــود  داده 
برای شــان  آرام«  »اقیانــوس  را  فرصــت 
ایجــاد می کنــد. فصل چهــارم بــه تازگی 
پخــش خــودش را آغــاز کرده و شــنبه تا 
چهارشــنبه ساعت 18 از شبکه دو سیما 

پخش می شود.

نگاهی به بازگشِت یک »دورهمی« قدیمی به تلویزیون

آرام برای نوجوانـــان! اقیانوســـی 

اقیانوس آرام
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سبک فرزندپروری 
آسان گیرانه، رایج ترین روش 

میان والدین
سپهرغرب، گروه جوانی: عضو هیئت 
علمی دانشگاه اصفهان و روان درمانگر 
سبک  گفت:  نوجوان  و  کودک 
از  آسان گیرانه بخش زیادی  فرزندپروری 

تربیت افراد جامعه را تشکیل می دهند
کــودکان  گفــت:  عابــدی  احمــد 
متولدشــده از ســال 2010 را نســل آلفــا 
می گوینــد، ایــن کــودکان بیشــترین مواجهــه و ارتباط 
را بــا وســایل ارتباط جمعــی مثل تلویزیــون، موبایل و 
شــبکه های اجتماعی داشــته اند و همین نکته از آن ها 

نسلی با ویژگی های خاص ساخته است.
کــه  »فرزندپــروری«  دوره  در  را  موضــوع  ایــن  او 
دفتــر  مبلغــان  کاربــردی  آموزش هــای  اداره  توســط 
تبلیغــات اســالمی اصفهــان برگــزار شــد عنــوان کرد و 
گفت: در گذشــته خانواده ها با تعداد فرزندان بیشــتر، 
بــدون اطــالع از مباحــث روان شــناختی و آموزش های 
توانمنــد  و  مســتقل  فرزندانــی  اغلــب  فرزندپــروری، 
تربیــت می کردند درحالــی که امروز ظهور کارشناســان 
فرزندپــروری و نظــرات مختلــف و متعــدد آن هــا باعث 
ســرگرم شــدن والدین به موضوعات بــی ارزش، نگران 
کــردن آنهــا، دورکــردن کــودکان از ناکامی،شکســت و 
اتفاقــات واقعــی زندگــی و دخالــت در همــه ارتباطات 
روانشناســی  متخصــص  ایــن  اســت.  شــده  کــودک 
درخصــوص تعریف والدگــری و فرزندپــروری، گفت: هر 
اقــدام، برنامــه، تکنیــک و روشــی کــه برای بــزرگ کردن 
فرزند انجام می شــود، فرزندپروری اســت، کــه امروز به 
علــت پیچیدگــی ارتباط با نســل آلفا به فرایندی بســیار 

سخت و پیچیده تبدیل شده است.
عابدی نگرش ها و سبک های فرزندپروری را برشمرد 
و گفــت: ایــن نگرش ها به طــور کالن در دو دســته قرار 
می گیــرد، نگرش اول مبتنی بر پاســخگو بودن والدین 
اســت بــه این معنا کــه فرزندان مــا نیازهــا، انتظارات و 
آرزو هایــی دارند و والدین باید پاســخگوی این توقعات 
و آرزو هــا باشــند، ایــن والدیــن ســهلگیر، مهربــان و در 
اختیــار فرزنــدان هســتند و کنترل، تنبیــه و محدودیت 
در روش تربیــت آن ها وجو د ندارد. به گفته او، گروهی 
دیگر والدین مطالبه گری هســتند کــه در برابر امکاناِت 
اعطایــی، انتظاراتی از فرزند دارند، کنترل، محدودیت و 

مسئولیت بخشی در این سبک جای دارند.
ایــن روان درمانگــر کــودک و نوجــوان در خصــوص 
"دایانــا بامرینــد" اولیــن کســی بود کــه فرزندپــروری را 
بــه صورت علمــی مورد بررســی قــرار داد، گفــت: او در 
بررســی های خود مشــاهده کرد که والدین در مواجهه 
بــا فرزندان ســه نوع رفتار نشــان می دهند؛ گــروه اول 
کــه رفتاری مبتنی بر پذیرش و همراهی داشــتند، گروه 
دوم والدیــن کنترلگر و گروه ســوم والدینــی که طرفدار 

استقالل و عزت نفس کودک بودند.
او معتقــد اســت: بامرینــد بــا بررســی و مطالعــه این 
والدیــن، 4 ســبک فرزندپــروری را ارائه کرد کــه عبارتند از؛ 
ســبک مقتدرانه، سبک مســتبدانه یا سختگیرانه، سبک 
آسان گیرانه و سبک بی اعتنا؛ سبک فرزندپروری مقتدرانه 
که بهترین، کارآمدترین و موفق ترین ســبک فرزندپروری 
اســت مبتنی بر منطق و اســتدالل است، به این معنا که 
والد هر دســتور و خواســته ای را با اســتدالل و منطق به 
فرزند خود اعالم می کند، آن ها شنوندگانی فعال هستند 
و بدون قضاوت و داوری به حرف های فرزندشــان گوش 
می کنند، اســتفاده از ضمیر " ما" در صحبت ها، )بیا باهم 
فکــر کنیــم و باهم مســئله را حل کنیــم( و توضیح دالیل 
منطقــی محدودیت و کنترل برای فرزند در عین مهربانی، 

از دیگر ویژگی های این والدین است.
عابــدی بــه ویژگی هــای فرزنــدان بــا ســبک تربیتــی 
مقتدرانــه اشــاره کــرد و گفــت: فرزنــدان ایــن والدیــن 
تکالیــف،  در  اســتقامت  دارای  صبــور،  خویشــتن دار، 
توانایی بــاال در همکاری، عزت نفس و پختگی اجتماعی 
هستند البته باید توجه داشت که استفاده از این سبک 

فرزندپروری باید از دوران پیش از دبستان آغاز شود.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه اصفهان گفــت: اجبار 
فیزیکــی، خشــونت کالمــِی غیــر توضیحــی و دســتوری، 
کنترل و تنبیه ویژگی های سبک فرزندپروری مستبدانه و 
ســختگیرانه هســتند، فرزندان تربیت شده با این سبک 
مضطرب، ناخشنود، بدون عزت نفس و توانایی انتخاب 
هســتند، آن ها تــا متوســطه دوم به علت کنتــرل باالی 
والدین در تحصیل موفق می شوند، اما به محض اینکه 
توانایی مخالفت و مقابلــه با والدین پیدا کنند از فضای 

تحصیل و خواسته های والدین فاصله می گیرند.
آســان گیرانه،  فرزندپــروری  ســبک  در  می گویــد:  او 
و  نیاز هــا  بــرآوردن  بــه  موظــف  را  خــود  والدیــن 
خواســته های فرزنــدان می داننــد و محدودیت، توقع، 
کنترل و تنبیه در این ســبک جایــی ندارند. فرزندان این 
والدین پرخاشــگر، پرتوقع، غیرقابل کنترل، وابســته به 
دیگران، خودشــیفته، توجه طلب با رفتار های پرخطر و 

عزت نفس کاذب هستند.
ایــن روان درمانگــر کــودک و نوجــوان گفــت: امــروز 
فرزندان تربیت یافته با این ســبک بخــش زیادی از افراد 
جامعه را تشــکیل می دهند، چراکــه والدین از کودکی با 
سبک آسان گیرانه شروع می کنند و بعد توان سلب این 
آزادی بیش از حد و اعمال کنترل و محدودیت را ندارند.

این روانشــناس می گوید: والدینی که با اکراه ازدواج 
کرده اند یا مشکالت شخصیتی دارند، نسبت به فرزندان 
خود بی اعتنا هســتند، که بدرفتاری با کودک در این نوع 
تربیت، تمام جنبه های رشــد از جمله رشــد شــناختی و 
اجتماعی او را مختل می کند و رفتار های ضداجتماعی و 
مشکالت رفتاری از جمله پیامد های آن در آینده هستند.

دریچه

جوانی تشکیل پرونده 10 هزار زوج نابارور در تامین اجتماعی
سپهرغرب، گروه جوانی:معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی از تشکیل پرونده بیش از 10 هزار زوج نابارور در این سازمان خبر داد و گفت: سازمان های بیمه گر استثنائًا تعرفه های غیردولتی درمان ناباروری را هم پرداخت می کنند.

فرهاد خدایی با بیان اینکه درمان ناباروری تا سال گذشته در تعهد سازمان های بیمه گر نبود، درباره طرح بیمه زوجین نابارور اظهار کرد: این زوجین خدمات خود را از مراکز طرف قراداد یا مراکز خصوصی غیر طرف قرارداد دریافت کردند، مدارک خود را به سازمان 
تحویل دادند و بر اساس تعرفه هایی که برای این کار مصوب شده، هزینه های آن ها بازپرداخت شده است.

وی گفت: اگر بیمار به مرکز دولتی مراجعه کند بر اساس تعرفه دولتی محاسبه می شود و بیمار پولش را پرداخت می کند اما اگر به مراکز غیردولتی حتی غیرطرف قرارداد مراجعه کند بازپرداختی که از سوی سازمان های بیمه گر به او پرداخت می شود بر اساس 
تعرفه غیردولتی است. خدایی گفت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی امر درمان بیمه شدگان همواره سعی کرده بیشتر از تعهدات مصوب هیئت دولت نسبت به ارائه خدمت به بیماران و پرداخت تعهدات و تسویه حساب عمل کند.

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
تحقیقات  مؤسسه  رئیس 
آخرین  طبق  گفت:  جمعیت 
جوانان  درصد   88 پیمایش ها 
ازدواج تمایل به  مجرد در سن 
 88 باید  یعنی  دارند؛  ازدواج 
موانع  رفع  برای  بودجه  درصد 

ازدواج اختصاص پیدا کند.
آنچه می خوانید گفتگویی با مسعود عالمی 
جمعیــت  تحقیقــات  مؤسســه  رئیــس  نیســی، 
کشــور بــه وضعیــت ایــن حــوزه و پیشــنهادات 
سیاســتی در خصوص مسئله اشــتغال جوانان 

است که مشروح آن در ادامه می آید.

 در حال حاضر وضعیت ازدواج در کشور 
به چه صورت است؟

در سیاســتگذاری حــوزه ازدواج، دو مســئله 
وجــود دارد، یکی اینکــه در حال حاضــر جوانان 
تمایل به ازدواج ندارند و باید برای فرهنگ سازی 
اقدام شــود. موضوع دوم این است که جوانان 
می خواهنــد ازدواج کننــد، امــا موانعــی وجــود 
دارد و بایــد آن موانع برطرف شــود. من بیشــتر 
نگاهــم ســمت رویکــرد دوم اســت. آمار هــا نیــز 
مویــد تمایل جوانان بــه ازدواج هســتند. طبق 
آخرین پیمایش ارزش ها و نگرش ها، 88 درصد 
جوانــان مجرد در ســن ازدواج تمایل به ازدواج 
دارند؛ بنابراین اگر بخواهیم درباره بعد فرهنگی 
صحبت کنیم این آمار به ما می گویند که جوانان 

تمایل به ازدواج دارند.
البته باید دقت داشت در نسبت با گذشته در 
الگوی ازدواج، باال رفتن ســن و تمایل به ازدواج 
تغییراتــی وجــود داشته اســت. اما هنــوز درصد 
باالیــی از جوانان مــا تمایل بــه ازدواج دارند که 
بســیار نکته مهمی است. به صورتی که باید 88 
درصد سیاســت ها متوجه رفع موانــع ازدواج و 
12 درصد به ســمت تغییر نگرش و فرهنگ سازی 
حرکــت کند. یعنــی 88 درصد بودجــه برای رفع 

موانــع ازدواج اختصــاص پیــدا کنــد و 12 درصد 
آن بــه کار هایی در جهــت تغییر نگرش تخصیص 
یابد؛ از لحاظ نیروی انســانی که در این زمینه به 
کار برده می شود اعم از کارمندان، کارشناسان، 
خبرگان و حتی تربیت نیروی انســانی متخصص 
در عیــن نگاه آینده نگرانه باید همین حدود 88 
درصد تربیت نیروی انسانی در جهت رفع موانع 
ازدواج باشــد؛ 88 درصــد پژوهش هــا در حــوزه 
ازدواج که بخشــی از حوزه جمعیت اســت، باید 
روی رفــع موانع ازدواج باشــد؛ این عدد برای ما 

حرف دارد و مسیر را نشان می دهد.

 با توجه به اینکه در ازدواج جوانان موانع 
موجود است، عملکرد قوانین و سیاست ها در 

این حیطه را چگونه ارزیابی می کنید؟
دســته  دو  ازدواج  موانــع  بــا  رابطــه  در 
سیاســت گذاری و قوانین وجود دارد. یک دسته 
سیاســت هایی هســتند که به صورت مســتقیم 
بــه موضــوع می پردازنــد. مانند قانون تســهیل 
ازدواج ســال 1384، قانــون جوانــی جمعیــت، 
قانــون مدنی کــه کمتر در خصــوص آن صحبت 
می شــود، اما تأثیرات بســیاری بــر حیطه ازدواج 
می گــذارد و قانــون حمایت از خانــواده مصوب 
ســال 1391 کــه نســخه های قبلــی آن مصــوب 

سال های 1353 و 1348 است.
امــا قوانیــن و مقــررات متعــددی داریــم کــه 
بــه صــورت غیرمســتقیم بــر روی بحــث ازدواج 
اثــر می گذارنــد و حتی شــاید اثــر ایــن قوانین و 
مقــررات بیــش از قوانیــن و مقــررات مســتقیم 
باشــد. ازدواج و فرزنــدآوری در جامعه و فرهنگ 
ایرانــی شــاخصی بــرای حیــات و نشــاط جامعه 
هســتند. جامعه ای کــه در آن اشــتغال، تحرک، 
پویایــی و امیــد به آینــده وجــود دارد؛ ازدواج و 
فرزنــدآوری نیــز افزایش پیدا می کنــد. در همین 
راســتا می توان به این نکته اشــاره کــرد که یکی 
از موانع اصلی ازدواج اشــتغال اســت. برای حل 
این مشــکل نــگاه خود را بایــد دقیق کنیــم. اگر 

می گوئیــم باید اشــتغال اصالح شــود به معنی 
ایــن نیســت کــه حتمــا کل اشــتغال و اقتصــاد 
کشــور درســت شــود. ما بحثمان این اســت که 
مشکل اشــتغال جوانان باید ســامان یابد. این 
امــر موضوعــی جدا از کل بحث اشــتغال اســت 
و روش هــای خاص خــودش را دارد. زیرا مقوله 
شــامل  را  ســالمندان  تــا  جوانــان  از  اشــتغال 
می شــود؛ امــا مــا روی بحــث اشــتغال جــوان 

صحبت می کنیم.
در اشــتغال جوانان چند ممیــزه وجود دارد. 
چــون افــراد تجربه کمتری دارند دســتمزد آن ها 
پایین تــر اســت. در نتیجــه بنگاه هــای اقتصادی 
نیز می توانند با ســطح حقوق پایین تر نسبت به 
افراد باتجربه آن ها را اســتخدام کنند. همچنین 
جابه جایی جوانان بین شغل های گوناگون زیاد 
اســت. جوانان معموًال چند شــغل را در ابتدای 
تجربــه کاری آزمــون می کننــد تا شــغل مطلوب 
خــود را پیــدا کننــد. ایــن ویژگــی دوم بــر ویژگی 
بعــدی نیز اثر می گذارد. ویژگی ســوم این اســت 
کــه معموًال شــغل جوانان به صــورت پاره وقت 
و نیمــه وقت اســت. جوان می خواهد شــغل را 
امتحان کند که متناســب بــا روحیات و عالیقش 
هســت یا خیــر. کارفرما نیــز می خواهــد تجربه و 
توانایــی او را بســنجد. این ویژگی های اشــتغال 
ایجــاد  راه حل هــای  می شــود  باعــث  جوانــان 

اشتغال جوانان میسرتر شود.

چه  جوانان  اشتغال  مشکل  حل  برای    
راه حل های عملیاتی وجود دارد؟

اجــازه بدهیــد ابتــدا بــه برخــی راه حل هــای 
اشــاره  عالــی  آمــوزش  در  جوانــان  اشــتغال 
دانشــگاه ها  در  کــه  اســت  ایــن  راه  یــک  کنــم. 
بورســیه احیــا شــود. در زمــان قدیــم از ســوی 
وزارت خانه هایــی مثــل وزارت نفــت و آموزش و 
پرورش دانشجویان را بورسیه می کردند. به این 
معنا کــه ســازمان ها و وزارت خانه های مختلف 
در  دانشــگاه ها  در  دانشــجو  پذیــرش  موقــع 

دفترچــه می نوشــتند که مثــًا از 40 نفر پذیرش 
در یک کد رشــته 6 نفر بورسیه یک وزرات خانه یا 
سازمان می شــوند. برای این کار نیز مصاحبه ای 
در بیــن افــراد متقاضــی انجام و افراد شایســته 
انتخــاب می شــدند. این افــراد در طول تحصیل 
بــدون اینکــه ســرکار برونــد، حقــوق می گرفتند 
و وقتــی درس شــان تمــام می شــد بالفاصله در 
آن ســازمان مشــغول به کار می شــدند. این کار 
عــالوه بر ایجاد اشــتغال مزایــای مختلفی دارد. 
یکی از مزایا این اســت که رشته های دانشگاهی 
ســمت و ســوی کاربردی تری پیــدا می کنند. زیرا 
دانشــگاه ها باید دانشجویانی را تربیت کنند که 
مهارت کار در سازمان مورد نظر را داشته باشد.
البتــه بورســیه هنــوز هســت، اما نســبت به 
تعداد دانشــجویان کم تر از گذشته است. اما به 
مرور، چون دانشــجویان زیاد شدند، سازمان ها 
و وزارت خانه هــا رویکردشــان را عــوض کردند و 
بــه این ســمت رفتند که بعــد از تحصیــل، افراد 
موردنظرشــان را اســتخدام کننــد. امــا در ایــن 
شــرایط که معضل صندلی خالی در دانشگاه ها 
فکــر  ایــن  بــه  بایــد  ســازمان ها  آمــده  پیــش 
بیافتنــد که بورســیه را احیــا کنند. تا افــراد ماهر 
مدنظرشان استخدام شوند. همچنین بورسیه 

عواملــی  از  یکــی 
باعــث  کــه  اســت 
مهاجــرت  کاهــش 

نخبگان می شــود. زیرا فرد اگر بداند که شــغلی 
در آینــده دارد، کمتــر به فکر مهاجــرت می افتد. 
به خصوص اگر اشــتغال باعث ازدواج در دوران 

دانشجویی شود.
مشــاغل  درآمــد  افزایــش  دیگــر  راه  یــک 
دانشــجویی اســت. ایــن مشــاغل دانشــجویی 
می تواند دســتیار پژوهشی و آموزشی باشد که 
بیشــتر در مقاطــع تحصیالت تکمیلی هســتند. 
ســایر مشــاغل دانشــجویی مثل هر نوع کمکی 
که دانشــجویان در دانشــگاه انجــام می دهند، 

باید حقوقش مناسب باشد.
از دیگر راه های اشتغال جوانان اجرای کامل 
ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی مربوط 
به پرداخت حقوق دوره خدمت ســربازی اســت. 
البته به نظر می رســد با پیگیری مجلس شورای 
اسالمی نسبت به گذشته بیشتر اجرا می شود.

این ها نمونه هایی است از راه کار های مربوط 
به اشتغال جوانان که می توان جدای از مسئله 

کلی اشتغال، از آن ها استفاده کرد.

88 درصد جوانان قصـــد ازدواج دارند

سپهرغرب، گروه جوانی: اگر 
الگوپذیری  اهل  شما  نوجوان 
کنید  سعی  است  دیگران  از 
صمیمی  و  مستقیم  گفتار  با 
برایش  محجبه  الگوهای  از 
بگویید و او را با یک فرد عفیف 
هم  با  تا  کنید  آشنا  محجبه  و 
محیطی  خانواده  در  همچنین  شوند.  دوست 
به  تا  کنید  فراهم  پرمحبت  و  صمیمی  امن ، 

دنبال جلب توجه بیرون از منزل نباشد.
خانمــی می گویــد چنــد وقتــی اســت دختــر 
نوجوانــش چــادر بــه ســر نمی کنــد، مــدام بــا 
دوســتانش در تماس اســت و اصرار می کند هر 
روز بیــرون بــرود، من هم نمی دانــم باید چه کار 
کنــم؛ با این تغییر رفتار و لباس پوشــیدنی که از 
او می بینــم، دچار دوگانگی می شــوم که باید به 
او هشــدار بدهم یا اجازه دهم خودش انتخاب 

کند.
مــرد جوانی می گوید که یک پســر نوجوان 
دارد و با او دچار مشــکل شده؛ چون انتخاب 
موســیقی و دوســتانی که با آنهــا ارتباط دارد 
را نمی پســندد، مــدام بــه او می گوید نمازش 
کار  و  نمی دهــد  گــوش  او  امــا  بخوانــد  را 
خــودش را می کنــد. او مســتأصل مانــده کــه 

بکند. باید  چه 
نحوه تشــویق و دعوت نوجوانان به سمت 
دیــن، حجــاب و عفت می بایســت متناســب با 
حجــت  باشــد.  نوجوانــی  دوران  ویژگی هــای 
االســالم علی اصالن زاده کارشــناس و مشاور 
خانواده و عضو مرکز پاســخگویی به شــبهات 
دینی معتقد اســت کــه می بایســت روحیات و 
ویژگی هــای ســن نوجوانــی را در نظــر بگیرید، 
بعــد بــه راهنمایــی و تشــویق بچه هــا بــه یک 
ســمت یا نهــی آنها از مســیر انحرافــی مبادرت 

کنید.

 مهمترین ویژگی های دوران نوجوانی
را  نوجوانــی  دوران  ویژگی هــای  بایــد  ابتــدا 
بشناســیم، بعــد از طریــق ایــن ویژگی هــا نحوه 
همراهی با یک نوجوان و آوردنش به یک مســیر 

مشخص را تعیین کنیم.

 نخست، تشخص و برتری طلبی
در دوره نوجوانی حسی در نوجوان به وجود 
می آید با عنوان تشــخص یــا برتری طلبی به این 
صورت که با همســاالنش احســاس رقابت پیدا 
می کنــد و از ایــن طریــق می خواهــد بــرای خود 
هویــت کســب کند. حجت االســالم اصــالن زاده 
می گوید: »والدین باید آگاه باشــند از هر چیزی 
کــه نوجــوان را در انظار مــردم کوچــک و تحقیر 
کند، نوجوان شــدیدا فراری اســت و به جای آن 
طالــب ارزش قائــل شــدن برای خودش اســت. 
نوجوانان دوســت دارند برتر از دیگران به چشم 

بیایند و به یک ویژگی خوب شناخته شوند.«

 دوم، ستایش خواهی
میــل به خودنمایی از دیگــر ویژگی های دوره 
نوجوانی اســت، اینکه نوجوان دوســت دارد در 
چشم ها جذاب باشد و مورد تمجید قرار بگیرد.

 سوم، خودشناسی و حق شناسی
در ســنین نوجوانی ســواالت اصلی و کلیدی 
زندگی نوجوان شــکل می گیرد. حجت االســالم 
اصــالن زاده می گویــد: »اینکــه »من کیســتم«، 
»بــرای چه به دنیا آمــدم«، »هدف از خلقت من 
چیســت«. در نهایت پاســخ به این ســوال ها که 
دربــاره آفرینــش، خــدا و ابتــدا و انتهای هســتی 

است به حق شناسی منتهی می شود.«

 چهارم، مواجه با واقعیت ها
نوجــوان در این ســن بــا واقعیت هــا مواجه 
می شــود و اطالعاتــش را بــاال می برد تــا با عالم 
خارج ارتبــاط برقرار کند و به نوعی از خود خارج 
شــده و بــه ســمت کســب اطالعــات اجتماعــی 

کشیده می شود.

 پنجم، الگوسازی و الگوگیری
در ایــن ســن نوجوانــان بــه دنبــال اســتاد، 
شــخص یا معلمی هســتند کــه به عنــوان الگو 
او را انتخــاب کننــد و از همــه جهــت از او پیــروی 

داشته باشند.

 ششم، دوستی های افراطی
در ســن نوجوانــی دوســتی های خیلی قوی، 
می افتــد.  اتفــاق  خالصانــه  بســیار  و  افراطــی 
اســت:  معتقــد  رســانه  و  خانــواده  کارشــناس 
»نوجــوان شــدید دل می بــازد و با دوســتانش 
می کنــد،  برقــرار  رابطــه  خالصانــه  و  صادقانــه 
در واقــع هــر آنچــه کــه دارد در طبــق اخالص با 

دوستانش می گذارد.«

بحث  و  نوجوانی  ویژگی های  ارتباط   
حجاب

خانواده هــا  مراقبــت  و  حجــاب  بحــث  در 
ویژگــی  و  موضــع  شــش  ایــن  بــه  می بایســت 

نوجوانان توجه داشته باشیم.
یعنــی  نوجوانــی  اول  ویژگــی  بــا  ارتبــاط  در 
تشــخص طلبــی کــه دربــاره اش صحبــت شــد، 
می بایســت والدیــن رعایت کنند کــه اگر تصمیم 

دارنــد بچه ها را به حجــاب دعوت کنند به نوعی 
حــرف بزننــد که هویــت آنهــا جلوی دوســتان یا 
دیگران زیرســوال نرود یا اینکه مثال او را کوچک 
نشــمارند، وگرنه نتیجه دلخواه عایدشــان نمی 

شود.
»اگــر  می گویــد:  اصــالن زاده  حجت االســالم 
بــه حجــاب کنیــد، لحــاظ  می خواهیــد دعــوت 
کردن این موارد نتیجه بخش اســت، در غیر این 
صــورت نتیجه عکس می گیرید. خیلی ها چون با 
این ویژگی های دوره نوجوانی آشــنا نیســتند، از 
سر دلسوزی کارهایی می کنند که باعث تحقیر و 
ناراحتی نوجوان می شود و در نهایت این نتیجه 
عکس اســت که حاصل می شــود. مثــال اگر قرار 
اســت به دخترتان بگویید کــه حجابش را بیرون 
منزل بیشتر رعایت کند، نباید جلوی دوستانش 
او را تحقیر کنید یا اینکه او را با دیگران مقایســه 
کنیــد و بگوییــد: ببیــن دختــر فــالن دوســتمان 

چطور حجاب دارد، یاد بگیر!«
اهــل  شــما  نوجــوان  اگــر  دیگــر  نمونــه 
الگوپذیــری از دیگران اســت، می توانیــد با گفتار 
مســتقیم با خودش و رعایــت حجاب و عفاف از 
سوی خودتان با او گرم و صمیمی صحبت کنید. 
همیــن رعایــت عفــت و حجاب از ســوی والدین 

باعث می شود که بچه ها گرایش به حجاب پیدا 
کنند.

می کنــد:  تأکیــد  اصــالن زاده  حجت االســالم 
»نوجــوان خــوب، اهــل عفــت و حجابــی را بــا 
او آشــنا کنیــد تــا بــا هــم دوســت شــوند و از او 
الگوپذیری داشــته باشــد. اگر همچین دوستی 
در مســیر زندگــی نوجــوان قــرار بگیرد، مســلما 
از آن دوســت پیــروی کــرده و بــه ســمت حجاب 

گرایش پیدا می کند.«
در بــاب ویژگی خودشناســی و حق شناســی 
و ســواالت اصلــی زندگــی نوجوان بایــد والدین 
هوشــیار باشــند که مسیر درســت رابه او نشان 
دهند. مســلما مســئله حجاب و عفاف ضرورت 
چرایی زندگی است. این مشاور خانواده معتقد 
اســت: »نوجوانــی کــه پاســخ اساســی بــه این 
ســواالتش داده باشد، راحتتر با حجاب هم کنار 
می آید تا نوجوانی که سواالت اصلی زندگی اش 
بی پاســخ مانده اســت و در ابهام مانده که چرا 
بــه دنیا آمــده و کجا آمده اســت. در این صورت 
مســلما برایــش در ابهام اســت که خــدا حجاب 
را دوســت دارد و اگــر بــی حجــاب باشــیم چــه 
آســیب هایی ممکن اســت ببینیــم و برایش این 

مفاهیم بی معنا می شود.«
در هر حال ارزشــمند بودن حجاب قطعه ای 
از پازلی اســت که پس از پایه های اصلی عقیدتی 
در نوجوان شکل می گیرد، اگر آن پایه ها درست 
شــکل گرفته باشد، حجاب هم جای خود را پیدا 

خواهد کرد.
اگــر نوجــوان در محیــط خانــواده کــه اصلی 
ترین محیط زندگی و رشد او است، دارای ارزش 
باشــد، یعنی در خانه مورد تشــویق قــرار بگیرد 
و مــورد توجه و محبت اعضای خانواده باشــد، 
هیچــگاه از طرق دیگر منفی مثــل بی حجابی یا 
بدحجابــی خــود را در اجتماع برای جلب توجه و 

محبت دیگران عرضه نمی کند.
حجت االســالم اصــالن زاده اظهــار مــی دارد: 
»معمــوال وقتــی نوجوانی را می بینیــم که دچار 
مشــکالت زیــادی در زندگــی اش شــده ابتدا به 
زندگــی خانوادگــی او توجــه می کنیم تــا ببینیم 
در چــه محیط خانواده ای با چــه هویت و ارزش 
انســانی با او رفتار شــده است. آیا با این دختر یا 
پســر طوری رفتار کــرده اند که هویتــش لکه دار 
شــده و در پیــش خود کوچک شــده و به دنبال 

جلب توجه و نگاه دیگران است یا خیر؟«
بهتریــن راه بــرای یــک دختــری کــه در محیط 
خانه شرایط خوب و دوست داشتنی ندارد، این 
است که خودش را به طریق ظاهری به نمایش 
بگذارد و از این طریق اعتراضش را نشــان دهد. 
در نهایت والدین باید در این زمینه خیلی مراقب 
و هوشــمند باشــند و محیط خانــه را کامال امن 
و سرشــار از محبــت و دوســت داشــتن کننــد تا 
او نیــازی به جلــب توجه بیرون از منزل و کســب 

محبت غریبه ها نداشته باشد.

چه کنیم تا نوجوانمان از حجــــاب زده نشود؟

حجاب

احمد عابدی

اگــر نوجــوان در محیــط خانواده که اصلی ترین محیط زندگی و رشــد او اســت، دارای ارزش باشــد، یعنی در خانه مورد تشــویق قرار 
بگیــرد و مــورد توجــه و محبت اعضای خانواده باشــد، هیچگاه از طرق دیگر منفی مثل بی حجابی یــا بدحجابی خود را در اجتماع 

برای جلب توجه و محبت دیگران عرضه نمی کند.
حجت االســالم اصالن زاده اظهار می دارد: »معموال وقتی نوجوانی را می بینیم که دچار مشــکالت زیادی در زندگی اش شــده ابتدا به 
زندگی خانوادگی او توجه می کنیم تا ببینیم در چه محیط خانواده ای با چه هویت و ارزش انســانی با او رفتار شــده اســت. آیا با این 

دختر یا پسر طوری رفتار کرده اند که هویتش لکه دار شده و در پیش خود کوچک شده...

سن ازدواج



امامهادیعلیهالسالمفرمودهاند:
َمْن َاطاَع الخاِلَق َلْم ُیباِل َسَخَط الَمْخُلوقیَن َو َمْن َاْسَخَط الخاِلَق َفْلَیْیَقْن  

َل ِبِه َسَخُط الَمْخُلوقیَن. َاْن َیّحِ
کى نـــدارد و کســى که  کســى که از آفریدگار پیروى کند از خشــم آفریـــده  ها بـــا

که مردم بر او خشم خواهند آورد. کند  خــدا را به خشـم آورد، باید باور 
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تعلل در تصمیم گیری برای 
حقوق بازنشستـــــگان 

بی سابقه است
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
و  بازنشستگان  عالی  کانون  رئیس 
اجتماعی  تأمین  بگیران  مستمری 
برای  تصمیم گیری  در  تعلل  گفت: 
سطوح  سایر  حقوق  افزایش 
بی  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 
سابقه بوده و تبدیل به استخوان الی 

زخم شده است.
علی اصغر بیات به آخرین تحوالت و اقدامات صورت 
پذیرفته درباره سرنوشــت افزایش حقوق بازنشستگان 
ســایر ســطوح اشــاره کــرد و گفــت: متأســفانه برخالف 
انتظــار شــاهد اعمــال بیشــترین فشــار و نگرانــی بــه 
بازنشســتگان تأمین اجتماعی از سوی کسانی هستیم 
کــه قبًا نــوای همراهــی و دغدغه مندی ســر می دادند 
و شــعار رفــع مشــکالت و بــی تدبیری هــای مســئوالن 
گذشــته در کمترین زمــان ممکن را تکــرار می کردند اما 
در عمل به گونه ای دیگر رفتار شــد. درک این پافشــاری 
و اصــرار بــر تغییر رویه و بی اعتنایی بــه قوانین مصرح و 
مفاد قانونی مصوبات شــورای عالی کار، هیأت مدیره و 
هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در افزایش حقوق 
مســتمری بگیران سایر سطوح و بدعت گذاری ناصوابی 
که بر پایه عدم اطالع و اشراف برخی از مسئوالن از ساز 
وکارها و محاســبات بیمه ای ســازمان تأمیــن اجتماعی 
نشأت می گیرد، روح و روان بازنشستگان را آزرده است.

بیــات افزود: این تعلل در تصمیم گیری برای افزایش 
حقوق ســایر سطوح بازنشســتگان تأمین اجتماعی بی 
سابقه است و تبدیل به استخوان الی زخم شده است. 
چه کســانی مســئول ناامیــدی، ســرخوردگی و ضربه به 
اعتماد و ســرمایه اجتماعی مســتمری بگیرانی هستند 
کــه عمر خــود را در راه اعتال و ســربلندی نظام و کشــور 
صرف کــرده اند؟ به جــرأت می توان گفــت افزایش های 
در  اجتماعــی  تأمیــن  بازنشســتگان  حقــوق  ســنواتی 
سالیان گذشــته تنها بخشی از عقب ماندگی های ناشی 
از نــرخ تورم افسارگســیخته را جبران کرده اســت. جالب 
اینجاســت حتی تأمین منابــع و اعتبارات این افزایش ها 
از محل حق بیمه ها و اندوخته های خود بازنشســتگان 
در زمان اشــتغال بازنشســتگان و از سفره چندین ساله 
آنهاســت. بنابرایــن منــت هیــچ گروهی هــم بر ســر آنها 

نیست و مدیون احدی هم نیستند.
بــه گفتــه وی، از قضــا یکایــک بازنشســتگان منت بر 
ســر دولت هایی دارنــد که تعهدات خــود را انجام نداده 
و امــروز جــزو بدهــکاران بــزرگ بــه ســازمانند و جــز بند 
و تبصــره و تفاســیر عجیــب و غریــب در پرداخــت دیون 
خود رهاوردی نداشــته اند. اقشــار آگاه بازنشستگان و 
مســتمری بگیران تأمیــن اجتماعــی با دقت بــه عملکرد 
مســئوالن نــگاه می کننــد نــه بــه شــعارهای توخالــی و 
وعده های رنگارنــگ. توصیه برادرانه بنده به نمایندگان 
مجلــس و دولــت ایــن اســت که بیــش از ایــن نگاه های 

نگران بازنشستگان را معطل نگذارند.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: از گوشــه و کنــار و با 
اعمال فشــار در پــی القــای پیشــنهادات جایگزین برای 
جــرح و تادیــل مصوبــه شــورای عالــی کار هســتند امــا 
بنــده بــا قاطعیــت اعالم می کنــم هیچ طرح و پیشــنهاد 
کمک هــای  جبرانــی،  پرداخت هــای  از  اعــم  جایگزینــی 
معیشــتی، متناسب ســازی و هر عنوان دیگری از سوی 
بازنشســتگان و مســتمری بگیــران پذیرفتنــی نیســت. 
دوســتان گویا اصًا بــه تبعات کاهش اعتمــاد عمومی 
و ضربه به ســرمایه های اجتماعی توجهی ندارند و قول 
و قرارهــا و ادعاهای قبل از پذیرش مســؤلیت را به کلی 
فراموش کرده اند. در شأن بازنشسته نیست که در کف 
خیابان ها حق خود را فریاد بزند. موضع گیری های برخی 
از آقایان پس از آن همه نظرات کارشناســی و تخصصی 
در متمایــز بودن جایگاه قانونــی تأمین اجتماعی واقعا 

عجیب است.
رئیس کانون عالی بازنشســتگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی افزود: استدالل غیر قانونی، غیر شرعی 
و غیر کارشناســی ایجاد وحــدت رویه در افزایش حقوق 
همــه صندوق هــای بازنشســتگی کامــًا مــردود بوده و 
نمک پاشــیدن بــه زخم بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی 
اســت. چطــور در ســالیان گذشــته کــه میــزان افزایش 
حقوق بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی هیچ تناســبی با 
تــورم و افزایــش حقوق بازنشســتگان ســایر صندوق ها 
نداشــت بــه فکر ایجاد وحــدت رویه نبودیــد و نگرانی از 
خلــق بی ضابطه پول نداشــتید؟ بهتر اســت تمام هم و 
غم دولت صرف پرداخت دیون خود به سازمان باشد تا 

بیش از این سفره بازنشستگان کوچک تر نشود.
بیات گفت: از رئیس مجلس شــورای اســالمی تقاضا 
داریــم هر چــه زودتر تکلیــف نهایی افزایش حقــوق را با 
توجــه به نظــر صحیــح هیــأت تطبیــق مقــررات اعالم و 
ضمــن ابطال مصوبه دولت، نگذارند به جایگاه مجلس 
شــورای اســالمی به عنــوان رأس همــه امور کــه مورد 
تاکید بنیانگذار انقالب اســالمی اســت، خدشــه ای وارد 

شود.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
شورای  سخنگوی  جهان: 
مجلس  و  دولت  از  نگهبان 
و  طرح ها  تهیه  در  تا  خواست 
به  نسبت  قوانین،  تصویب 
استفاده از واژگان فارسی، دقت 

داشته باشند.
هــادی طحان نظیف در نشســت خبــری این 
هفتــه خــود آخریــن مصوبات دولــت و مجلس 
اعــم از 9 طــرح و الیحــه و 2 اساســنامه و 35 
پاســخ به اســتعالمات ارســالی از دیوان عدالت 

اداری را تشریح کرد.
وی ادامــه داد: دولت محتــرم در تهیه لوایح 
و مجلــس محتــرم هــم در مورد تهیــه طرح ها و 
تصویــب قوانین، نســبت به اســتفاده از واژگان 
فارســی، دقت داشته باشند، در غیر این صورت 
ما طبق قانــون موظفیم مصوباتی که در آنها از 
واژگان غیرفارسی استفاده شده را اعاده کنیم.

وی افــزود: یکــی از طــرح هــا، طــرح اصــالح 
قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
بود که در 8 جلســه در شــورای نگهبان بررســی 
شــد و چهارشنبه هفته گذشته به پایان رسید و 
متن نهایی در حال نگارش اســت و طی روزهای 

آینده به مجلس ارسال خواهد شد.
سخنگوی شــورای نگهبان در آستانه 26 تیر، 
ســالروز تأســیس شــورای نگهبان یــاد و خاطره 
همه فقها، حقوقدانان و کســانی که در شورای 
را گرامــی داشــت و  نگهبــان خدمــت کرده انــد 
افــزود: الیحه درآمد پایدار و هزینه شــهرداری ها 
و دهیاری هــا چندیــن بار بین مجلس و شــورای 
نگهبــان در رفت و آمد بود که چهارشــنبه هفته 
گذشــته مصوبه مجلس مجددًا بررسی و تأیید 
ع و قانون  شــد و این الیحــه خالف موازین شــر
اساســی شــناخته نشــد. هم چنین اساســنامه 
صندوق ملی مسکن هم توسط شورای نگهبان 

واجد برخی اشکاالت و ابهامات شناخته شد.
وی تصریــح کــرد: در یــک ســال گذشــته، 60 
مصوبه ارســالی مجلس را بررســی کردیم که 14 
مصوبه در مرحله اول تایید شــدند و 21 مصوبه 
در مراحــل بعد و 25 مصوبه هم در حال اصالح 

اســت. در این مدت 11 اساسنامه هم به شورای 
نگهبــان ارســال شــده کــه 9 اساســنامه تاییــد 
و 2 اساســنامه مــورد ایــراد واقع شــده اســت. 
همچنیــن در یــک ســال گذشــته، 174 نامــه از 
دیــوان عدالــت اداری دریافت کردیم که توســط 
فقهــای محتــرم بررســی شــده اســت. شــورای 
نگهبــان از 26 تیــر ســال 1400 تــا امــروز، 137 

جلسه برای بررسی مصوبات داشته است.
وی در پاسخ به ســوالی درباره اصالح قانون 
انتخابات مجلس گفت: این ســوال را از مجلس 
بپرسید. درباره اصالح قانون انتخابات مجلس، 
آخرین بار شــورای نگهبان در سال 98اظهارنظر 
و نســبت به متن اشــکاالتی مطرح کرد و بعد از 
آن مجلس هنوز اصالحی نســبت به متن انجام 
نداده اســت. منتظریم اگر متنی جهت اظهارنظر 

به شورا فرستادند آن را بررسی کنیم.
در  ســوالی  بــه  پاســخ  در  نظیــف  طحــان 
خصوص موضع شــورای نگهبــان درباره نقش 
نماینــدگان در انتصابــات بــا توجــه بــه دیدگاه 
رهبــر انقــالب گفــت: تاکنــون نســبت بــه ایــن 
رهبــر  و  شــده  صحبــت  بــار  چندیــن  موضــوع 
معظم انقالب هم تاکیداتی داشتند. صالحیت 
و وظایــف مجلــس براســاس قانون مشــخص 
اســت. ایــن وجهه را هــم باید مــورد توجه قرار 
دهیــم که نظــارت و پیگیری قوانیــن دخالت در 
انتصابــات نیســت. مجلس این حــق را دارد که 
قوانیــن وضع شــده را پیگیــری کند کــه در این 
مورد هــم پیش بینــی در قانون صــورت گرفته 
اســت. مــا همینطور که بــر عدم دخالــت تاکید 
می کنیم باید بر بحث نظارت هم توجه داشــته 

باشیم.
ماهیــت  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  وی 
ادغام یا تفکیــک وزراتخانه ها)همچون موضوع 
تشــکیل وزارت بازرگانــی( گفت: در مــورد ادغام 
وزارت خانه هــا مــا ورود نمی کنیــم؛ زیرا اساســا 
در صالحیت ما نیســت و شــورا صرفــا مصوبات 
ع و قانــون  ارســالی را بــر اســاس موازیــن شــر
بررســی می کند. مــا وارد بحث هــای محتوایی و 
کارشناسی نمی شــویم و نخبگان و کارشناسان 
باید این بحث ها را دنبال کنند و این موضوع در 

صالحیت دولت و مجلس است.
وی افــزود: وظایــف و صالحیت های مجلس 
براســاس قانــون مشــخص اســت کــه شــامل 
وظیفــه  البتــه  اســت؛  نظــارت  و  قانون گــذاری 
نظارت و پیگیری امور، به معنای دخالت در امور 
اجــرا نیســت و در عین حال، پیگیــری و نظارت بر 
قوانین وضع شده هم نباید دخالت تلقی شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
دربــاره نقــاط ضعــف ایــن نهــاد گفــت: ارزیابــی 
عملکرد شــورای نگهبان برعهده مردم، نخبگان 
و رسانه هاســت. ما در شورای نگهبان اقدامات 
زیادی انجــام می دهیم. مثال در بررس مصوبات 
جلسات متعددی با نخبگان، دستگاه ها و افراد 
مختلــف داریم و فکر می کنــم در این جهت باید 

اطالع رسانی بیشتری داشته باشیم.
وی دربــاره مصوبــه ســاماندهی ثبــت نام ها 
گفت: این مصوبه برای وزارت کشــور الزم االجرا 
بوده و هســت البته دولت قبل به مصوبه عمل 
نکرد و مبنای عمل ما در شورای نگهبان همین 
مصوبــه بوده و هســت. اگرچه دولــت قبل این 
مصوبــه را اجــرا نکــرد اما ما طبــق آمــار و ارقام 
معتقدیم که این مصوبه اثر خودش را گذاشت 

و تعداد ثبت نام ها کاهش یافت.
وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره گمانه زنــی 
برخــی رســانه ها از تغییــر آیــت اهلل جنتــی دبیــر 
شــورای نگهبــان نیــز گفــت: بــر اســاس قانــون 
اساســی انتخــاب فقهــای شــورای نگهبــان جزو 
وظایف رهبری اســت و به نظرم رسانه ها در این 
زمینه گمانی زنی نکنند و چون در آستانه 26 تیر 

هستیم، به زودی آن شاهلل اعالم خواهد شد.
بــه  پاســخ  در  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
تعــداد  افزایــش  طــرح  خصــوص  در  ســوالی 
نمایندگان مجلس نیز گفت: تاکنون یک بار این 
کار انجام شــده و آن هم از طریق الیحه بوده و 
رویه دیگــری هم در این رابطــه نداریم. موضوع 
هنوز تصویب نشــده که شــورای نگهبــان اظهار 

نظــر کنــد. تاکنون در شــورای نگهبــان بحثی در 
این خصوص نداشــته ایم و باید تصویب شود و 

بعد نسبت به آن اظهار نظر می شود.
طحــان نظیــف در پاســخ بــه ســوالی درباره 
اظهــار نظــر یکــی از اعضــای مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام مبنی بــر این که برخــی اعضای 
شورای نگهبان به دلیل کهولت سن در جلسات 
حضور پیدا نمی کنند گفت: باید عرض کنم همه 
اعضــای شــورای نگهبــان عضو مجمع نیســتند 
و تنهــا فقهــا عضــو هســتند. گاهــی همزمانــی 
جلســات مجمع تشــخیص با جلســات شــورای 
نگهبان موجب شــده تا اعضای شورا نتوانند در 
جلســات مجمع حضور داشــته باشــند اما باید 
اعالم کنم که جلســات شــورای نگهبان همواره 
با حضور همه اعضا تشــکیل می شــود و بندرت 
پیش می آید که حتی یک نفر از اعضا در جلسات 

غیبت داشته باشد.
وی درباره اصالحیه قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری نیــز گفت: این موضوع بــا ایراد هیئت 
عالــی نظــارت مواجه شــد. بــا این حال شــرایط 
ثبت نام هــای انتخابــات ســال 1400 نســبت بــه 

سال های گذشته بهتر شد.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به این 
سوال که چرا در سامانه نظرات شورای نگهبان 
مشــروح مذاکرات منتشــر نشده اســت؟ گفت: 
انتشــار مشــروح مذاکرات فرآینــدی را می طلبد؛ 
پیاده سازی و مطابقت زمان میبرد و ما همزمان 
در حال انتشــار مشروح مذاکرات سال های قبل 
هســتیم. همچنین دوســتان ما در حال انتشــار 
استدالل ها هستند و برای مثال اگر در خصوص 
بحــث شــفافیت قــوا همیــن حــاال بــه ســامانه 

مراجعه کنید استدالل ها را خواهید دید.
طحــان نظیــف در پاســخ بــه ایــن ســوال که 
راه ارتبــاط نخبگان با شــورای نگهبان چیســت؟ 
گفــت: بــه غیــر از اعضا کــه نامــه و درخواســت 
دریافــت می کننــد پژوهشــکده شــورای نگهبان 
ارتباط مســتمر با نخبگان را دارد. البته صالحیت 
شــورای نگهبان این اســت که هــرگاه مغایرت با 
ع و قانون اساســی وجود داشت اعالم نظر  شــر

کند.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
آموزش وپرورش  وزیر  جهان: 
مهرماه  در  اینکه  اعالم  ضمن 
اتباع،  احتساب  بدون  رو،  پیش 
 550 ما  دانش آموزان  آمار  به 
که  می شود  افزوده  نفر  هزار 
پرتراکم  مناطق  در  بیشتر 
داد  توضیح  معلم  تامین  روند  درباره  هستند، 
آزمون  شدگان  پذیرفته  احتساب  با  گفت:  و 
استخدامی، قانون تعیین تکلیف و ورودی های 
جدید دانشگاه فرهنگیان حدود 70 هزار نیروی 

جدید به مدارس می پیوندند.
یوســف نــوری در پاســخ بــه پرسشــی درباره 
فراهم کــردن فضایی ایمن در فضــای مجازی و 
اینترنــت پاک بــرای دانش آموزان اظهــار کرد: در 
حال حاضر در شبکه شاد یک موتور جست وجو 
تحــت عنــوان "ذره بیــن" داریــم. شــاد، شــبکه 
ســالمی اســت، ما هم موتور جســت وجو و هم 

پیام رسان اختصاصی داریم.
وی افزود: خوشبختانه از همان ابتدا، وزارت 
ارتباطات و تمام موسسات و شرکت های دانش 
بنیــان که در این زمینه کار کرده اند دور همدیگر 
جمــع شــده اند و اقدامــات خوبی انجام شــده 
اســت. انشــاءاهلل به نظرم بــه زودی رونمایی از 

بخشی از این اینترنت را داشته باشیم.

حذف  خصوص  در  اولیه  گزارش  ارائه   
محتویات و کتب درسی تا 10 روز آینده

تمهیــدات  دربــاره  آموزش وپــرورش  وزیــر 
آموزش وپــرورش دربــاره حــذف کتــب و  وزارت 
آموزش هــای زائــد پــس از تاکیــد مقــام معظم 
رهبــری در ایــن زمینــه اظهار کــرد: مــا بالفاصله 
پــس از فرامیــن مقــام معظــم رهبــری در دیدار 
21 اردیبهشــت مــاه جــاری، جلســه گذاشــته و 
برای همه تعیین تکلیــف کردیم. اجرای منویات 
رهبری در حذف متون اضافه و جایگزینی متون 
مناســب کــه بــرای حضــور مــا در تمــدن نویــن 
اســالمی ضــروری اســت در حــال انجــام اســت 
و اینــک کار در حــوزه  برنامــه درســی در دســت 
پیگیری اســت. گــزارش اولیه را حداکثــر تا 10 روز 

آینده ارائه می کنیم.
کتــب  تغییــرات  اینکــه  بــه  پاســخ  در  نــوری 
درســی در ایــن زمینه در ســال تحصیلــی جدید 
اعمال می شــوند یا خیر؟ گفــت: زمانی که بنده 
بــه وزارت  آمــوزش و پــرورش آمــدم، کتاب های 
امــا  بودنــد.  زیرچــاپ  جدیــد  تحصیلــی  ســال 
درباره آموزش های زائــد نظرات مختلفی وجود 
دارد، بــه عنوان مثال برخــی می گویند محتوای 
مربــوط بــه کتــاب "کار و فنــاوری" بایــد در بیــن 

متــون دیگر باشــد و برخــی می گوینــد در قالب 
کتــاب جداگانــه ای باشــد. اگــر در بیــن کتاب ها 
باشــد یــک بحــث اســت و تحــت عنــوان برنامه 
درســی تلفیقی دنبال می شــود، ولی اگر بیرون 
از کتاب ها باشــد، ما باید برای اینها معلم تربیت 

شده داشته باشیم که نداریم.
وی تاکید کرد که ما نباید نمایشی عمل کنیم 
و خوب نیســت. یک کار با قوام و پخته باید ارائه 
شود. همچنین توجه داشــته باشیم که برنامه 

درسی با کتاب درسی تفاوت دارد.

پایه های  تاثیر  رو،  پیش  چندسال  طی   
دهم، یازدهم و دوازدهم به 60 درصد می رسد

کنکــور  دربــاره  آموزش وپــرورش  وزیــر 
سراســری نیــز گفــت: وظیفــه مــا در آمــوزش 
بــه  اســت  دانش آمــوز  تربیــت  پــرورش،  و 
نحــوی کــه در آینده عنصــر موثری بــرای نظام 
باشــد. آیــا معنایش این اســت کــه حتما همه 
دانش آمــوزان بایــد جذب دانشــگاه بشــوند؟ 
کنکور، روشــی برای جذب در دانشــگاه اســت. 
هر دانشــگاهی باید خودش شرایط پذیرش را 
ارائه کند و از بین متقاضیان افرادی را انتخاب 
کند که این اتفاق در دنیا مرســوم است اما در 
ایــران به گونه ای اســت کــه دانش آموز از اول 
ابتدایــی باید به فکر کنکور باشــد این در حالی 
اســت کــه نظام آمــوزش جدا و نظــام پذیرش 

هم جداست.
نــوری ادامــه داد: از پیشــنهاد مطــرح شــده 
شــورای عالی انقــالب فرهنگی مبنــی بر کاهش 
تاثیر قطعی نمره کنکور و افزایش سهم سوابق 
تحصیلی به علت طرح تشــریحی بودن سواالت 
امتحانات نهایی استقبال کردیم، اما در آنجا هم 
باز کنکور به طور کامل حذف نشده و 40 درصد 
تاثیر خــودش را دارد و در نهایت طی چندســال 
پیــش رو، تاثیــر پایه هــای آخــر مــا یعنــی دهــم، 

یازدهم و دوازدهم به 60 درصد می رسد.
وی دربــاره نقــش مافیــا در مقاومــت بــرای 
تغییــر کنکــور گفــت: هرجــا برویــم اثــری از ایــن 
ســودجویی ها دیــده می شــود کــه باید بــا آنها 
برخورد قانونــی صورت گیرد. گــردش مالی این 
مجموعه ها بســیار بــاال و عدد پنهانــش از عدد 

آشکاری که اعالم می شود خیلی بزرگتر است.

پرورشی  و  آموزش   300 از  بیش   
مشمول تعارض منافع

وزیر آموزش وپرورش در پاسخ به اینکه آیا در 
بدنه آموزش و پرورش کســانی هستند که برای 
نفــع شــخصی از وضعیت فعلی کنکــور حمایت 
کنند؟ اظهار کرد: اگر تعارض منافعی شناسایی 

شود قطعا برخورد می شــود. کمااینکه افرادی 
که تعارض منافع داشــتند عذرشــان محترمانه 
خواســته شــده اســت. طــی یــک و نیــم ســال 
گذشــته، بیــش از 300 نفــر مشــمول تعــارض 
منافع بوده اند که با آنها برخورد شــده اســت و 

بخشی هم مربوط به دوره ما بوده است.

دستمزد  و  حقوق  وضعیت  بررسی   
آموزش و  معلمان مدارس غیردولتی روی میز 

پرورش
نــوری دربــاره وضعیــت حقــوق و دســتمزد 
معلمــان مــدارس غیردولتی گفت: بر اســاس 
پیشــنهاداتی کــه از قبل مطرح بــوده مواردی 
بــه  اســت،  پیگیــری  در دســت  ایــن حــوزه  در 
عنــوان مثال حقــوق ایــن معلمــان را پایین تر 
از قانون کار داده اند. باید بر اســاس قوانینی 
کــه حقــوق به آمــوزش و پرورشــی ها پرداخت 
بپردازنــد.  هــم  معلمــان  ایــن  بــه  می کننــد 
احتمــال می دهــم در آینــده نزدیــک اتفاقاتــی 
بیفتــد، زیرا طرحــی از کمیســیون عبور کرده و 
در حال ورود به صحن علنی اســت تا کنترلی بر 
این مدارس بر اساس حساب هایشان صورت 

گرفته و شفاف شود.
روی  بیفتــد  اتفــاق  ایــن  وقتــی  افــزود:  وی 
شــهریه ها هــم نظــارت دقیقتــر می شــود. مثال 
اینکه اعالم شود شهریه 9 میلیون تومان است 
و بعــد از اولیــا 21 میلیون تومــان بگیرند، مغایر 
اســت، خــب از اول بگوییــد 21 میلیــون تومان، 
ولی دانش آموز یا ثبت نام می کند یا خیر. شفاف 

سازی باید اینگونه باشد.
وزیــر آموزش وپــرورش در پاســخ بــه اینکــه 
»متاسفانه دیده شــده در برخی مدارس وقتی 
فیــش حقوقــی شــهریه دریافت شــده، پول به 
حســاب مجموعــه خیریــه ای واریــز شــده کــه 
احتماال پشت صحنه اش فرار از مالیات است؟ « 
گفت: نباید این کار انجام شود. مالیات از منابع 
تامیــن مالــی دولــت اســت و ایــن کار پایه هــای 
مالیاتــی را ضعیــف می کنــد و عدالــت را بــر هم 

می زند، اگر موردی بود حتما پیگیری می کنیم.

در  غیردولتی  مدارس  از  زیادی  تعداد   
اختیار افراد ذی نفوذ

نــوری دربــاره اینکه چــه درصــدی از مدارس 
غیردولتی در اختیار افراد ذی نفوذ است؟ عنوان 

کرد: درصد را نمی دانم، اما زیاد اســت. مدارسی 
هــم داریــم که وابســته به ســازمان ها هســتند 
مانند مدارس ســما وابســته به دانشــگاه آزاد. 
اشــخاص ذی نفــوذی هــم داریم کــه گروه های 
مدرســه و یا چند مدرســه دارند. در ظاهر قطعا 
ایــن اقــدام کمک بــه آموزش و پرورش اســت و 
یــک و نیــم میلیــون نفــر در مــدارس غیردولتی 
درس می خواننــد، امــا وقتی مباحــث عدالت و 
حکمرانی مطرح می شــود باید مزایا و معایب را 

بسنجیم که بسیار مهم است.

مدارس  به  جدید  نیروی  هزار   70 ورود   
در مهرماه

وی با اشــاره به برگزاری آزمون اســتخدامی 
در ســال جــاری بــرای جــذب 34 هــزار و 813 
نفــر گفــت: در مهرمــاه بــدون اتبــاع، بــه آمــار 
افــزوده  نفــر  هــزار   550 مــا  دانش آمــوزان 
می شود که بیشــتر در مناطق پرتراکم هستند. 
بــرای ســال آینــده و بــه منظــور پر کــردن جای 
بازنشســتگان، جــذب 34 هــزار نفــر از طریــق 
 15 همچنیــن  داریــم.  را  اســتخدامی  آزمــون 
هــزار دانشــجوی ســال چهارمــی در دانشــگاه 
فرهنگیان داریم که یک ترمشــان باقی مانده و 
بایــد ایــن یک ترم را در تابســتان فشــرده برگزار 
کنند تــا آنها نیز اول ســال تحصیلی به مدارس 
برونــد. حــدود 20 هــزار نفر هم از محــل قانون 
تعییــن تکلیف جذب می شــوند و به رقم جذب 

70 هزار نیرو برای مدارس می رسیم.
وزیــر آموزش وپرورش تاکید کــرد: دغدغه ام 
این اســت که آموزش و پرورش به دغدغه ملی 
تبدیل شــود. همه ایــن دیــدگاه را دارند و بیان 

هم می کنند اما عمل به آن مهم است.

یادی از مدارس غیردولتی در اختیار افراد ذی نفوذ! تعداد ز

یوسف نوری

علی اصغر بیات

طحان نظیف

کتــب و  ورش دربــاره حــذف  ورش دربــاره تمهیــدات وزارت آموزش وپــر وزیــر آموزش وپــر
آموزش هــای زائــد پــس از تاکید مقام معظــم رهبری در این زمینه اظهار کــرد: ما بالفاصله 
پــس از فرامیــن مقام معظم رهبری در دیدار 21 اردیبهشــت ماه جاری، جلســه گذاشــته و 
برای همه تعیین تکلیف کردیم. اجرای منویات رهبری در حذف متون اضافه و جایگزینی 
وری اســت در حال انجام  متــون مناســب که برای حضــور ما در تمدن نوین اســالمی ضر

است و اینک کار در حوزه  برنامه درسی در دست پیگیری است...

موظفیم مصوبات دارای واژگان غیرفارسی را اعاده کنیم

سخنگوی شورای نگهبان در 
پاسخ به این سوال که چرا 
در سامانه نظرات شورای 
وح مذاکرات  نگهبان مشر
منتشر نشده است؟ گفت: 
وح مذاکرات  انتشار مشر
فرآیندی را می طلبد؛ 
پیاده سازی و مطابقت زمان 
میبرد و ما همزمان در حال 
وح مذاکرات  انتشار مشر
سال های قبل هستیم. 
همچنین دوستان ...


