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10متن زندگی

برخی کشف حجاب 
کردند برخی به پرچم 

ود ملی اهانت  و سر
کردند و... موضع اخیر 

سلبریتی ها را باید به 
چشم فرصت دید. 

همه اینها بدون استثنا 
توسط تریبون ها و 

سکوهای رسمی کشور 
مثل رادیو و تلویزیون 
و سینماها به شهرت 

رسیده اند. قدرت 
رسانه آنها را قدرتمند 

کرده است اما بعضا 
ظرفیت این قدرت 

ریق شده را نداشتند.  تز
خیلی هم تقصیری 

ندارند. برای قضاوت 
آنها باید چنین شرایطی 

را تجربه کرد تا حال 
و هوای آنها را دقیق 

متوجه شد. البته این 
مساله ...

ُسرخاب و سفیداب دوران نوجوانی

میز آرایش نباید از 
میز تحریر بزرگ تر شود!

یک  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
روانشناس، با اشاره به آرایش دختران 
و پسران نوجوان در قالب آرایش مو و 
صورت و حتی داشتن میزی مخصوص 
برخی  بعضا  گفت:  خود  اتاق  در  اینکار 
برای  میزی  خود  اتاق  در  نوجوانان 
آرایش دارند و به اقتضای سن دوست 
دارند آرایش کنند، اما نباید فراموش کرد که میز آرایش 

نوجوان نباید از میز تحریر آنها بزرگتر شود.
آرایــش  روانشــناختی  بررســی  بــه  طلوعــی  شــبنم 
نوجوانــان پرداخــت و اظهار کرد: آرایش دختر و پســر در 
قالــب آرایــش چهره، مــو، نحوه پوشــش لبــاس و حتی 
خودنمایی تعریف می شــود و چه بســا پسران نوجوان 
در ایــن آرایش پیشــرو تــر از دختران نوجوان باشــند اما 
نبایــد فرامــوش کرد که میز آرایش نوجــوان نباید از میز 

تحریر او بزرگتر باشد.
وی با بیان اینکه علت آرایش در نوجوانان و شدت و 
غلظت آن به درک و تصوری که نوجوان نســبت به خود 
دارد بــاز می گــردد، تصریــح کــرد: درواقع آرایــش کردن 
یــک رفتار بیرونی اســت. در برخی مــوارد وقتی نوجوان 
احساس خوبی نسبت به خود ندارد و می خواهد جلب 
توجه کند، رفتاری نظیر آرایش غلیظ و یا پوشیدن لباس 

نا مناسب از خود نشان می دهد.
ایــن روانشــناس، نبود »اعتماد به نفــس واقعی« را 
منشاء نداشتن تصویر و احساس خوب نسبت به خود 
در دوران نوجوانــی دانســت و توضیــح داد: اعتمــاد به 
نفس غیر واقعی یعنی اعتماد به نفس سطحی، بدون 
عمق و ظاهری که منجر به داشتن خودپنداره کاذب در 
نوجوان می شــود. متاســفانه بعضا والدیــن نوجوانان 
را بــه ســمت ایــن اعتمــاد بــه نفس غیــر واقعی ســوق 
می دهنــد و نهایتــا یا نوجــوان دچار "خودپنــداره کاذب 

مثبت" و یا "خود پنداره کاذب منفی" می شود.

بــه گفتــه طلوعــی، در "خودپنــداره کاذب مثبت"، از 
آنجــا که فرد بیــش از حد مورد توجه و تشــویق دیگران 
قرار گرفته، دچار "خودشیفتگی" و در "خودپنداره کاذب 
منفی" به دلیل مورد تحقیر واقع شدن، فرد دچار حس 

حقارت و گناه می شود.
وی بــا تأکید بر اینکه نوجوان تنهــا قربانی اعتماد به 
نفــس کاذب منفــی و حتــی مثبت اســت، افــزود: بعضا 
نوجوانانی که اعتماد به نفس پایینی دارند سعی دارند 
بــا بروز رفتارهای خارج از عرف به والدین و دیگران ثابت 

کنند که "می توانند".
ایــن روانشــناس در عین حــال بیان کــرد: گرایش به 
زیبایی در تمام انسان ها وجود دارد و تنها زمانی که این 
گرایــش از الگــوی متعارف خانــواده، جامعه و مدرســه 

خارج شود، آسیب زا خواهد بود.
طلوعی معتقد اســت: آرایش نوجــوان به طوری که 
خــارج از الگــوی جامعــه باشــد، نگــران کننده اســت. از 
ســوی دیگر آنچــه اهمیــت دارد نحوه مواجهــه والدین 
بــا ایــن رفتار نوجــوان اســت. والدینی ناآگاه نســبت به 
شیوه رفتار با نوجوان، نباید مستقیم وارد عمل و رفتار 
با نوجوان شــوند چراکه با روشــی غلــط می توانند روند 

اصالح رفتار فرزند خود را کند تر کنند.
دوران  در  افــراد  اینکــه  بیــان  بــا  روانشــناس  ایــن 
نوجوانــی به دنبال هویــت یابی و پیرو گروه همســاالن 
هســتند، خاظر نشــان کرد: بعضــا نوجوانان دوســتان 
خــود را به آرایش کردن ســوق می دهند و آرایش کردن 
یک نوجوان الگویی برای دیگری می شــود. در این میان 
آنچه مهم اســت توانایی والدین در "فرزندپروری" است. 
والدین باید نســبت بــه اهمیت فنون فرزندپــروری آگاه 
شــوند و بداننــد دســتورالعمل رفتــار درســت بــا فرزند 

آموختنی است.
بــه گفته وی، گرچه تمایل به خودنمایی در نوجوانی 
طبیعی اســت اما ایــن خودنمایی می توانــد با هرچیزی 
غیــر از آرایــش کــردن بروز کنــد و وظیفه والدیــن در این 

بین، هدایت درست نوجوان است.
طلوعــی در پایــان ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر اینکه 
والدیــن بایــد مفهــوم "آرایش" را از "جســم" بــه "روان" 
نوجوان سوق دهند، اظهار کرد: والدین باید نوجوان را 
تشویق کنند تا بار مثبت روان خود را از طریق شرکت در 
کالس های آموزشــی و مهارتی و غیره زیاد کند. اینگونه 
نوجوان در مســیر ارتقــای روان، مهــارت و دانش خود، 
احســاس ارزشمندی کرده و قطعا این حس ارزشمندی 
و زیبایــِی درونــی نهایتــا از روان به جســم او نیــز منتقل 

می شود.

نگاه

با سندروم کمال گرایی مقابله کنید
سپهرغرب، گروه متن زندگی:  یک روان درمانگر به منظور پیشگیری از سندروم کمال گرایی افراطی می گوید: خانواده ها باید دست از مقایسه فرزندشان با دیگران بردارند و در دوران مدرسه سعی کنند نمرات فرزندشان را با خودش مقایسه کنند نه با همکالسی هایش؛ 

والدین باید استعدادهای منحصربه فرد فرزندشان را شناسایی و آن ها را تقویت کنند؛ والدین نباید بنا به خواسته خود، فرزندشان را در مسیری هدایت کنند که استعداد و پتانسیلی در آن زمینه ندارد. این رفتارها باعث رشد هویت و شخصیت در کودکان می شود.
عباسی ادامه می دهد: والدین از همان کودکی باید این حس را در فرزندشان ایجاد کنند که ارزشمند بودن فقط رسیدن به هدف نیست بلکه تالش کردن مهم است. همچنین اگر کودک اقدامات کوچکی برای رسیدن به اهدافش انجام می دهد، والدین می توانند او را 

تشویق کنند؛ حتی به بزرگ ساالن پیشنهاد می کنم که اگر برای رسیدن به هدفی کارهایی انجام می دهند، به خود جایزه بدهند و خودشان را تشویق کنند.
وی تأکید می کند: اگر احساس می کنید که کمال گرایی در توانایی شما برای داشتن یک زندگی شاد اختالل ایجاد کرده یا باعث شده تا به دنبال آسیب رساندن به خود یا دیگران باشید، حتمًا به روانپزشک یا متخصص سالمت روان مراجعه کنید.

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
اغتشاشات  کردن  فروکش  با 
هیجانات،  کاهش  و  اخیر 
حاکم  عقالنی  فضای  رفته رفته 
برای  است  فرصتی  که  می شود 
بزرگ  اتفاقات  از  بسیاری  تبیین 
این  انگیزه  روزها.  این  کوچک  و 

افراد از بازنشر اخبار دروغ چیست؟
با توجه به دروغ پردازی های گسترده و عجیب و 
غریب رســانه های ضدایرانی، قصد داریم در سلسه 
گزارش هایــی بــه بررســی انگیزه هــای بازنشــر ایــن 
دروغ ها توسط برخی افراد و شخصیت ها بپردازیم. 
بی شــک واکاوی ایــن انگیزه هــا بــه فهــم دقیــق تر 
موضــوع و شــناخت صحنــه کمــک خواهــد کــرد. 
اگرچه این تحلیل ها لزوما همه واقعیت نیســت اما 
متناســب با ســایر شــواهد و اطالعات انجام گرفته 
اســت و مقدمــه ای اســت برای بحث هــای دقیق تر 

درباره این موضوعات!

آرزوی  در  سال   43 ضدانقالب  رسانه های   
براندازی

و  ضدانقــالب  رســانه های  انگیــزه  در  تقریبــا 
ضدایرانــی اختالف نظری وجود نــدارد. آنها بارها 
ثابــت کــرده انــد که بــا انگیــزه براندازی تاســیس 
شــده انــد و البتــه بطــور مشــخص در 10 ســال 
گذشــته پــروژه تجزیــه ایــران را دنبــال می کننــد. 
تبدیــل ایــران به چنــد کشــور کوچک، امــکان زیر 
ســلطه بردن آن را آســان تر خواهد کرد. اما بقیه 
افرادی کــه با این جریان ها هم نوا می شــوند چه 

دارند؟ انگیزه هایی 
موضوعــات  در  ســلبریتی ها  اظهارنظــر  اگرچــه 
مختلف در همه دنیا از لحاظ علمی چندان ارزشــی 
نــدارد اما چرایی دالیــل تضاد برخی ســلبریتی ها با 
منافــع ملــی و ارزشــهای دینــی و انقالبــی به جهت 
ظهور و بروز آشکار آنها در صحنه های مختلف حائز 

اهمیت است.
میــل بــه دیده شــدن در برخــی افراد، بیشــتر از 
دیگــران اســت. ســلبریتی ها عمدتــا از ایــن دســته 
هســتند. به یک معنا تبرج الزمه دیده شدن است 
و البتــه ایــن تبرج هزینــه زندگی را بــاال می برد برای 
همین اســت که پــول و امکانات بــرای آنها بیش از 

دیگران اهمیت دارد.
رفته رفته ســبک زندگی شان هم تغییر می کند. 
توقع از ســلبریتی ها بــرای اظهار نظر دقیق در همه 
تخصص ها انتظار بی جایی است که به آنها تحمیل 
می شــود. هیچ کــس نمی توانــد در همــه حوزه ها 
صاحب نظر باشد. چرا باید توقع داشته باشیم یک 
هنرپیشــه یا فوتبالیســت یا حتی یک مــداح بتواند 
اجتماعــی،  سیاســی،  موضوعــات  پیچیده تریــن 
اقتصــادی، فرهنگــی، امنیتــی و بعضــا پزشــکی را 

تحلیــل کنــد؟ البته چون قضــاوت مردم بــرای آنها 
مهم اســت بعضا دچار این خطا می شوند. دشمن 

هم از همین خالء استفاده می کند.
توســط  ســکوت  مارپیــچ  ایجــاد  بــا  طرفــی  از 
پلتفرمهایی مانند اینستاگرام آنها را کانالیزه می کند 
و از طرفــی با جوایز، امتیازات و فرش قرمزها و یا با 
هجمه های گسترده توسط عوامل سایبری خود و 
اســتفاده از تهدید و ارعاب و تمسخر آنها را مطابق 
میلــش مدیریــت می کنــد. چــون قضــاوت دیگران 
برایشــان مهم اســت برخــی زودتــر بــا کارگردانهای 
صحنــه همراه می شــوند و برخی هــم که مقاومت 
می کنند با سیل تهمت و فحاشی مواجه می شوند 
تا مجبور شوند مطابق میل طراحان و بازیگردانان 
در همــه حوزه ها به نفع آنهــا اظهار نظر کنند. برای 
همین اســت که از بی ســوادانی چون علی کریمی 
کــه سراســر عمــر حرفه ای شــان پــر حاشــیه بوده 
اســت خروجی تحلیل هــا و جمالت قصار سیاســی 
امنیتــی می گیرنــد ولــو با اغــالط امالیی و انشــایی 

پرتکرار!
البتــه برخــی از آنهــا نیــز ممکــن اســت در ابتدا 
دروغ هــای ضدانقــالب را باور کنند و بــا آنها همراه 
شــوند امــا حتــی اگــر اهــل مطالعــه هم نباشــند 
بعید اســت بــه حقیقت دســت پیــدا نکننــد چون 
مــردم از طریــق شــبکه های اجتماعــی بــا آنهــا در 
میشــوند.  یــادآور  را  اشتباهاتشــان  و  ارتباطنــد 
البتــه آنهایــی که شــجاعت پذیرش خطــای خود را 
ندارند بر اشتباهشــان پافشــاری می کنند و تصور 
می کننــد اگر دیدگاهشــان را اصالح کنند بی اعتبار 
می شــوند چون قضــاوت دیگــران برایشــان مهم 

است!
مورد علی دایی از همین جنس اســت. کمتر در 
حوزه هــای غیــر تخصصی اش اظهــار نظر می کند. 
شــاید برای برای همین اســت که طیفهای مختلف 

مــردم به او احتــرام می گذارنــد. البتــه در ماجرای 
اخیــر مورد دیگری نیــز برای علی دایــی پیش آمد. 
دایــی هــم احتماال به مانند خیلــی از پدر و مادرها 
کــه روزهای اول دروغ ضرب و شــتم مهســا امینی 
توســط پلیــس را باور کــرده بودنــد به دلیــل نوع 
پوشــش عزیزانشــان با او همذات پنــداری کردند 
کــه مبــادا بچه هــای مــا هــم بــا پوشــش مشــابه 
مورد ضرب و شــتم قرار گیرند و سرنوشت مشابه 
پیداکنند. البته این ناراحتی قابل فهم اســت اما با 
روشــن شــدن ماجرا دلیلی بر ادامه دادن موضع 
قبلی نبود. برخی گفتند چون پاســپورت علی دایی 
در مقطعــی توقیف شــد او لجاجت کــرد و ماجرا را 
ادامه داد. بر دروغ مدرســه شــاهد اردبیل و کشته 
شــدن یک دختر دانش آموز توســط پلیــس دمید. 
بعدا هــم که معلوم شــد واقعیت چیســت اصالح 
نکــرد. تصور ایــن بود که شــجاعانه اشــتباهش را 
بپذیــرد. برخــی گفتند اردبیل شــهر بزرگی نیســت و 
دسترســی های دایی هم در زادگاهش برای پرس و 
جوی واقعیت کار دشــورای نبود. دایی البد تا االن 
به خطای خود پی برده اما هنوز خطایش را اصالح 

نکرده است!

عامدانه  که  سلبریتی هایی  با  اما   
اقدام  ملی  منافع  علیه  و  کرده  هنجارشکنی 

می کنند، چه باید کرد؟
برخــی کشــف حجــاب کردنــد برخــی بــه پرچــم 
اخیــر  موضــع  و...  کردنــد  اهانــت  ملــی  ســرود  و 
ســلبریتی ها را باید به چشم فرصت دید. همه اینها 
بدون اســتثنا توسط تریبون ها و سکوهای رسمی 
کشور مثل رادیو و تلویزیون و سینماها به شهرت 
رســیده انــد. قــدرت رســانه آنهــا را قدرتمنــد کرده 
اســت امــا بعضا ظرفیــت این قدرت تزریق شــده را 
نداشــتند. خیلی هم تقصیری ندارند. برای قضاوت 

آنهــا بایــد چنیــن شــرایطی را تجربــه کرد تــا حال و 
هــوای آنها را دقیق متوجه شــد. البته این مســاله 

فقط برای ایران نیست.
ســایر کشــورها همین مشــکل را دارنــد ولی آن 
را با قوانین ســخت گیرانه و جریمه های ســنگین و 
محرومیــت اجتماعــی کنترل می کنند. امــا در ایران 
چنین ســازوکاری نیســت. حرف زدن علیــه نظام به 
دروغ نــه تنهــا هزینه نــدارد بلکه ژســت بــی طرفی 
ایــن افــراد را تنظیــم می کنــد، از گزنــد هجمه هــا و 
تهدیدهــای ضدانقالب مصون مــی دارد و آنها را به 

امتیازات و جوایز بین المللی نزدیک می کند.
دشــمن توانســته اســت نظام تشــویق و تنبیه 
خــود را بــه خوبی در این قشــر پیاده کنــد. اما حاال 
کــه ایــن افــراد احتماال ناخواســته تصمیــم گرفتند 
با هنجارشــکنی هایشــان خود را از عرصه ســینما، 
تلویزیــون و پلتفرمهــا حــذف کننــد بایــد بــه فکــر 
مدیریــت نســل جدیــد ســلبریتی هایی کــه ایجــاد 
می شــوند باشــیم. ممکن اســت افــراد جدیــد نیز 
به ســبب ســبک زندگی متفــاوت، بعضا مشــکالت 
فرهنگــی به ویژه در حوزه الگو ســازی نســل جوان 
و نوجوان ایجاد کننــد. راه حل آن کنترل اجتماعی 
اســت باید مثــل همــه دنیــا بدانند که مســئولیت 

اعمال و گفتارشان در منافعشان تاثیر دارد.
حاال که فرصت پاکسازی ایجاد شده باید بدانند 
اگــر منافع کشــور را تهدیــد کنند بــزودی فراموش 
میشــوند مثــل بقیــه کســانی کــه از ایــران رفتند و 
عمدتــا بــی اعتبار شــدند. محمد حســینی، ریحانه 
پارســا، پرســتو صالحــی و یــا آن خانمــی کــه بــرای 
فراموش نشدن ذره ذره برهنه شد امثال آنها االن 
کجا هســتند؟ چه می کنند؟ چون هنرشــان علمی 
نیســت بــه محض آنکــه پا به ســن می گذارنــد و از 
قیافه می افتند حتی در نقش های حاشــیه ای هم 
به کار نمی روند. مهناز افشــار از وقتی از ایران رفته 
اســت نتوانســته حتی یک فیلم هم بــازی کند. االن 
هم که صفحه  اینســتاگرام را به تجزیه طلبان اجاره 
داده تا بتواند از پس هزینه های ســنگین زندگی در 

غرب بر بیاید.
در حــوزه فوتبال وســایر ورزشــها هــم وضعیت 
همیــن اســت. بایــد مثــل همــه دنیــا بــه ســمت 
خصوصی ســازی واقعــی برویم. چه اصراری اســت 
کــه از پــول بیــت المــال بــه آن جــوان تهرانــی یــا 
شهرســتانی ناگهــان پولهــای هنگفــت داد کــه هم 
او را نابــود می کنــد و هم معضالت جــدی بعدی را 
بــرای جامعه ایجاد می کنــد. باید باشــگاهها کامال 
حرفــه ای اداره شــوند و از درآمد خودشــان ارتزاق 
کننــد. مطابق قانون و قرارداشــان نیــز اگر خطایی 
کردنــد جریمه آن را پرداخت کننــد. مطمئنا اگر پای 
منافع شــخصی در میان باشد افراد خودشان بهتر 
می تواننــد تصمیم بگیرند کــه کی و چگونه و با چه 

هزینه ای ژست بگیرند!

مدیتیشن در کاهش فشارخون موثر است
سپهرغرب، گروه متن زندگی: مدیتیشن در سال های اخیر بسیار مرسوم شده است و اکنون یک مطالعه 

جدید نشان می دهد که می تواند به حفظ سالمت قلب کمک کند.
یک کارآزمایی بالینی جدید گزارش می دهد که انجام مدیتیشــن می تواند به افراد کمک کند تا فشــار خون 

باال خود را بهتر مدیریت کنند و به آن ها کمک می کند تغییرات سبک زندگی سالم را رعایت کنند.
محققــان دریافتنــد یــک برنامه ذهن آگاهی سفارشــی هشــت هفتــه ای به افــراد کمک کرد تا فشــار خون 

سیستولیک خود را در طول یک دوره پیگیری شش ماهه نزدیک به 6 نمره کاهش دهند.
»اریک الکس«، محقق ارشــد از دانشــگاه براون، می گوید: »نتایج می تواند با ســالمتی بیمار مرتبط باشــد، 
با توجه به اینکه مطالعات قبلی نشــان داده اند که کاهش 5 نمره ای در فشــار سیستولیک منجر به کاهش 10 درصدی خطر 

حمله قلبی و سکته مغزی می شود.«
وی در ادامــه می افزایــد: »اگــر بتوانیــم مهارت های ذهن آگاهــی را به مردم آمــوزش دهیم و ســپس آن مهارت ها را 
در روابــط افــراد بــا چیز هایی کــه می دانیم بر فشــار خون تأثیر می گذارنــد مانند فعالیــت بدنی یا رژیم غذایــی یا پیروی از 
دارو های ضد فشــار خون به کار ببریم، ممکن اســت بتوانیم اثرات برنامه کنترل فشــار خون تجویز شده آن ها را افزایش 

دهیم.«
به عنوان مثال، در این مطالعه، شرکت کنندگانی که مجهز به آموزش ذهن آگاهی بودند، تمایل بیشتری به ورزش کردن 

و تغذیه سالم داشتند.
محققان حدود 100 نفر با فشــار خون باال و درمان نشــده را برای شــرکت در جلسات گروهی هفتگی در زمینه ذهن آگاهی 

بکار گرفتند.
مدیتیشــن،  »انجــام  گفــت:  خودآگاهــی افــراد را از افکار، عواطف و احساســات فیزیکی شــأن افزایش الکــس 

پاسخ های خود توجه کرده و احساسات خود را تنظیم کنند.«می دهــد و بــه آن هــا کمــک می کنــد به 
افــراد پــس از فعالیــت بدنــی، اغلــب بــرای ســاعت ها، احســاس وی در ادامه افــزود: »تقریبًا همه 
می توانــد تأثیــر زیــادی بــر احســاس مــا بر بــدن و ذهن داشــته خوبــی دارنــد، و انتخاب هــای غذایی 

باشد.«
ســپس محققــان میــزان کنترل فشــار خــون بیمــاران را به مدت 
شــش مــاه بــا یــک گــروه دیگــر متشــکل از 100 بیمار کــه تحت 

مراقبت های معمول قرار گرفتند، مقایســه کردند.
الکس گفت: »ما شــاهد کاهش بســیار خوبی در فشــار 
خون طی شــش مــاه پیگیــری در مقایســه با گــروه کنترل 

بودیم.«
بــه گفتــه وی: »تجزیه و تحلیل بیشــتر 
نشــان داد که افراد در گروه مدیتیشن 
بیشــتر به خوردن غذا های سالم 
بــرای قلــب، ورزش بیشــتر و 
کاهــش کــم تحرکــی تمایــل 
همچنیــن  آن هــا  دارنــد. 
از  پایین تــری  ســطوح 
استرس را گزارش کردند.«

شایع ترین عامل مرگ و میر در کشور 
مراقبت از افراد باالی 30 سال

تشریح  به  بهداشت،  وزارت  غیرواگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  معاون  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
وضعیت بیماری های قلبی عروقی در کشور پرداخت.

علیرضا مهدوی، از بیماری های قلبی عروقی به عنوان شایع ترین علت مرگ و میر در اغلب جوامع نام برد 
و گفت: بیماری های قلبی، در رده اول بار بیماری ها قرار دارد.

وی با عنوان این مطلب که عروق کرونر منجر به ســکته قلبی و مغزی می شــود، افزود: حدود 43 درصد 
مرگ ها در کشور ناشی از بیماری های قلبی عروقی است.

مهــدوی ادامه داد: افزایش جمعیت ســالمندی و تغییر ســبک زندگی، باعث افزایش شــیوع بیماری های 
قلبی عروقی شده است.

افزود: فشــارخون باال، یکی از وی، فشــارخون بــاال را در رأس علل ابتــالء به بیماری های قلبی عروقی دانســت و 
علل وقوع سکته های مغزی و قلبی است.

معــاون مرکــز مدیریــت بیماری هــای غیرواگیر وزارت بهداشــت، در 
ادامه به برنامه "ایراپن" که از ســال 95 شــروع شــده است، اشاره 

کــرد و گفــت: از ســال ها قبل برنامه هایــی برای کنترل فشــارخون 
و دیابت در ســطح یک، دنبال می شــود و از ســال 95 نیز برنامه 
خطرســنجی  کــه  شــده  طراحــی  بهداشــت  وزارت  در  "ایراپــن" 
30 ســال دنبــال  بــاالی  افــراد  را در  بیماری هــای قلبــی عروقــی 

می کند.
مهــدوی بــه بررســی عوامــل خطــر بــروز بیماری هــای قلبی در 
افــراد بــاالی 30 ســال اشــاره کرد و افــزود: بــا مطالعه و بررســی 

وضعیــت کلســترول، فشــارخون، دخانیــات و..، در ایــن افراد، 
می خواهیــم بدانیم در طول 10 ســال آینده، چقدر احتمال 

دارد کــه بیماری های قلبــی عروقی برای این افراد، حادثه 
خ بدهد. ُکشــنده یا غیر ُکشنده ر

 لذا، بر اســاس میزان خطر، یک ســری مداخالت برای 
آنهــا انجام می شــود و تحــت مراقبت هــای دارویی قرار 

می گیرند.
بــه گفتــه وی، افراد باالی 30 ســال در شــهرها هر 

ســه مــاه یکبــار بــه پزشــک مراجعــه می کننــد و در 
روســتاها، هــر ماه بــه مراقبین ســالمت و بهورزان 

می کنند. مراجعه 
مهــدوی با عنــوان این مطلب که ایــن پیمایش 
هر 5 ســال انجام می شــود، ادامه داد: بر اســاس 

ایــن مطالعــه، عوامل خطــر بیماری های غیــر واگیر 
اعم از فشــارخون، چربی خــون، قند خون و…، را چک 

می کنیم.

ی از  زشی و هنر یتی های ور انگیزه سلبر
غ چیست؟ و بازنشر اخبار در

غ اخبار درو

فشار خون

مهدوی

شبنم طلوعی
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11 متن زندگی عزت  نفس ملی؛ شاه کلید وطن دوستی
سپهرغرب، گروه متن زندگی: حجت االسالم اعالیی با اشاره به اینکه عزت نفس یعنی شناخت از خود و ارزش قائل شدن برای ویژگی ها و پذیرفتن نقص ها و کمبودها و تالش تا حد امکان برای رفع آنها، درخصوص عزت نفس ملی می گوید: باید بدانیم در کشوری زندگی می کنیم 

که دارایی بسیار زیادی دارد و از آن سو،  نقص های بسیاری هم دارد.  تمام اینها را با هم باید بپذیریم و اولویت قائل شویم؛  اینکه با وجود نقص های بسیار،  استقالل داریم و نباید آن را از دست بدهیم.
او می گوید:  وقتی نگاه ما به آموزش دین و آداب با شکل و روش نامناسبی است، در سیستم آموزشی مان، اقتدار پادگان به خرج داده و بچه ها را تحقیر می کنیم،  فضای رسانه منفی است، وقتی سرزنشگری ما زیاد است،  همه اینها موجب از بین بردن عزت نفس شده و عزت نفس 

ملی را از بین خواهد برد. اما اگر بر ایجاد عزت نفس ملی پابرجا بوده و عوامل برهم زننده آن را رفع کرده و فضای مثبت در جامعه ایجاد کنیم در نهایت همین عزت نفس به وطن دوستی و وطن گرایی منجر خواهد شد.

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
در  کشور  امروز  چالش  از  بخشی 
کارکرد  به  فرهنگی  آشوب  حوزه 
قرار  که  برمی گردد  نهاد هایی 
اندی  و  دهه  چهار  این  در  بوده 
به وظایف و مسئولیت های خود 
فرهنگ،  آوردن  پدید  قبال  در 
بر رهیافت ها  سبک زندگی و شیوه تفکر منطبق 

و آموزه های فرهنگ ایرانی و اسالمی عمل کنند.
بخشــی از چالش امروز کشــور در حوزه آشوب 
فرهنگی بــه کارکــرد نهاد هایی برمی گــردد که قرار 
بــوده در ایــن چهــار دهــه و انــدی بــه وظایــف و 
مسئولیت های خود در قبال پدید آوردن فرهنگ، 
ســبک زندگی و شــیوه تفکر منطبق بــر رهیافت ها 
و آموزه های فرهنگ ایرانی و اســالمی عمل کنند. 
بحران خشونت رفتاری که امروز گریبانگیر جامعه 
ما شــده اســت قابل انــکار نیســت و طبیعتًا نه به 
قصــد مچ گیری که می توان با نگاه کارشناســی به 
این موضوع پرداخت که چرا دســتگاه های عریض 
و طویــل فرهنگی و تبلیغاتی ما در این ســال ها با 
نگاه ســطحی نگرانه و کــم محتوا دچــار روزمرگی 
مانده انــد.  عقــب  جامعــه  تحــوالت  از  و  شــده 
والمســلمین  حجت االســالم  بــا  مــا  گفت وگــوی 
عبداهلل بیات، امام جماعت مسجد شهید چمران 
و دانشــجوی دکتــرای فقــه و حقــوق بــه آســیب 
پــرورش  و  آمــوزش  در  تربیتــی  حــوزه  شناســی 

اختصاص دارد.

 اگر بخواهید به جایگاه آموزش و پرورش 
ذکر  قابل  نکاتی  چه  کنید  اشاره  تربیت  حوزه  در 

خواهد بود؟
آمــوزش و پــرورش، نهــاد حاکمیتی اســت و به 
تبــع آن جایــگاه مهمــی در جامعــه دارد، نه فقط 
جامعــه مــا کــه همــه جوامــع بــه نقــش کلیــدی 
معلمــان و مربیــان در تربیــت انســان ها اذعــان 
دارنــد. امام فرمودنــد انبیا برای تربیت انســان ها 
آمده انــد و به نوعــی کارکرد معلمی را در راســتای 
بیداری انســان ها و شکل دادن درست به نسل ها 
می دانستند. خب در انقالب اسالمی شهید رجایی 
و شهید باهنر بنیانگذاران امور تربیتی در مدارس 
بودنــد و گزاف نیســت بگوییم مربیــان تربیتی در 

حقیقت سربازان انقالب در مدرسه اند.

طراز  مدرسه  تمایز  نقاط  از  یکی  پس   
همین  در  را  دیگر  جوامع  مدارس  با  انقالب 

ضرورت می دانید؟
همچنان که بزرگان انقالب بار ها تأکید کرده اند 
علــم بــدون تهذیــب نفــس بــه همــان فجایعــی 
می انجامد که چه در گذشــته و چــه به ویژه امروز 
خود را نشــان می دهد، بنابراین وقتی ما از تربیت 
و تهذیــب ســخن می گوییــم در حقیقت اشــاره به 
ایــن می کنیم که جهت گیری مدارس ما به ســمت 

علم مهذب باشد.
همه آنچه اشاره می کنید البته روی کاغذ خوب 
به نظر می رســد، اما در عمل می بینیم گاه کارکرد 
همیــن معلمــان تربیتی نــه تنها جاذبــه ای ندارد، 

بلکه تولید دافعه می کند.
آموزش و پرورش عرصه بسیار حساسی است، 
اما این حساســیت نه در میــان مدیران و نه عامه 
مــردم هنــوز بــه درســتی و به شــکل عمیــق درک 
نشــده اســت. اگــر ما بــه آمــوزش و پــرورش و به 
طریق اولی به گزینش بهترین و کیفی ترین نیرو ها 
بــه عنــوان معلمان تربیتــی بها می دادیــم و برای 
آن ها انگیزه ایجاد می کردیم داستان امور تربیتی 

در مدارس به اینجا نمی کشید.
نقــش تربیتــی مدیــر، ناظــم، معلــم، عوامــل 
اجرایــی، ســرایدار و حتــی مبصــر کالس و نقــش 
تربیتــی مدرســه از لحــاظ ســاختمان و معماری و 
گروه های فعال در مدرســه، همه این ها می تواند 
نقــش مثبت یــا منفی در محیط مدرســه ایفا کند 

که از این هم نباید غافل بود.
البتــه قبــول دارم معلــم تربیتــی ای می توانــد 
اثرگذار باشــد که خــودش را تربیت کرده باشــد و 
به اصطالح عامل باشــد، در صورتــی که می بینیم 
بعضــًا معلمان تربیتی ما دچار روزمرگی شــده اند 
و آن انگیــزه اوایــل انقــالب وجود نــدارد، حتی ما 
در دوره هایــی می بینیم که بــه بهانه های مختلف، 

امور تربیتی در مدارس را تعطیل می کنند.

 چه کنیم که معلمان تربیتی، چشم و نگاه 
نوجوان هایمان را تسخیر کنند و بتوانند با آن ها 

ارتباط بگیرند؟
نقــش تربیتــی مربــی قبــل از اینکه بــه گفتار و 
اطالعات دینی او ارتباط داشته باشد به شخصیت 
او  محبوبیــت  حتــی  و  مقبولیــت  شایســتگی،  و 
بســتگی دارد و این مقدمه مهم تأثیر رفتار و کردار 
یــک مربی واجد شــرایط اســت. در انتخــاب مربی 
بایــد به شــرایط ذاتــی مربــی توجه کرد و شــرایط 
اکتســابی در صــورت فقدان قابل تحصیل اســت. 
در نتیجــه خــوش اخالقــی، خــوش بیانــی و حتی 
خوش ســیما بودن و توانایــی در جذب و هدایت 
دانش آموز و آشنایی به مسائل روز و روانشناسی 

متربیان از معیار های انتخاب یک مربی است.

 چرا حس نمی کنیم که سند تحول آموزش 
و پرورش جدی گرفته شده است؟

مســائل  بــا  مــا  مواجهــه  نــوع  ایــن  اشــکال 
ســندی  وقتــی  می کنیــم  گمــان  کــه  اســت  ایــن 
یــا قانونــی مصــوب و ابــالغ می شــود یعنــی مــا 

مســئولیت خــود را در این باره انجــام داده ایم، در 
صورتــی که نــگارش و ابالغ اســناد یــا قوانین تازه 
آغــاز راه اســت و بایــد کوشــش و جهــد شــود که 
ظرفیت هــای جامعه بــا اهداف آن ســند یا قانون 
به هماهنگی برســد، اما متأســفانه ما در این باره 

تحرک چندانی نمی بینیم.
 

 می توانید جزئی تر بگویید.
ببینیــد، اینکه ما نام مربی تربیتی را در اســناد 
یــا قوانین بیاوریــم، اما روح اجــرا را در نظر نگیریم 
کــه: بســیار خــب! اصــًا ایــن مربــی تربیتــی چــه 
کســی اســت؟ رفتار او در مدرســه چه باشــد؟ چه 
میــدان و حیطــه عملــی در مدرســه و در ارتبــاط 
بــا دانش آموزان داشــته باشــد هیچ کــدام از این 

اولویت ها در فاز عملیاتی شکل نمی گیرد.

بیشتر  باشد  هم  توفیقی  اگر  واقع  در   
ماحصل خالقیت فردی است تا یک برنامه مدون 

سازمانی.
بلــه و بــه این اضافــه کنید کــه ما در چــه دوره 
عجیبی زندگی می کنیم. 30، 20 ســال قبل سیطره 
خانواده ها بر فرزندان بســیار بیشــتر از امروز بود. 
تردیــد نکنیــد بخشــی از چرایــی اتفاقــات اخیــر به 
دلیل تغییر شــکل زندگی امروز ماســت. نگاه کنید 
تعطیلــی دو، ســه ســاله مــدارس و دانشــگاه ها 
و رســوخ فضــای مجــازی در ذهــن نوجوان هــا و 

جوان ها چه تأثیری بر جامعه ما گذاشته است.
و  کنیــد بعضــًا مدیــران  نــگاه  از طــرف دیگــر 
مــدارس ما به امــر تربیت عالقه چندانــی ندارند 
و ایــن در وضعیتــی اســت که اتفاقــًا در این دوره 
شــلختگی هجوم اطالعــات و ســبک های زندگی، 
بچه هــای ما بیشــتر از هــر زمانــی نیازمند پرورش 
و تربیــت مطابــق بــا فرهنــگ و آموزه هــای دینی 
خودمان هســتند. البته در ایــن میان خانواده ها 
و والدیــن هــم توقــع دارنــد کــم کاری آن هــا بــه 
نوعــی در آمــوزش و پــرورش جبــران شــود. من 
بالشــخصه بــه عنوان یک پدر توقــع دارم فرزندم 
در مدرســه درســت تربیــت و اقنــاع شــود؛ و این 

اتفاق نمی افتد. چرا؟
به خاطر اینکه ما به خودمان زحمت نداده ایم 
کــه بــه این نســل نزدیــک شــویم. به خاطــر اینکه 
مربیــان تربیتــی مــا بــه روز نیســتند و عمــًا ایــن 
دانش آموزان هســتند که از مربی ها جلو زده اند، 
یعنــی مــا نتوانســته ایم در زمینــه اقنــاع گام های 

درستی برداریم.

 چرا؟
چــون اهتمــام مــدارس ما بیشــتر بــه آموزش 
اســت نه پــرورش. ممکن اســت تعارفاتــی هم در 
این زمینه داشــته باشــیم، اما اگر تعارفــات را کنار 
بگذاریــم می بینیم تمرکز مدارس بر این اســت که 
چطــور دانش آمــوزان را برای کنکــور و محفوظات 
آمــاده کننــد. مــا در واقع امــروز به یــک آموزش و 
پــرورش کنکــور زده دچــار شــده ایم، در حالــی که 
مقــام معظــم رهبــری در یکــی از دیدارهایشــان 
فرمودند: »مســئله پرورش در بسیاری از کشور ها 
جــزو آن مبانــی اصلــی اســت. مســئول و مأمــور 
پرورشی وجود دارد، به پرورش اهمیت می دهند. 
پــرورش فقط دیندار شــدن و عمق ایمــان یافتن 
نیســت کــه مــا دنبالــش هســتیم. پــرورش تأثیــر 
خودش را در رفتارها، برخوردها، رشــد شخصیت، 
تقویــت اعتمــاد بــه نفــس و جوشــاندن چشــمه 
اســتعداد نشان می دهد. بنابراین مسئله پرورش 

یک مسئله مهم است.«

 یعنی ما آنجا خوراک فکری قابل دسترس 
داریم، اما در حوزه تربیت یک فضای شفاف وجود 

ندارد.
شما ببینید برخی از جوان ها و نوجوان های ما 
بــا اینکه در بهترین مراکز علمی درس می خوانند، 
اما شکل اعتراض آن ها به گونه ای است که حس 
نمی کنیــد این افــراد غیر از آمــوزش برخی دروس 
بــه مهارت های زندگی کردن مجهز و تربیت شــده 
باشــند. خب طبیعی است کسی که 12، 10 سال در 
یک فضای آموزشی و تربیتی درست پرورش یافته 
باشــد به راحتی به دیگری ســنگ پرتاب نمی کند یا 

فحش های رکیک نمی دهد.

سواد  در  ما  پرورش  و  آموزش  دست   
زندگی خالی است.

مــا یکســری اصــول و اخالقیات و مبانــی دینی 
داریــم که اگر به درســتی بــه آن ها پرداخته شــود 
مایه رشــد شــخصیتی خواهد بود، امــا در انتقال 
آن هــا و اقنــاع ذهــن دانش آموزانمــان به شــدت 
ضعیــف هســتیم. شــما ببینیــد مــا 12 ســال ایــن 
دانش آمــوز را در اختیــار داریــم، امــا بعــد از ایــن 
همه ســال هنــوز نمــاز اول وقــت یا حجــاب برای 

دانش آموز جا نمی افتد.

پرورش  و  آموزش  دیگر  دید  یک  از  البته   
خودش معلول است.

بلــه، ایــن را می پذیــرم، امــا هرچــه باشــد مــا 
نمی توانیــم نســبت بــه چالــش بزرگــی که شــکل 
گرفته است بی تفاوت باشــیم. مثًا االن می بینیم 
کــه دانش آمــوزان نســبت بــه پــدر و مادر ها ادب 
الزم را ندارنــد. بــا والدیــن خود با زبان زور ســخن 

می گویند و احترام آن ها را نگه نمی دارند.
شــما نگاه کنید بدیهی تریــن تکالیف و وظایف 
ما چقدر تکلف آمیز به نظر می رســد در صورتی که 
اگــر ما به این بدیهیئت به درســتی نگاه می کردیم 
اکنون به این نقطه نمی رسیدیم. انتظار این است 
که وقتی شــما نعمتی را رایگان از کســی گرفته اید 
از او سپاســگزار باشــید. مــا ایــن نعمــت ادراک و 
هــزاران نعمــت دیگــر را در اختیار داریــم، اما هنوز 
فرزندانمان این بینش را نیاموخته اند که ســپاس 
پــروردگار را بــه جا بیاورنــد. هنوز نتوانســته ایم به 
دانش آموز خود منتقل کنیم که او اگرچه حقوقی 
آن حقــوق تکالیفــی هــم  بــه مــوازات  امــا  دارد، 

برعهده دارد.

 یعنی رسیدن به یک توازن روانی.
مــا امروز با خیل خانواده هایی روبه رو هســتیم 
که تــک فرزنــد هســتند و طبیعتًا ایــن خانواده ها 
در  اســت.  فرزنــد  تــک  همــان  بــه  توجه شــان 
خانواده هایــی که تک فرزند نیســتند خواه ناخواه 
تعادلــی در توجــه بــه فرزندان به وجــود می آید و 
می بینیــد که فرزندان همدیگــر را تربیت می کنند، 
چــون چندفرزنــدی فضــای عادی تــری را در اختیار 
والدیــن می گذارد، امــا وقتی ما از یک طرف پدیده 
تک فرزندی داریم و از طرف دیگر به شــکل افراطی 
و بــدون ضابطــه ابزار های نوین مثل گوشــی های 
هوشــمند یــا تبلت هــا را در اختیــار نوجــوان خود 
قــرار می دهیــم و از آن ســو وظایــف چشــمگیری 
در خانــه و در مدرســه بــه ایــن کودک یــا نوجوان 
داده نمی شــود در نهایــت او حــس نمی کنــد کــه 
بــه عهــده اوســت و  زندگــی  مســئولیت هایی در 
نسبت به جامعه، دوستان و اموال جامعه تعهد 

دارد.

 چه کنیم که این وضعیت را تغییر دهیم؟
شــما وقتــی نــگاه می کنیــد می بینیــد حتی در 

آزاد، ضوابــط و  همیــن کشــور های بــه اصطــالح 
قواعد اســتفاده از فنــاوری حرف اول را می زند. در 
اروپا برای اســتفاده از گوشــی های هوشمند سن 
قانونــی تعیین کرده انــد و این طور نیســت که هر 
محتوایی در اختیار نوجــوان قرار گیرد، همان طور 
کــه بــرای فیلم ها هــم قوانین خودشــان را دارند، 
را در  افتخــار موبایل هــای هوشــمند  بــا  امــا مــا 
اختیار کودکان شــش، هفت ســاله قرار می دهیم 
و از اینکــه این کودکان می تواننــد با مهارت با این 

گوشی ها کار کنند به خودمان می بالیم.
این که شــما می بینید کــودکان و نوجوان های 
مــا به راحتــی به ســایت هایی دسترســی دارند که 
مناســب ســن آن هــا نیســت یــا محتــوای اخالقی 
نــدارد موضوعی نیســت کــه بتــوان بــه آن بالید، 
امــا از آن طــرف هم می بینیم هر خبــری که در این 
حوزه درباره سیاســتگذاری دولت و دســتگاه های 
می شــود  منتشــر  مجــازی  فضــای  در  حاکمیتــی 
بــا واکنــش تنــد عــده ای از افــراد جامعــه روبــه رو 

می شود.

میان  در  زندگی  از  شکل  این  تبعات   
نوجوان ها چیست؟

دو، سه دهه پیش بچه های ما در دبیرستان به 
بلوغ می رســیدند، اما امــروز بچه های ما گاه حتی 
در ســال های پایانی دبستان به بلوغ می رسند. ما 
در واقع شــاهد شــکل گیری پدیده بلــوغ زودرس 
هستیم. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه این افراد در 
فضای مجازی در معــرض محتوایی قرار می گیرند 
کــه هیجــان زدگی جنســی را ترویج می کنــد. البته 
الگو های بنیادین زندگی، تغذیه، نوع پوشش و... 

در این بلوغ زودرس نقش مهمی دارند.
چند وقــت پیش از قــول یک نماینــده مجلس 
مــاده   270 کشــور ها  برخــی  در  کــه  می خوانــدم 
و  شــده  نوشــته  مجــازی  فضــای  بــرای  قانونــی 
چارچوب هایــش را تعییــن کرده انــد. ایــن نشــان 
می دهد موضوع نظارت بر این فضا حیاتی اســت، 
امــا وقتــی قــرار اســت مــا قانــون بــرای ایــن فضا 
بنویســیم با شــانتاژ تبلیغاتی روبه رو می شــود. یا 
مثًا وقتی به همیــن غرب نگاه می کنیم می بینیم 
ســلبریتی حــق نــدارد هــر حرفــی بزنــد، امــا وقتی 
شما به ایران می رســید می بینید وقتی کسی این 
مطالبــه را دارد که ســلبریتی ها مســئولیت موضع 
خودشــان را بپذیرند ســریع با واکنش عصب آلود 
آن ها مواجه می شــود، در صورتــی که مجلس ما 
می تواند تحرک خوبی در این زمینه داشته باشد و 
با تصویب قوانین کارآمد این فضا را مدیریت کند.

 مجلس در رابطه با آموزش و پرورش چه 
کاری می تواند انجام دهد؟

یکــی از مهم تریــن کار هــای مجلــس تصویــب 
جذب دســت کم 5 تا 10 هزار معلم نخبه تربیتی در 

سراسر کشور است.

کیفی  نیروی  همه  این  می توان  چطور   
جذب کرد؟

شایســته  اســاتید  جــذب  در  اساســی  تحــول 
کــه اعتقــاد بــه علوم انســانی اســالمی داشــته و 
دانشــگاه  آموزشــی  سیســتم  تغییــر  همچنیــن 
فرهنگیــان از تعلیــم معلــم بــه تربیــت معلــم و 
آشــنایی دانشــجو معلمان با سواد رسانه ای یکی 
از راه هــای مقابله با برنامه های دشــمنان انقالب 

در آموزش و پرورش است.
عــالوه  و  بگذارنــد  هــم  دقیــق  شــاخص های 
بــر دانشــگاه فرهنگیــان می تواننــد بهترین هــای 
دانشــگاه های درجه یک کشــور از دانشگاه تهران 
تا شهید بهشتی، عالمه طباطبایی و دانشگاه های 
دیگــر را جذب کنند. البته ما در حوزه علمیه طالب 
فاضــل و باســوادی داریــم کــه می تواننــد جــذب 

شوند و نقش مؤثری در این باره ایفا کنند.

روزمرگی  درگیر  پرورش  و  آموزش  وزارت   
است. چه کنیم این وزارت از این پوسته کم تحرک 
بیرون بیاید و با چاالکی بیشتری اقدامات مؤثر و 

نوآورانه انجام دهد؟
به نظر می آید آموزش و پرورش درگیر وظایف 
بروکراتیــک شــده اســت، از یــک نظر هــم طبیعی 
است. اداره این حجم از نیروی انسانی، معلمان، 
آزمــون، کالس و  برگــزاری  کارمنــدان،  و  دبیــران 
برپا داشــتن این همه مدرســه در سراســر کشــور 
اجــازه نمی دهــد آموزش و پــرورش تحرک زیادی 
در زمینــه سیاســتگذاری ها مطابق با شــرایط روز 
جامعه داشــته باشد. پیشــنهاد من در این زمینه 
این اســت که آموزش و پــرورش و دقیق تر بگویم 
شــورای عالی آمــوزش و پــرورش، »وزارتخانه در 
ســایه« تشــکیل دهند و این وزارتخانه در ســایه، 
با حضور کارشناســان مجرب چهار، پنج سال روی 
اولویت هــا کار کننــد و خروجی قابــل قبولی ارائه 

دهند.
این یک واقعیت اســت که بسیاری از مسئوالن 
ما از صبح تا شــب در جلسات متعدد حضور دارند 
و تــوان آن هــا در همیــن جلســات روزمــره گرفتــه 
می شــود، اما اگر ما بتوانیــم آن آموزش و پرورش 
ســایه را تشــکیل بدهیــم در آن صورت این شــورا 
می توانــد محتــوای کتاب هــا را بــه روز کنــد، روش 
جذب دانشــجو را تغییر و دربــاره هویت ایرانی کار 

مؤثری انجام دهد.

 اتفاقًا یکی از چالش های جدی ما در زمینه 
هویت ایرانی است.

آقا فرمودنــد ما در رابطه با هویت دچار بحران 
هســتیم. خب ایــن یک واقعیت اســت کــه هویت 
ایرانی نزد برخی دانش آموزان ما خدشــه دار شده 
است. اگرچه عده کمی از این نوجوان ها بودند که 
نسبت به پرچم کشور بی احترامی کردند و پرچم را 
به آتش کشــیدند، اما همین رویــداد هم در واقع 
یک زنگ هشــدار اســت. ما قبًا در مــدارس وقتی 
سرود ملی مان پخش می شــد نوجوان هایمان با 
رغبــت ســرود را می خواندند، اما اکنــون وضعیت 
فــرق کــرده اســت و این حــس را داریم کــه بچه ها 
نســبت به ســرود ملی کشــور خودشــان بی اعتنا 

شده اند.

به  وقتی  روزنامه نگار  یک  عنوان  به   
می کنم  نگاه  می کنید  اشاره  شما  که  مسئله ای 
حس می کنم وجود تبعیض، فساد و نارسایی ها 
امروز  اقتصادی  و  اجتماعی  عدالت  برقراری  در 
نسل  نزد  گذشته  دهه های  از  غلیظ تر  بسیار 

می شود.  احساس  جوان ها  و  نوجوان ها  کنونی 
وقتی از این ُبعد به داستان نگاه کنید این کمرنگ 
چطور  را  نوجوان ها  نزد  ایرانی  هویت  شدن 

می بینید؟
شــکی نیســت مســائل اجتماعــی، تبعیض هــا 
و ناکارآمدی هــا روی مــدارس مــا تأثیــر می گذارد، 
چــه همکاران و چه دانش آمــوزان. خب همکار ما 
می گوید چــرا این همه اختالف حقــوق و دریافتی 
بیــن دســتگاه های مختلــف کشــور وجــود دارد. 
وقتی همکاران ما دغدغه جدی معیشــت دارند و 
از آن ســو تبعیض هــا را می بینند خــواه ناخواه بر 
کیفیــت کار آن هــا هم اثر می گذارد. مــا این عبارت 
را زیــاد از زبان همــکاران خودمان می شــنویم که 
چــرا خانواده فالن مســئول در ناز و نعمت زندگی 
می کنــد آن وقت خانواده من در تأمین حداقل ها 
بــا مشــکل روبه روســت. می گوینــد بچه هــای مــا 
غ التحصیــل می شــوند و کار ندارنــد، اما فرزند  فار
فالن مقام، عضو هیئت مدیره 32 شــرکت است. 
خب این ها باعث می شــود کــه چه همکاران و چه 

دانش آموزان دلسرد شوند.
نکته دیگــری که می خواهــم بگویم آثــار روانی 
تعــارض بــر ذهــن دانش آموزان اســت. بــه لحاظ 
روانی می دانیم که تعــارض تا چه اندازه می تواند 
رنج آور باشــد. ما امروز دچار این تعارض هســتیم 
و  آمــوزش  در  مــا  نوجوان هــای  و  کــودکان  کــه 
پــرورش بــا یک نوع زاویه دید روبه رو هســتند و در 
خانــه و بیــرون بــا زاویه دیگــر. آن وقــت بچه گیج 
می شــود که حرف خانواده و پــدر و مادر را بپذیرد 
یــا آن حرف رســمی در آموزش و پــرورش را. وقتی 
مثًا دانش آموز ما می شــنود که وزیر فالن کشور 
اروپایــی بــا اتوبوس یــا دوچرخــه ســر کار می رود 
آن وقــت مقامــات ما به ندرت در معابر و وســایل 
حمل و نقل عمومی ظاهر می شــوند یا مثًا فالن 
فــرد کلــی خــرج می کند کــه فقــط به مجلــس راه 
پیدا کنــد یا خانواده هایی که بــه راحتی می توانند 
هزینــه تحصیل فرزندان خــود در بهترین مدارس 
غیرانتفاعی را بدهند. این ها برای خانواده ها مایه 

دلسردی است.

که  داریم  را  حس  این  وقت ها  بعضی   
بهترین متن ها برای حوزه پرورش و تربیت بدون 
معلمانی که این مفاهیم را زندگی کرده باشند راه 
به جایی نمی برد. دیدگاه تان در این باره چیست؟
همیــن طور اســت. مــا در مدارس مان درســی 
داریــم به نــام »تفکر« کــه درباره فضــای آگاهی و 
مهــار خشــم و هیجــان بحــث می کنــد. ایــن کتاب 
محتــوای عالــی دارد، امــا همــان طــور کــه گفتید 
شما نمی توانید این محتوا را در کالس به درستی 
منتقــل کنیــد مگــر اینکه مربیــان حــاذق و عامل 
داشته باشید. تصور کنید کسی درباره مهار خشم 
درس بدهــد، اما دانش آمــوزان ببینند که خود او 
نمی تواند هیجان هایش را مهار کند، در آن صورت 

آن درس به اهداف خودش نزدیک نمی شود.

مربیان  و  معلمان  و  اولیا  همکاری  چقدر   
را در ساختن آموزش و پرورشی پویا و نوآور مهم 

می دانید؟
بســیار تعیین کننده اســت. همچنان که اشاره 
تعارض هایــی  بــه  مــا  مســئله  از  بخشــی  کــردم 
برمی گردد که میان مدرسه و خانواده وجود دارد. 
هر انــدازه که ما بتوانیم افق و چشــم انداز مثبتی 
بــرای تعامــل میــان والدیــن، معلمــان و مدارس 
ایجاد کنیــم فضا بــرای تربیت بهتــر دانش آموزان 
باز خواهد شــد. به شــرط اینکه ســعه صــدر از دو 
سو رعایت شــود. یکی از همکاران تعریف می کرد 
کــه هر روز صبح دو، ســه دقیقه در مدرســه قرآن 
جبهــه  والدیــن  از  برخــی  امــا  می شــود،  پخــش 
گرفتــه بودنــد که مدرســه هــر روز درس قــرآن به 
دانش آموزان ارائــه می کند یا مثًا می بینید برخی 
والدین بــه ویژه در مدارس هیئت امنایی در اداره 
مدرســه و تدریــس معلمــان دخالــت می کنند، در 
صورتی که ممکن اســت آن افــراد واقعًا تخصص 

الزم در این زمینه را نداشته باشند.

پرورش  و  آموزش  وزارت  اهمیت  چقدر   
شناخته  رسمیت  به  ما  باالدستی  مدیران  نزد 

می شود؟
اگــر واقعــًا به دنبال این هســتیم که کشــور ما 
توســعه پیدا کند وزیر آمــوزش و پرورش در همه 
دولت هــا بایــد بهتریــن و قوی تریــن وزیــر کابینه 
باشــد نــه اینکه نزد رؤســای جمهور مــا آموزش و 
پــرورش یکی از کم اهمیت ترین پســت های کابینه 
باشــد و عمًا در ذهن رئیس جمهور وزنی نداشته 

باشد.
شــاید این جمله ای که به آقای قرائتی منتسب 
اســت بتوانــد ایــن اهمیــت را بــه شــکل رســایی 
منعکــس کند که وقتی از ایشــان پرســیده بودند 
چه کســی شایســته مدیریت بر آموزش و پرورش 
اســت گفتــه بودند امــام، نفــر اول کشــور باید در 
رأس آمــوزش و پــرورش قــرار گیــرد، در حالــی که 
مثًا در دولــت روحانی می بینیم کــه وزیر آموزش 
و پرورش اســتعفا می کند، چــون چند بار تقاضای 
وقــت از رئیس جمهــور می کند، امــا رئیس جمهور 
در نهایــت به او وقت نمی دهد، می خواهم بگویم 
بخشــی از قــدرت اثرگــذاری آموزش و پــرورش به 
اهمیتــی اســت کــه مدیــران باالدســتی مــا نــه در 
فضــای تعارفات کــه در عمل برای ایــن نهاد قائل 
هســتند، جامعــه ایــن را خوب تشــخیص و به آن 

واکنش نشان می دهد.

بیتی مدارس بیان تر مر
 بی انگیزه و از نفس افتاده اند

این یک واقعیت است که 
بسیاری از مسئوالن ما از 
صبح تا شب در جلسات 
متعدد حضور دارند و توان 
آن ها در همین جلسات 
وزمره گرفته می شود، اما  ر
اگر ما بتوانیم آن آموزش 
ورش سایه را تشکیل  و پر
بدهیم در آن صورت این 
شورا می تواند محتوای 
وش  وز کند، ر کتاب ها را به ر
جذب دانشجو ...

آیت اله فرامرزی
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واردات خودرو 
انحصار در انحصار است

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: دبیر 
گفت:  خودرو  واردکنندگان  انجمن 
وقتی قانون اعالم می کند شرط واردات 
از  غیر  باشد،  تکنولوژی  انتقال  خودرو 
وارد  می تواند  کسی  چه  تولیدکننده 

این عرصه شود؟
یکــی از عمده ابهاماتی که در مورد 
واردات خــودرو وجود داشــت مربوط به شــرکت های 
واردکننده می شــد؛ بســیاری از کارشناســان از چندی 
پیش نســبت بــه ایجاد رانت و واردات خودرو توســط 
شــرکت های خاص هشــدار می دادند و نگــران بودند 
که شــرکت های خودروســاز داخلی همانگونه که بازار 
بــه واردات  انحصــار گرفته انــد، بخــش مربــوط  را در 
خــودرو را نیــز بــه بهانــه توســعه تولیــد خودروهــای 
اقتصــادی، ارائــه خدمات پس از فــروش و… در اختیار 

بگیرند.
دامنــه ایــن ابهام زمانی گســترده تر شــد که اســامی 
شــرکت های واردکننده اعالم و مشــخص شد 2 شرکت 
شــامل ســایپا، پارس خودرو، ســایپا ســیتروئن، تجارت 
بین المللــی و پشــتیبانی کرمــان خــودرو، خودروســازی 
فــردا، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا 
و دیار خودرو به عنوان شــرکت های مجــاز برای واردات 

خودرو تعیین شده اند.

 سواالت بی پاسخ از وزارت صمت
در ایــن رابطــه مهــدی دادفــر اظهــار کــرد: مــاده 4 
قانــون واردات خــودرو به طور مســتقیم انحصار را وارد 
این بخش کرده اســت زیرا بر اســاس ایــن ماده واردات 
خودرو بایــد منجر به انتقال تکنولوژی و توســعه تولید 
در داخل کشــور شــود؛ چه کســانی می تواننــد عالوه بر 
واردات خــودرو، اقدام به تولید این محصول هم کنند؟ 
قاعدتــًا فقط کارخانه هــای تولیدکننده خــودرو قادر به 

انجام این کار هستند.
شــرکت های  خــود  بــه  خــود  بنابرایــن  افــزود:  وی 
تولیدکننــده تبدیل به واردکننده شــده اند زیرا شــرکتی 
کــه صرفًا اقدام به واردات خــودرو کند، در تولید خودرو 
که تخصصی نــدارد بنابراین قطعًا صالحیت واردات را با 

این شرایط نخواهد داشت.
دادفــر ادامه داد: چند ســوال اساســی در این حوزه 
مطــرح اســت کــه چنــد بار هــم بــا وزارت صمــت مطرح 
کردیــم امــا پاســخی نگرفتیم؛ نخســت اینکه آیــا همین 
چند شــرکتی که مجاز به واردات شــده اند قصد مذاکره 
با تمام برندهای دنیا را دارند؟ آیا این شرکت ها از طریق 
مذاکره بــا 10 شــرکت اول تولیدکننده خــودروی جهان، 
آنها را وارد فضای ســرمایه گــذاری در ایران می کنند؟ آیا 
بــا واردات چنــد 10 هزار دســتگاه خودرو امــکان انتقال 
تکنولــوژی وجــود دارد؟ در پاســخ باید بگویــم که بعید 

است این اتفاقات بیفتد.
دادفــر اضافــه کــرد: از ســویی دیگــر دســتورالعمل 
واردات خــودرو بــدون اســتعالم نظــر صاحبــان تجربه 
و انجمــن و بخــش خصوصــی تدویــن شــد، بنابرایــن 
وزارت صمــت قانون بهبود مســتمر کســب و کار را دور 
زده اســت. چرا وزارتخانه قانون را دور زد؟ این ســوال 
بــی پاســخ مانده اســت. ایــن در حالی اســت کــه عدم 
اســتفاده از تجربه صاحبان فن و کسانی که قبًا اقدام 
بــه واردات خودرو کرده اند، منطقــی نبوده و بدون به 
کارگیــری نظــرات اهل فن موفقیتی حاصل نمی شــود. 
عقــل کل پنــداری وزارت صمــت در تمام امــور حاصلی 

ندارد.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو در مــورد تأثیــر 
شــیوه  ایــن  کــرد:  تصریــح  خــودرو،  بــازار  بــر  واردات 
واردات خــودرو و ایــن تعداد محدود، اصــًا نمی تواند 
تأثیــر خاصی بر بازار خــودرو بگــذارد و در برابر تقاضای 
موجود، چیزی نیســت. امروز قیمت خوردوی پژو 2008 
در بــازار به یــک میلیــارد و 400 میلیون تومان رســیده 
بــازار وضعیــت بســیار نامناســبی دارد،  اســت؛ یعنــی 
بنابرایــن وزارت صمت که قول تعدیل قیمت ها را داده 
بــود بــا ایــن شــرایط چگونــه می خواهــد این وعــده را 
عملی کنــد؟ چگونه به تقاضاهــای موجود می خواهد 

پاسخ دهد؟
وی تاکیــد کــرد: روند فعلــی در واقع به چینی ســازی 
صنعــت منجر خواهد شــد؛ البته آن هــم تولید چین نه، 

مونتاژکاری از چین.

ایران و جهان

دولت 7000 میلیارد تومان برای افزایش فوق العاده
 ویژه کارکنان در اختیار دارد

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: رئیس کمیسیون برنامه 
شورای  مجلس  بودجه  و 
پیش بینی  به  اشاره  با  اسالمی 
تومان  میلیارد   7000 اعتبار 
فوق العاده  پرداخت  برای 
درصد«   50« تا  کارکنان  ویژه 
اموال  فروش  همچون  مباحثی  طرح  گفت: 
فوق العاده  پرداخت  جهت  دستگاه ها  توسط 
در  چیزی  چنین  و  نیست  درست  کارکنان  ویژه 

مصوبه مجلس وجود ندارد.
حمیدرضــا حاجی بابایی با اشــاره بــه قانون 
افزایش حقــوق کارکنان دولت و بازنشســتگان 
گفــت: در زمــان بررســی ایــن الیحــه، دولــت از 
مجلس درخواست مجوزی کرده بود که بتواند 
»تــا 35 درصــد« فوق العــاده ویــژه کارکنــان را 
افزایش دهد که مجلس این میزان را به »تا 50 

درصد« افزایش داد.
افزایــش  مجلــس  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
فوق العــاده ویــژه کارکنــان تــا »35 درصــد« را 
تصویــب می کــرد، مغایر با قانون بــود چون در 
بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری 
افزایــش فــوق العــاده ویــژه کارکنــان تــا »50 
درصد« قید شده است. بر همین اساس برخی 
از دستگاه ها مثل سازمان برنامه و بودجه این 
50 درصــد را دریافت کردنــد منتها این میزان در 
برخی از ســازمان ها کمتر و با نرخ های متفاوتی 

همچون 17، 20، 24 و 35 درصد پرداخت شده 
است.

رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه یــادآور 
شد: بر این اساس ما در قانون افزایش حقوق 
کارکنــان دولــت و بازنشســتگان ایــن اختیــار را 
بــه دولت دادیم کــه افزایش فــوق العاده ویژه 
کارکنــان را تــا »50 درصــد« اعمال کنــد پس ما 

این را برای کارکنان دولت موسع کردیم.
جهــت  امــوال  فــروش  موضــوع  ***طــرح 
پرداخــت فوق العــاده ویژه کارکنان بــرای فرار از 

اجرای قانون است
حاجی بابایــی ادامــه داد: بــا وجــود مصوبه 
مبنــی  شــد  مطــرح  صحبتــی  اخیــرا  مجلــس، 
یــا ســایر  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  اینکــه  بــر 
ســازمان ها برای پرداخت فوق العاده ویژه باید 
اموالشــان را بفروشند؛ حرف نادرستی است که 
در مصوبه مجلس نیامده است. این حرف برای 

فرار از مسئولیت بیان شده است.
وی مجــددا توضیــح داد: در قانــون مصوب 
مجلس 7000 میلیارد تومان برای پرداخت فوق 
العــاده ویژه کارکنــان تا »50 درصــد« در اختیار 
دولــت گذاشــته شــده اســت. پــس تصمیم گیر 
دولــت اســت کــه این میــزان اعتبــار را بــه کدام 

دستگاه تخصیص دهد.
وزارت  تاکنــون  داد:  ادامــه  حاجی بابایــی 
آمــوزش و پــرورش اعتباری بــرای پرداخت فوق 
العــاده ویــژه کارکنان تــا »24 درصــد« دریافت 
کرده است. پس تصمیم گیری برای افزایش این 
میزان فوق العاده ویــژه برای آموزش و پرورش 
در اختیار مجلس نیســت و دولــت باید از اعتبار 
7000 میلیــارد تومــان ایــن کار را انجام دهد لذا 
اصــال بحث فروش امــوال مطرح نیســت؛ طرح 
موضوع فروش اموال برای فرار از اجرای قانون 

است.

حمله موشکی و پهپادی سپاه به مقرهای احزاب 
تروریستی در اقلیم شمال عراق

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
به  پاسداران  سپاه  جهان: 
در  تروریستی  احزاب  مقرهای 
صورت  به  عراق  شمال  اقلیم 

موشکی و پهپادی حمله کرد.
در ایــن حمالت که به صورت 
صــورت  موشــکی  و  پهپــادی 
گرفت، مواضع این گروهک ها هدف قرار گرفت.

ایــن چندمین مرحله از حملــه علیه مواضع 
ایــن گروهک هــای تروریســتی در شــمال عراق 

است.
روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران 
اطالعیــه ای  در  جــاری  ســال  مهرمــاه  ششــم 
اعــالم کــرد: از آنجــا که طــی این مــدت بقایای 
گروهک هــای ضــد انقــالب تروریســتی پــس از 
تهدیــد  و  پراکنــده  تلفــات در منطقــه  تحمــل 
علیــه امنیــت و آرامش مــردم عزیز کشــورمان 

همچنــان باقــی اســت، از صبح روز چهارشــنبه 
6/7/1401 مرحلــه جدیــد عملیــات رزمنــدگان 
اســالم علیــه مواضــع ، مقرهــا و پادگان هــای 
گروهک های مذکور در عمق اقلیم شمال عراق 
بــا بهره گیــری از یگان هــای موشــکی و پهپادی 
نیــروی زمینی ســپاه و آتــش پرحجــم و ترکیبی 
موشــک های نقطــه زن و پهپادهــای تهاجمــی 
و انهدامــی آغــاز و ضربات مهلکی بــه آنان وارد 
شــده که متعاقبــًا جزئیات عملیــات و تلفات و 
خســارت های وارده بــه دشــمنان ملــت ایــران 

اطالع رسانی خواهد شد.
در ایــن اطالعیــه تاکید شــد: بار دیگــر تاکید 
می گــردد ایــن عملیــات تــا دفــع موثــر تهدیــد 
گروهک هــای  مقرهــای  شــدن  برچیــده  و 
تروریستی و اقدام مقامات اقلیم به تعهدات و 
مسئولیت های خود، با قاطعیت ادامه خواهد 

داشت.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ملی  سازمان  رئیس  جهان: 
سلطه  گفت:  ایران  استاندارد 
امروزه در مجامع  فنی ظالمانه 
است  به گونه ای  بین المللی 
در  را  استانداردها  آنچنان  که 
سطح پایین تعریف می کنند که 
بتوانند محصوالت خود را به جهان قالب کنند 
و در مقابل وقتی ما به دنبال صادرات هستیم، 
باال  اندازه ای  به   را  استانداردها  و  فنی  الزامات 
در  یا  شده  محدود  ما  صادرات  که  می برند 

نهایت به سمت خام فروشی نزول می یابد.
مهدی اســالم پناه اظهار کــرد: آنچه تاب آوری 
را بــاال می بــرد افزایــش کیفیت با منشــأ نوآوری 
و خالقیــت در اکوسیســتم جدید رقابتی اســت، 
بنابراین در عمده کشــورهای پیشــرفته نوآوری 
بــه کمک فضایی رقابتی آمده و به بهبود فضای 
رقابتــی در حــوزه تولیــد کاال و خدمــات کمــک 

می کند.
رئیس سازمان ملی اســتاندارد با بیان اینکه 
موضــوع خدمــات مغفــول مانــده، گفــت: این 
موضــوع ناظــر بــه علــوم انســانی، اجتماعــی و 
اقتصــادی اســت کــه باید هم زمــان بــا افزایش 
نیــز  نویــن  برخــورداری  ایــن  از  رقابتــی  تــوان 
استفاده کنیم. صنایع و خدمات در جهان امروز 
بــا چالش های متعددی روبه رو اســت و ظرفیت 
انتخاب انطبــاق پذیری یکی از مولفه های اصلی 

برای غلبه بر این چالش ها است.
اســالم پناه بــا بیان اینکــه مهم تریــن ویژگی 
نــوآوری داشــتن ظرفیــت انطباق پذیری اســت، 
امــا بــا شــرایط موجــود و بحران هــا، همچنیــن 
مســائل زیســت محیطی، جنگ هــا و آینــده غیــر 
قابــل پیش بینی، بــرای غلبه بر بحران هــا نیاز به 
بــاال بردن انطباق داریم، تصریــح کرد: مطابق با 
آخریــن گزارش هــای بین المللی، در ســال 2022 
نــوآوری ایــران بــا هفــت پله صعــود بــه جایگاه 

ششــم منطقه و جایــگاه پنجاه و ســوم جهانی 
رسیده است.

اســالم پنــاه با بیــان اینکه بررســی ها نشــان 
داد کــه دلیــل اصلــی باالتــر بــودن رتبــه برخــی 
کشــورهای منطقه در نوآوری مهاجرت نخبگان 
از ایــران بــه ایــن کشــورها اســت که توانســتند 
ایــن ارتقــا را رقــم بزننــد، اظهــار کــرد: جایــگاه 
بیست و ششــم اســتاندارد ایران در سال جاری 
در بیــن 167 کشــور جهــان و رتبــه نخســت در 
صــدور گواهی هــا و نشــان های تجــاری همگــی 
نشــان می دهــد کــه قابلیــت ارتقــا بــرای مطرح 
شــدن بــه عنــوان مرجعیــت در جهــان وجــود 
دارد، همــان گونــه که در ســال 2022 حدود 13 
درصــد از استانداردســازی بین المللــی در حوزه 
نانوتکنولــوژی و هشــت اســتاندارد بین المللــی 

رقابتی را ایران به جهان تقدیم کرد.
وی بــا بیان اینکه مســائل زیســت محیطی و 
انرژی ســبب می شــود تا موضــوع کیفیت تحت 

تاثیــر عوامل متعددی قرار بگیرد و چالش هایی 
همچون تغییر و متنوع شــدن تکنولوژی تولید، 
اولیــه و تغییــرات  بــودن مــواد  در حــال گــذار 
اقلیمــی را به وجود بیاورد کــه نیازمند تحقیق و 
توســعه در این بخش ها هســتیم، تصریح کرد: 
این ســازمان ملــی با بســیج افــکار متخصصان 
و نخبــگان آمادگــی دارد تــا برای ارتقــای کیفیت 
تولیــدات و خدمــات اقــدام کــرده و در مقابــل 
ایفــای  جهــان  امــروزه  ظالمانــه  فنــی  ســلطه 
نقــش کنــد. در مجامــع بین المللی این ســلطه 
فنــی ظالمانه را شــاهد هســتیم، به گونه ای که 
آنچنــان اســتانداردها را در ســطح پایین تعریف 
می کننــد کــه بتواننــد محصــوالت خــود را بــه 
جهــان قالب کنند و در مقابل وقتی ما به دنبال 
صادرات هســتیم، الزامات فنی و استانداردها را 
به انــدازه ای باال می برند کــه صادرات ما محدود 
شــده یا در نهایت به ســمت خام فروشــی نزول 

می یابد.

بــه  نــگاه  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  پنــاه  اســالم 
در  نویســی  اســتاندارد  و  استانداردســازی 
نظام هــای بین المللــی، بایــد نگاه گره گشــایی از 
مســائل اقتصادی کشــور باشــد، به گونه ای که 
متحــول ســازی، بومــی ســازی و نگاه صــادرات 
محور داشــته باشــیم، گفــت: در گذشــته ایران 
موفــق به فــروش برخی اســتانداردها بــه دیگر 
و  قانونــی  رســمی،  مســیرهای  از  کشــورها 
دیپلماسی کیفیت شده است که نشان می دهد 
قابلیــت اســتاندارد کشــورمان بــاال اســت. ایــن 
ســازمان در نظــر دارد در برنامه هفتم توســعه 
نظام مدیران کنترل کیفیت و نظام کارشناســان 

استاندارد را شکل دهد.
بــه  نیــاز  اگــر  کــه  کــرد  تاکیــد  پایــان  در  وی 
بازتعریف، اصــالح و دگرگونی روش های اجرایی 
باشــد انجام خواهد شــد تا عقــب ماندگی های 

گذشته را جبران کنیم.

مهدی دادفر

وشی می برند محصوالت خود را به جهان قالب می کنند و ما را به سمت خام فر

اسالم پناه

سپاه پاسدارانحاجی بابایی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: رئیس هیئت اعزامی رهبر 
اینکه  بر  تاکید  با  انقالب  معظم 
اختالف  ایجاد  آرزوی  دشمن 
به  را  بلوچستان  و  سیستان  در 
و  رشد  گفت:  برد،  خواهد  گور 
و  سیستان  استان  شکوفایی 
بلوچستان در ساحت اقتصاد است و دشمنان 

دنبال ضربه زدن به این حوزه هستند.
حجت االســالم محمدجواد حاج علی اکبری 
در همایــش »تحکیم وحــدت و همدلی« که با 
حضور جمعی از علما، بزرگان، ریش ســفیدان، 
و  نخبــگان  ســنی،  و  شــیعه  طوایــف  ســران 
بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  مدیــران 
برگزار شــد، اظهار داشــت: امروز بــا این حضور 
شــیعه و ســنی در همایش موجب شــده پیام 
روشــن بینی، صفــا، وفا و وحدت از این جلســه 
و ایــن حضور مخابره شــود که دوســتان همه 
بــرای عــرض ارادت بــه رهبــری در ایــن جلســه 

یافته اند. حضور 
رئیس هیئت اعزامــی رهبر معظم انقالب به 
اســتان سیســتان و بلوچســتان گفت: فلســفه 
حضــور ما در اســتان روشــن اســت و مــا حامل 
ســالم پرمهــر رهبــر عزیــز به مــردم سیســتان و 
بلوچســتان هســتیم. محبــت رهبــری و تعلــق 
خاطر ایشان به این خطه از کشور قدیمی است 
که از این اســتان تحــت عناوینی چون »پایتخت 
و تجلــی گاه وحــدت«، »کلید توســعه شــرق« و 

»استان خاطره ها« یاد  می کنند.
وی تصریــح کــرد: در قضایای اخیــر حوادثی 
در سیســتان و بلوچســتان رخ داد کــه موجــب 
رنجــش خاطــر و نگرانــی رهبــر معظــم انقــالب 
شــد و ما در این ســفر تألم خاطر ایشــان را هم 
اعــالم می کنیــم؛ کســانی کــه در حــوادث اخیــر 
آســیب دیدند، به شــهادت رســیدند یــا بی گناه 
جــان باختند بــه بازماندگان آنها تســلیت عرض 
کرده و بــرای آنها از خداونــد آرزوی جبران داریم 
و تــالش می کنیم بــه فضل الهی این آســیب ها 

جبران شود.

مدافــع  شــهدای  گفــت:   حاج علی اکبــری 
امنیــت در حــوادث اخیــر اســتان به شــهادت 
رســیدند کــه عشــق مــا و جــان مــا هســتند و 
تکلیــف و جایــگاه آنهــا معلــوم اســت و همــه 
مــا وامدار خــون مطهر آنهــا هســتیم, اما غیر 
از ایــن مســئله کســانی که در این حــوادث به 
صــورت بی گنــاه و بر اثــر خطای انســانی یا هر 
صــورت دیگــر کشــته شــدند، بنــا بر نظــر رهبر 

معظم انقالب شــهید هستند.
رئیس هیئت اعزامــی رهبر معظم انقالب به 
اســتان سیســتان و بلوچســتان افزود: کسانی 
کــه در این قضایــا خطاهای کمی داشــتند و در 
بازداشــت هستند به زودی با محبت رهبری آزاد 
خواهنــد شــد؛ امــا با کســانی که در ایــن قضایا 
باعــث وارد آمــدن آســیب شــدند و بــه حیثیت 
این اســتان بــزگ  و آبرومند خدشــه وارد کرده و 
مســبب این حــوادث بودند و به مــال و جان و 
زندگی مردم آســیب زدند بــا عدالت و قاطعیت 

با برخورد خواهد شد و به شکلی با آنها برخورد 
می شــود تــا دیگــر شــاهد تکــرار ایــن حــوادث 
نباشــیم. همچنین افرادی که محرک و مســبب 
بوده اند هر چند در میدان حضور نداشــتند اما 
بــا ســخنان و نوشــته ها و حرکات خــود تحریک 
کردند باید به کارشــان رســیدگی شود و جبران 

کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: راجع بــه قضایای اخیر 
تدابیری هم اتخاذ شــده که در حال اجراســت و 
تدابیــر مکمل هــم در خصــوص قصورها و ترک 

فعل های احتمالی هم اتخاذ خواهد شد.
حــاج علی اکبــری اظهار کــرد: ما در این ســفر 
ماموریــت داریــم که ســخنان گروه های مختلف 
را بشــنویم و خیلی بنای بر ســخن گفتن نداریم 
و در ایــن مســیر تاکنون جلســات متعــددی در 
مرکز اســتان داشــته ایم که عالوه بــر آن حضور 
در برخی شهرســتان های اســتان هم در دستور 
کار اســت که اگر مطالب مد نظر اقشــار مختلف 

بوده که عقیده دارد باید به محضر رهبر معظم 
انقالب برسد، ما منتقل خواهیم کرد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امنیــت بــرای نظام و 
مــردم ما خط قرمز اســت، گفت: ملــت ما از این 
نعمت که مادر نعمت ها محســوب می شــود با 
خــون خــود صیانت کرده انــد و همچنان همین 
مســیر را دنبــال می کنند و همه مــا باید در این 

زمینه هوشیار باشیم.
رئیــس هیئــت اعزامــی رهبر معظــم انقالب 
به سیستان و بلوچســتان خاطرنشان کرد: اگر 
جایی شــنیدید کــه بعضی از کلمات نامناســب 
از جملــه »تجزیه طلب« اســتفاده کردنــد نباید 
موجــب رنجــش خاطر شــما عزیزان شــود چرا 
کــه قطعا کســی دربــاره مــردم باوفــا، باصفا و 
والیت مدار اســتان چنین کلماتی بــه کار نبرده 
و اگــر مطلبــی بیان شــده در خصوص کســانی 
بــودن کــه از خــارج کشــور آمــده و از فضــای 
ملتهــب که گاهی ایجاد شــده بــرای ضربه زدن 

اســتفاده  بلوچســتان  و  سیســتان  مــردم  بــه 
کرده اند.

وی بــا تاکید بر اینکه دشــمن آرزوی ایجاد 
اختــالف در سیســتان و بلوچســتان را به گور 
خواهــد بــرد، اظهــار کــرد: رشــد و شــکوفایی 
ســاحت  در  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان 
اقتصــاد اســت و دشــمنان دنبــال ضربه زدن 
بــه ایــن حــوزه هســتند. همه مــا باید بــا کار 
و تــالش و فعالیت هــای دانــش بنیان دســت 
بــه ســت هــم دهیــم تــا اســتان آبــاد شــود، 
محرومیــت پایــان یابــد و رشــد و شــکوفایی 

باشد. رو  پیش 
 حاج علی اکبری افزود: همچنین باید از هویت 
ایمانــی، اســالمی، ملــی و انقالبــی فرزندانمان 
صیانــت کنیــم چرا کــه امــروز فرزندان مــا تحت 
هجمه جدی دشمنان قرار دارند و در این مسیر 
باید جهاد تبیین را باید به عنوان فریضه قطعی 

و فوری جدی بگیریم.

وی  اختالف افکنی  در سیستان و بلوچستان را به گور خواهد برد ز آر دشمن 

حاج علی اکبری

رئیس هیئت اعزامی رهبر 
معظم انقالب به استان 
ود:  سیستان و بلوچستان افز
کسانی که در این قضایا 
خطاهای کمی داشتند و در 
ودی با  بازداشت هستند به ز
محبت رهبری آزاد خواهند 
شد؛ اما با کسانی که در 
این قضایا باعث وارد آمدن 
آسیب شدند و به حیثیت 
ومند  این استان بزگ  و آبر
خدشه وارد کرده و مسبب 
این حوادث بودند و به مال 
و جان و زندگی مردم آسیب 
زدند با عدالت و قاطعیت با 
برخورد ...


