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خلوت کن، مرتب کن، احساس آرامش کن!

آن ها سپاس از  وسایل اضافی زندگی  و خداحافظـــی با 
10
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اگر این ویژگی  را دارید خوشبخت هستید10متن زندگی
سپهرغرب، گروه متن زندگی:   یک روانشناس گفت: خوشبختی احساس رضایت و شادکامی است که فرد می کند و احساس خوشبختی، احساس درونی خود فرد است و به عوامل مختلف اصًال ارتباطی ندارد.

مصطفی تبریزی در پاسخ به این پرسش که »از نظر روانشناسی تعریف خوشبختی چیست؟« بیان کرد: خوشبختی در روانشناسی تعریفی ندارد، بلکه احساس رضایت و شادکامی که فرد می کند و احساس خوشبختی، احساس درونی خود فرد است و به 
عوامل مختلف اصًال ارتباطی ندارد. وی در توضیح بیشتر این موضوع خاطرنشان کرد: ممکن است فردی با تحصیالت یا ثروت باال احساس بدبختی کند، اما یک فرد در رده شغلی و درآمدی کم احساس خوشبختی کند؛ بنابراین تعریف خاصی ندارد.

این روانشناس در پاسخ به این پرسش که »آیا امکانات و رفاه در ایجاد خوشبختی مؤثر است؟«، یادآور شد:  امکانات رفاه ایجاد می کند اما رفاه به معنای خوشبختی نیست، برای اینکه برخی افراد رفاه دارند اما احساس خوشبختی ندارند؛ البته داشتن رفاه 
می تواند از عواملی که مؤثر هستند باشد، اما علت نیست.

متن  گروه  سپهرغرب، 
»جنبش  راهنمای  زندگی: 
آشفتگی زدایی« در کمال تعجب، 
اسم  به  ژاپنی  جوان  خانم  یک 
مشاور  که  است  کوندو  ماری 
خلوت کردن خانه ها از خرت و پرت 
با  می خواهد  کوندو  ماری  است. 
آدم های مضطرب  توصیه ها و ترفندهایش به ما 
به  زندگی های مان  با  دوباره  کند  کمک  پریشان  و 
را  اطراف مان  زیبایی های  بتوانیم  برسیم،  صلح 
به  اما  بدانیم،  قدر  را  داشته های مان  و  ببینیم 
همان اندازه که در نظم دادن به دنیای خصوصی 

افراد ماهر است
راهنمــای »جنبــش آشــفتگی زدایی« در کمال 
تعجب، یک خانم جوان ژاپنی به اسم ماری کوندو 
است که مشاور خلوت کردن خانه ها از خرت و پرت 
اســت. مــاری کونــدو می خواهــد بــا توصیه هــا و 
ترفندهایــش بــه مــا آدم های مضطرب و پریشــان 
کمــک کنــد دوبــاره بــا زندگی های مــان بــه صلــح 
برســیم، بتوانیــم زیبایی های اطراف مــان را ببینیم 
و داشــته های مان را قــدر بدانیــم، امــا بــه همــان 
انــدازه که در نظم دادن به دنیــای خصوصی افراد 
ماهر است، از نظم اجتماعی چیزی نمی داند. نه از 
تاریخ سردرمی آورد، نه از پیامد های ژرف اقتصاد و 
سیاســت بر زندگی روزمره. او می خواهد ما را شاد 

کند، اما نمی داند چرا ماتم زده ایم.

 »مرتب سازی، جادوی زندگی عوض کن«
نخستین کتاب او با عنوان »مرتب سازی، جادوی 
زندگی عوض کن« ســال گذشــته شگفتی ســاز شد 
و بــا فــروش جهانی بیــش از 3 میلیون نســخه به 
جمع کتاب های َاَبرپرفروش پیوســت. شاید به نظر 
برســد انتقاد خاصی به کوندو و جنبشــی که او آن 
را نمایندگی می کند وارد نیســت. آموزه های ساده 
آشــفتگی زدایی حقیقتــا فضایــی آرامش بخــش و 
روح نــواز بــرای زندگی درســت می کند که به شــکل 
قابل مالحظه ای سهل الوصول است. کوندو پیش 
از هر چیز توصیه می کند مصرف کنندگانی که اســیِر 
آت آشــغال ها شــده اند، باید خودشان را یک بار در 
یک پاک ســازی عظیم، از شــر آن ها خالص کنند، نه 
اینکه طبــق روش ســنتی مرتب کننــدگان حرفه ای 
و مربیــان زندگــی بــه صــورت تدریجــی بخش های 
مختلــف خانــه را در زمان های مختلــف تمیز کنند. 
کونــدو در یکــی از آن دســتورالعمل های معروفی 
که به نشــانه تجــاری کار او بدل شــده اســت، ادعا 
می کند: »اگر شما، به جای مرتب کردن جزء به جزء، 
ایــن کار را در یــک مرحلــه انجام دهید، قــدرت آن را 
پیدا می کنید که به شــکل چشــمگیری طرز فکرتان 
را هم تغییر دهید؛ تغییری چنان عمیق که عواطف 
شما، شــیوه تفکر شــما و عادت های سبک زندگی 

شما را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.«.
هوچی گری هــای  ایــن  کنــار  در  کونــدو  امــا 
کلی گویانــه دربــاره ســبک زندگی، بــه توصیه های 
بســیار جزئی درباره خانه داری نیز توجه دارد، مثل 
توصیه هایــی دربــاره شــیوه های بهینــه نگهــداری 
وســایل حمــام یا فنگ شــویی اتاق پذیرایــی. او به 
خوانندگانــش آموزش های مفصلی درباره قواعد 
جدید نگهــداری و تاکردن لباس هــا می دهد، مثًال 
بــرای جلوگیــری از چروک شــدن و درهم ریختگــی 
لباس هــا بایــد آن ها را با دقت، بــه نحوی عمودی 
و بــه شــکل بســته هایی لوزی شــکل مرتــب کــرد 
و  باشــند  داشــته  مرکــز  در  بیشــتری  حجــم  کــه 
لبه های شــان باریک باشد، ســپس باید آن ها را به 
صورت ایستاده و پشت سرهم در ردیفی منظم در 

کشــو ها و جعبه ها جا داد تا جای کمتری اشــغال 
کنند.

خودت  درون  به  شد  خلوت  که  خانه ات    
می پردازی

امــا آنچــه بــه مبــارزه علیــه خرت و پرت هــا روح 
می بخشــد، یک جور شــور و حرارت معنوی اســت 
که او آن را صراحتا بیان می کند. مهم ترین توصیه 
کونــدو این اســت کــه وقتی شــروع بــه تمیزکردن 
خانه تــان از آت آشــغال های آزاردهنــده می کنیــد، 
ابتدا باید هر چیزی را در دســت تان بگیرید و خوب 
نگاهش کنید. چیز هایی که با دردست گرفتن شان 
موجی از شادی به خاطر تملک آن ها در وجودتان 
جــاری شــود )هــر چیــزی کــه »بــرق شــادی« در 
نگه دارنــده اش ایجــاد کنــد( حق دارنــد همچنان 
نگــه داشــته شــوند. هــر چیزی هــم کــه از آزمون 
برق شادی ســربلند بیرون نیاید، باید دور انداخته 

شود.
همچنین آشفتگی زدایی با منطق اجتناب ناپذیر 
و ضرورت آورش هواداران خود را به ســوی زندگی 
جدیــدی هدایت می کند که بــا درون نگری معنوی 
همــراه اســت. کونــدو می نویســد: »وقتــی اتــاق 
شــما تمیز و مرتب اســت، هیچ چــاره ای ندارید جز 
اینکــه بر حــال درونــی خودتــان متمرکز شــوید... 
از لحظــه ای که شــروع بــه مرتب کــردن می کنید... 

زندگی شما شروع می کند به تغییرکردن.«
ایــن  از  نتایــج شــگفت انگیزی  از نظــر کونــدو، 
معیار ســاده درونی )معیار برق شــادی( به دست 
آمده اســت. او در یکی دیگر از آن عبارات مشــهور 
خــودش کــه حتــی تأکیــد بیشــتری روی آن دارد، 
می گویــد: »بازآرایی خانه و ایجاد تغییرات بزرگ در 
آن ســبک زندگی و شــیوه نگاه ما را هم به همین 
صــورت دچار تغییــرات بزرگ می کنــد« و در ادامه، 
تجربیــات برخی از مشــتریانش را نقــل می کند که 
آشــفتگی زدایی  را  خانه های شــان  اینکــه  از  بعــد 
کردنــد، جرئت این را پیدا کرده اند کار های جدیدی 

آغاز کنند.

 خانم کوندو! کتاب ها را مستثنی کن!
امــا اگــر نگاهــی دقیق تــر بــه هیجــان مفرطــی 
متوجــه  بیندازیــم،  اســت  آن  مبُلــغ  کونــدو  کــه 
ذهــن  مخصــوص  انضبــاط  مخالــف  می شــویم 
متعهــد و مروج آزادی روح ناآرام و پرشــور اســت. 
به طور خاص، می شــود این را در دشــمنی کوندو 
بــا فضــای زیــادی کــه کتاب هــا در حالتی ســاکن و 
بدنما اشــغال می کنند، مشــاهده کرد. در مقابل 
ستایشی که نثار آزادی روانی حاصل از خالی بودن 
فضــای زندگی می شــود، در مرتب ســازی، کتاب ها 
کارکردی بیشــتر از ســایر لوازم خانه ندارند. کوندو 
می نویســد کــه وقتــی می خواهیــم آزمــون بــرق 
شادی را درباره کتاب ها انجام دهیم، کار اشتباهی 
اســت که ارزش آن ها در ایجاد تحــول در زندگی را 
با برداشتن و خواندن شان تعیین کنیم. مالک این 
اســت که وقتــی کتاب را لمس می کنیــد، موجی از 
لذت به شــما منتقل می شــود یا نه. به یاد داشته 
باشــید که گفتم وقتــی آن را لمــس می کنید، الزم 
است شــروع به خواندن آن نکنید. خواندن باعث 
می شــود داوری شــما دچــار ابهــام شــود. در آن 
صــورت، بــه جــای اینکــه از خودتان بپرســید »چه 
احساســی دارم؟«، بــه این فکر خواهیــد افتاد که 

»به این کتاب احتیاج دارم یا نه؟«
در واقــع توصیه کوندو این اســت که ما باید از 
ایــن عادت که به کتاب به عنــوان کتاب فکر کنیم، 
دســت برداریــم: کتاب هــا در اصل کاغذ هســتند، 

برگه هایــی از جنــس کاغــذ کــه کلماتــی روی آن ها 
چاپ شــده و به یکدیگر چسبانده شده اند. هدف 
واقعــی آن هــا خوانده شــدن و انتقــال اطالعاتــی 
بــه خوانندگان شــان اســت. آنچــه معنــا دارد آن 
اطالعاتــی اســت کــه درون آنهاســت. وجود صرف 
آن هــا در قفســه کتابخانــه شــما به خودی خــود 
تجربــه  درک  بــرای  شــما  نــدارد.  معنایــی  هیــچ 
خواندن کتاب ها را می خوانید. کتاب هایی که قبًال 
خوانده ایــد، قبًال تجربه شــده اند و محتوای آن ها 
حاال در درون شماســت، حتی اگر آن ها را به خاطر 

نیاورید.
ایــن دیــدگاه نــه تنها کتــاب را بــه طــور کلی به 
چیــزی مصرفی مثل اشــیای مــادی تبدیل می کند 
بلکــه همچنیــن کتاب هایــی را کــه از آزمــون بــرق 
شــادی موفق بیــرون آمده اند نیــز در معرض یک 
تعدیــل دیگر قــرار می دهد، زیرا هــر کتابی که یک 
بــار خوانــده می شــود و بــه درون مــا راه می یابد، 
دیگر فقط »لذتی متوسط« به ما خواهد بخشید. 
کوندو معیار هایی بســیار محدود و مشخص را در 
ایــن مورد تعییــن می کند و دلیلی که برای شــروع 
مرحله بعدی پاک ســازی کتاب ها بیــان می کند نیز 
برخاســته از نوعــی خودشــیفتگی تنــگ و محدود 

است.
کوندو کتــاب را به چیزی در حد فرعیات و زوائد 
زندگــی تقلیــل می دهــد کــه اگــر بالفاصلــه بعد از 
خریــد مصرف نشــود، فاســد خواهد شــد و خیلی 
بهتــر اســت که آن هــا را تکه تکــه و از معــرض دید 
خــارج کنیم، نــه اینکه بــه دوســتان مان بدهیم یا 
بــه گروه های کتابخوانی توصیه شــان کنیم یا برای 
نوشتن یک مقاله از آن ها استفاده کنیم )کاری که 

من در اینجا با کتاب کوندو کرده ام.(

 توصیفی از پاکیزگی همیشگی
پاکیزگــی  از  توصیفــی  کونــدو  زیــر،  متــن  در 

همیشــگی و ثابتــی کــه بــه دســت آورده اســت، 
ارائه می کند و با شــور و حرارتی مبّشــرانه آن را به 
خوانندگانش نیز توصیه می کند: زمان کافی دارم 
بــرای اینکــه شــادکامی را در محیــط آرام و خلوت 
خــودم تجربه کنم؛ محیطی که حتی هوای آن هم 
تــازه و پــاک به نظر می رســد. زمــان کافــی دارم تا 
بنشــینم و دمنوش های گیاهی بنوشم و به روزی 
کــه گذرانده ام فکر کنــم. وقتی بــه دور و برم نگاه 
می کنم، چشــمم به نقاشــی ای می افتد که آن را از 
خارج از کشور خریده ام و عالقه خاصی به آن دارم 
و همین طــور گلدانی از گل های تازه که در گوشــه 
اتاق گذاشــته ام. هر چنــد محیط زندگی من خیلی 
وســیع نیســت، اما سرشــار از برکت و زیبایی است 
و ایــن به خاطــر وجود چیز هایی اســت که با آن ها 
ارتباطــی قلبــی برقــرار می کنــم. ســبک زندگی من 

است که شادم می کند.

غنی  و  فقیر  تلنبارسازی  اختالل   
نمی شناسد

عجیــب این اســت کــه اگر اختــالل تلنبارســازی 
را دقیق تر بررســی کنیــم، متوجه می شــویم افراد 
درگیر با آن معموًال از هر دو ســر طیف اجتماعی- 
اقتصادی هستند؛ هم کسانی که ثروتی افسانه ای 
دارنــد و آنقدر طوالنی مشــغول پــول جمع کردن 
بوده انــد کــه دیگــر نمی دانند کــی بایــد از این کار 
دســت بکشــند و اصًال یادشــان نمی آید که از اول 
چــرا شــروع به ایــن کار کردند و هم کســانی که به 
شدت فقیر هستند و به سبب مشکالت شناختی 
حاصل از شــرایط سخت شــان، دیگر از یاد برده اند 
کــه چــه چیــزی ارزشــمند اســت و چــه چیــزی نه. 
تلنبارکنندگان فقیر، به خاطر صدمات اساســی ای 
که به شخصیت شــان وارد شــده است )دست کم 
آن طــور کــه در برنامه هــای فضوالنــه تلویزیــون 
نشــان داده می شــود(، دیگــر قــدرت تشــخیص 

اینکه چه کاالیی دارای ارزش مبادله در بازار اســت 
را از دســت داده اند و به همین خاطر بدون اینکه 
فرقــی بین چیز ها بگذارند هــر بنجِل به دردنخوری 

را انبار می کنند.
تلنبارکنندگان معموًال دچار این توهم هستند 
را بــرای اســتفاده ای در  کــه دارنــد خرت و پرت هــا 
آینــده انبار می کننــد. از این جهــت، تلنبارکردن، به 
رغــم کثرت فیزیکــی آشــکار و پــر از خرده ریزه اش، 
کمبــود  از  کــه  اســت  ذهنیتــی  بازتاب دهنــده 
می ترسد، ترس از اینکه مثًال یک روز همه مردم به 
قاشق چوبی یا ساک دستی احتیاج پیدا کنند و در 
آن روز ما این چیز ها را در انبار کاال های ضروری مان 

نداشته باشیم.

ایجاد  برای  دیگر  شجاعانه  رویکرد  صد ها   
برق شادی

همان طــور کــه کونــدو همیشــه تکــرار کــرده 
اســت، هیــچ نیــازی به تهیــه فهرســت جدیــدی از 
ضروریــات نیســت. الزم نیســت خودتــان را مجبور 
کنید ســبک و ســیاق جدیدی از مصرف را در پیش 
یــادآور موعظه هــای  کــه  بــا عباراتــی  او  بگیریــد. 
تلویزیونی اســت، می نویســد: »کلید حل مشکل 
این اســت کــه تغییر را چنــان ناگهانی ایجــاد کنیم 
کــه احســاس کنیــم کل ذهنیت مــان تغییــر کرده 
اســت.« از اینجــا بــه بعــد دیگر آســان اســت: »از 
لحظه ای که شروع به مرتب کردن می کنید، مجاب 
می شــوید کل زندگی تان را از نو سامان دهید، در 
نتیجــه زندگی تان شــروع بــه تغییر خواهــد کرد... 
مرتب کــردن فقط یک وســیله اســت، نــه مقصود 

نهایی.«
در آشــفتگی زدایی، تمرکــز به هیچ وجه بر ارزش 
کاربــردی اشــیا نیســت بلکــه هنگامی کــه شــیئی 
را در دســت می گیریــم تــا بررســی اش کنیــم، تنهــا 
معیــاری که بــرای دورانداختــن یا نگه داشــتن آن 

انــرژی  منابــع  گســترش  بــرای  قابلیتــش  داریــم، 
روحی ماســت، همان چیزی کــه کوندو آن را »برق 
شــادی« می نامد. برخالف بیشــتر تبلیغاتچی های 
بی حال و وارفته خودیــاری که فقط به دنبال پول 
درآوردن هســتند، کونــدو وقتــی بــه مــا تضمیــن 
می دهــد که »جادویــی زندگی عوض کــن« را برای 
هــواداران آشــفتگی زدایی محقــق خواهــد کــرد، 
بســیار بــا حــرارت و صادقانه حــرف می زنــد. او به 
همین صورت درباره احتــرام متواضعانه به حیات 
معنــوی خوِد اشــیا هــم موعظه می کنــد. کوندو 
در کتــاب جدیــدش بــا عنــوان »بــرق شــادی« به 
آشــفتگی زدایان توصیه می کند کــه حتی در میانه 
بلــوای مرتب کردن، باید »درنــگ کنید تا خطاب به 
لباس هایــی که پوشــیده اید، به خــودکار و رایانه، 
به بشــقاب ها و ملحفه ها و به حمام و آشــپزخانه 
بگوییــد سپاســگزارم. همــه اشــیایی کــه در خانه 
شما هســتند، بدون استثنا، دوست دارند شما را 

خوشحال کنند.«
اگــر این حــرف را بــه تلنبارکننده مجربــی بزنید 
که گرفتار جنون گردآوری- برای- اســتفاده است، 

واکنش او قهقه های تلخ و ناباورانه خواهد بود.
گــوگل  در  را  کونــدو«  »مــاری  نــام  وقتــی 
جســت وجو می کنید، با حجــم عظیمی از کتاب ها 
و رســاله ها در موضــوع خودیــاری و مرتب ســازی 
مواجــه می شــوید، بــا ایــن حــال بســیار عجیــب 
اســت که وضــع درهم ریختگی و کثافــت عمومی 
آشــکارا روز بــه روز بدتــر می شــود و مــا مجبوریــم 
و  صبورانــه  انتخابــات(  ایــام  در  )به خصــوص 
فروتنانــه این وضــع را بــه منزله نظم ابــدی امور 
بپذیریــم. شــما همیشــه می توانیــد، بــا پیگیــری 
ده هــا و صد هــا رویکــرد شــجاعانه جدیــد بــرای 
بازآرایــی محیــط داخلــی یــا بــرای غلبه بــر عادات 
شــخصی نادرســت، برای خودتان »برق شــادی« 

ایجاد کنید.

باغبانی کنید تا سالمت بمانید

خاکی شدن دست ها خوش اخالق ترتان می کند
شدن  کثیف  و  باغبانی  که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات  می کنید،  افسردگی  و  استرس  احساس  اگر  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 

دست ها با خاک ممکن است خلق و خوی شما را بهبود بخشد.
محققان دریافتند که مراقبت از گیاهان حتی برای باغبانانی که برای اولین بار به آن می پردازند می تواند برای ســالمت روان مفید باشــد. 
این فعالیت با کاهش اســترس، اضطراب و افســردگی در زنان سالمی که دو بار در هفته در کالس های باغبانی شرکت می کردند، مرتبط بود. 

هیچ کس در این مطالعه قبًال باغبانی نکرده بود.
»چارلــز گای«، محقــق ارشــد از دانشــگاه فلوریدا، گفت: »مطالعات گذشــته نشــان داده اند کــه باغبانی می تواند به بهبود ســالمت روان 
افــرادی که مشــکالت یــا چالش های پزشــکی دارند، کمک کند. همچنین افراد ســالم نیــز می توانند از طریــق باغبانی، ســالمت روانی خود را 
افزایش دهند.« این مطالعه شــامل 32 زن 26 تا 49 ســاله بود. همه ســالم بودند، به این معنی که آنها هیچ بیماری مزمن سالمتی نداشتند، و مواد مخدر 
یا دخانیات و داروهایی برای اضطراب یا افســردگی مصرف نمی کردند. نیمی از زنان در جلســات باغبانی شــرکت کردند، در حالی که نیمی دیگر در کالس های 

هنری شرکت کردند.
گای توضیح داد: »هم باغبانی و هم فعالیت های هنری شامل یادگیری، برنامه ریزی، خالقیت و حرکت بدنی است و هر دو به صورت درمان در محیط های 
پزشــکی مورد اســتفاده قرار می گیرند.« در جلســات باغبانی، شــرکت کنندگان مطالعه نحوه کاشــت بذر، پیوند انواع مختلف گیاهان و برداشــت و چشــیدن 

گیاهان خوراکی را آموختند. شرکت کنندگانی که به کالس های هنری رفتند، چاپ سازی، کاغذسازی، طراحی 
و کالژ را آموختند.

پــس از آن، از شــرکت کننــدگان خواســته شــد تــا مجموعــه ای از تســت ها را تکمیــل کنند کــه اضطراب، 
افســردگی، اســترس و خلــق و خــوی آنها را اندازه گیــری می کرد. تیم تحقیــق دریافت در حالــی که گروه های 
باغبانی و هنری پیشــرفت های مشــابهی را در ســالمت روان در طول زمان تجربه کردند، باغبان ها اضطراب 
کمی کمتر از هنرمندان گزارش کردند. با این حال، ایده استفاده از باغبانی به عنوان یک نوع درمان موضوع 

جدیدی نیست.
محققان خاطرنشــان کردند که در پایان مطالعه، بســیاری از شــرکت کنندگان اشتیاق تازه کشف شده ای 

داشتند.
گای گفــت: »در پایــان آزمایــش، بســیاری از شــرکت کنندگان نه تنهــا می گفتنــد که چقدر از جلســات لذت 

می برند، بلکه می گفتند چگونه قصد دارند باغبانی را ادامه دهند.«

وقتی آتـــش زیر دیــگ کدورت زن وشوهر بیشتر می شود
بی  همسر  به  و  دعوا  و  بحث  خود  همسر  با  اقوام  حضور  در  نباید  زوجین  اینکه  بیان  با  روانشناس  یک  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
احترامی کنند، گفت: ممکن است وقتی اقوام در جریان اختالف بین زوجین قرار می گیرند، آتش زیر دیگ اختالف زن و شوهر  را بیشتر کنند. 
اختالف زوجین را به گوش دیگران برسانند و اصطالحا این موضوع را ُنقل محافل خود کنند که اینگونه کینه و کدورت بین زوجین بیشتر 

می شود.
دکتــر مــژگان احمدپــور با تاکید بر اینکه زوجیــن باید احترام یکدیگر را به هنگام بروز اختالف و بحث حفــظ کنند، اظهار کرد: زوجین حتی به 
هنگامی که از دست هم دلخورند نباید در حضور دیگران با یکدیگر بد صحبت کنند و با رفتار و بیان دلخورآمیز خود دیگران را متوجه اختالف 

و بحث پیش آمده کنند.
وی ادامــه داد: وقتــی خانواده ها و اقوام زن و شــوهر در جریــان اختالف میان آنها قرار می گیرند، رابطه صمیمانه و دوســتانه میان خانواده های عروس و 

داماد بهم ریخته و هر فردی از دید غیر کارشناسانه خود راهکار ارائه می دهد که نهایتا باعث بهم ریختگی بیشتر خانواده ها می شود.
این روانشــناس معتقد اســت که در چنین شرایطی هر خانواده ای از فرزند خود طرفداری کرده و با صحبت های غیر کارشناسانه به طور عاطفی، احساسی 

و غیر واقع بینانه با موضوع برخورد می کنند.
احمدپور با بیان اینکه اغلب زوجین پس از فروکش شــدن خشــم از رفتار تند خود با همســر پشــیمان شــده و از اینکه اقوام را در جریان اختالف خود قرار 
داده انــد خجالــت می کشــند، تصریح کرد: به طور کلی ادب حکم می کند زوجین حتی به هنگام بروز اختالف، احتــرام یکدیگر را حفظ کنند. اینکه زوجین پس از 
بحث و دعوا تصمیم می گیرند اصال با یکدیگر حرف نزنند، اشــتباه اســت. باید پس از فروکش کردن خشــم و دلخوری، درباره اختالفات خود در کمال آرامش با 

یکدیگر صحبت کنند.
به گفته وی، زوجین می توانند به هنگام بروز اختالفات از تکنیک های کنترل خشم نظیر مکث سه تا پنج ثانیه ای استفاده کنند.

این روانشــناس در بخش دیگر ســخنان خود درباره اهمیت حفظ احترام همسر در حضور اقوام و بستگان، توضیح داد: اگر زوجین دلخوری خود از همسر 
را به شــیوه های مختلف در حضور اقوام و خانواده ها نشــان دهند و یا به همســر کم محلی و بی محلی کنند، هیچ کمکی به بهبود رابطه شــان نخواهند کرد 
بلکه رفتارهایشــان برای اقوام تبدیل به عالمت ســوالی بی جواب می شــود. باید توجه کرد که حتی اگر اقوام در جریان این دلخوری ها و اختالفات میان زن و 
شوهر قرار گیرند باز هم نمی توانند به زن و شوهر کمکی کنند و این کار جز ُنقل محافل اقوام شدن، ثمری نخواهد داشت. از این رو زن و شوهر حتی وقتی 
از دست یکدیگر دلخورند باید در حضور اقوام در کمال ادب و احترام با یکدیگر برخورد کنند. وی معتقد است که بی احترامی و کم محلی به همسر در حضور 

اقوام جایز نیســت و زوجین تحت هیچ شــرایطی نباید علت دلخوری خود از همسر را برای اقوام بیان کنند.
احمدپــور در پایــان ســخنان خود خاطر نشــان کــرد که زوجین برای رفع مشــکالت خود باید به روانشــناس متخصص مراجعه کرده و بــا انجام تکنیک ها و 

مهارت هایی که از متخصص می آموزند، مشکالت خود را رفع کنند.

ماری کوندو

باغبانی 

زندگی متاهلی

خلوت کن، مرتب کن، احساس آرامش کن!

آن ها سپاس از  وسایل اضافی زندگی  و خداحافظــــــی با 
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11 متن زندگی نقش بی بدیل هیئت های مذهبی در آینده جوانان و نوجوانان
سپهرغرب، گروه متن زندگی:مسئول هیئت محبان الرضا )ع( همدان اظهار کرد: یکی از عوامل تشکیل هیئت محبان الرضا در سال 1364 سوق دادن جوانان و به کارگیری آنان در مراسم های ایام فاطمیه سوگواری اهل بیت، والدت معصومین و برگزاری کالس های 

قرآنی بود.
محسن چشمه قصابانی با بیان اینکه این جمع ها می توانند راه حل مناسبی برای کمک به جوانان و نقش آفرینی در آینده آنها باشد، گفت: یکی از فعالیت های هیئت محبان الرضا استفاده از ظرفیت نوجوانان در حلقه های صالحین و برنامه های بسیج و یاد بود 

شهدا است. مسئول هیئت محبان الرضا )ع( خاطرنشان کرد: خانواده ها و بزرگان با ترویج و راهنمایی های مناسب در زمینه دین می توانند کمک شایانی به جوانان کنند و سبک زندگی اسالمی را به آنها معرفی و برای آنها الگوسازی کنند.
چشمه قصابانی در ادامه افزود: این هیئت توسط سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان هیئت نمونه انتخاب شده و امیدوارم تمامی هیئت های استان با به کارگیری ظرفیت نوجوانان و فراهم سازی امکانات، زمینه ساز حضور نوجوانان در جامعه باشند.

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
جوهر حجاب، حیاست و آیا در ظاهر 
حجاب های الکچری با به رخ کشیدن 
تجمالت زندگی، زیور آالت و لحظات 
مثال  بالگر های  زندگی  خصوصی 
اسالمی در کف فضای مجازی، شما 

حیایی می بینید؟
همه چیز از آنجایی شروع شد که فضای مجازی 
درگیر فروش چادر های نگین دار مشــکی و طرح دار 
رنگی شــد. پس از این شــیوه بستن شال و روسری 
به روش حجاب به میان آمد و همین باعث شــد تا 
پوشش چادر در حاشیه قرار بگیرد چراکه بالگر برای 
بســتن شال و روســری مجبور بود تا پوشش چادر 

را کنار بگذارد.
تــا اینجای ماجرا به خودی خود مذموم و قابل 
نقد نیست، اما داستان به همین ختم نشد چراکه 
در ادامــه به رخ کشــیده شــدن تجمــالت مذهبی 
در قالــب مراســم های مذهبی و تصاویــر آن داغ تر 
شــد. در کنــار آن نمایــش گوشــی های میلیونی و 
زیــور آالت خاص رواج یافت. گام های بعدی حذف 
کامل پوشــش چادر و عبا هــای رنگی بود و پس از 
آن مدل هــا و طرح های جذاب عبــا جایگزین چادر 

شد.
این تعاریف بهترین بخش ماجرا از بازیچه شدن 
حجاب به دست بالگر های مجازی است. بسیاری از 
این افراد لحظات زندگی خصوصی خود را در قالب 
همــان تصاویــر در معــرض نمایــش گذاشــتند که 
همچنان هم ادامه دارد. عمدتا صفحات بالگر های 
محجبه جز برای تجارت با حجاب نیست چراکه نماد 

حیا و نجابت در آن رنگی ندارد.
حجــاب  ترویــج  ظاهــر  بــه  اســتایل ها  حجــاب 
می کنند، اما با خودنمایی در فضای مجازی عمال به 

ضد تبلیغ حجاب تبدیل شدند. قطعا و بدون شک 
خریــد چادر نگیــن دار و عبــای رنگی کار اشــتباهی 
نبــوده و نیســت، امــا به مــرور زمــان این افــراد در 
شــبکه های اجتماعی با برندسازی و تبلیغات سوء 
تاثیــرات خودشــان را بــر روی ســبک زندگــی ایرانی 

اسالمی گذاشتند.

ایــن افراد با فعالیــت در فضای مجــازی به مرور 
باعــث از بیــن رفتــن و کــم رنگ تــر کــردن عفــاف در 
جامعه شدند. سوال اینجاست که فلسفه حجاب 
مقابلــه با تبــرج و خودنمایی اســت یــا جلب توجه 
بیشتر؟! فلسفه حجاب دیده شدن بود یا نشدن؟! 

پاسخ سواالت را در ادامه خود خواهید داد.

واضح است که شبکه مجازی اینستاگرام سعی 
دارد در زمینه های مختلف رضایت کاربران را جلب و 
آن ها را جذب خود کند واین مهم بســته به جامعه 
هدف تفاوت دارد. بستر فراهم شده در این شبکه، 
نســبت بــه ســایر شــبکه ها قابلیــت بیشــتری برای 
دسترسی به سبک زندگی افراد مختلف در هرکجای 

دنیا می دهد. 
همین امر باعث خواهد شد تا حریم در این فضا 
بی معنی باشــد. از ســوی دیگر فضای ایجاد شده 
برای کاربران کامال قابلیت خودنمایی دارد و فضایی 
را برای کاربران به وجود می آورد تا بتوانند در آن به 
امــوری که در دنیای واقعــی از نظر محدودیت های 
شرعی، اخالقی، دینی و یا حتی داشتن حیا و عفت 

قادر به انجام نیستند، بپردازند.
اشــتراک گذاری تصاویــر به منظور جــذب افراد و 
دنبال کننده هــای بیشــتر حتی با حجــاب کامل، اما 
ظاهری از همین حیث تعریف می شود. برخی از این 
افراد برای جذب بیشــتر مخاطب دست به هر کاری 
می زنند حتی اگر با حجاب شــان ســازگاری نداشته 

باشد.
مگــر نــه آنکه هــدف افــراد دنبــال کننده های 
بیشــتر اســت؟! در نتیجه دقیقا این هدف تحقق 
پیــدا می کنــد، امــا ماجــرا وقتــی تلــخ اســت کــه 
الگوســازی داشــتن حجاب در نظر افراد محجبه 
دارای تغییــر و تحــول می شــود. همیــن افرادی 
کــه قــرار بود ملزومــات حجاب را معرفــی کنند و 
سبک زندگی اســالمی ترویج بدهند، به مخاطب 

خود مصرف گرایــی و تجمل را القا می کنند. 
عبــای اســالمی بــا آرایــش غلیــظ که جــز جلب 
بــه مخاطــب می گویــد کــه کنــار  توجــه نیســت، 
گذاشــتم چــادر ضعف نیســت و جایگزیــن بهتری 
دارد و مخاطــب فکــر میکند اصال چرا با وجود عبا 

باید چادر استفاده کنم؟!
از همــه مهم تــر دیــدن زیــاد تصاویر بــا آرایش 
زیاد موجب خواهد شــد قبح زدایی از کاری باشد 
که چندان جالب نیســت. آرایش هایی که همواره 
شــنیده ایــم در هیچ کجــای دنیا به اندازه کشــور 
اســالمی ما مورد اســتقبال قــرار نمی گیرد و حاال 

ایــن قبح شــکنی در کنــار چادر و حجاب اســالمی 
قــرار می گیرد. آیا اصال ایــن موضوعات همخوانی 

دارد؟
مگر نه آنکه پوشــش فاطمی پوششــی ســاده 
و ســنگین باید باشــد. مگر نه آنکه قرار بود ســبک 
پوشش و زندگی افراد با الهام از بالگر های اسالمی 
بهتر شــود؟! پس چرا حرص خرید به جان مخاطب 

افتاد؟!
اصلیــت  بــه  اساســی  حجاب اســتایل ها ضربــه 
حجاب زدند چراکه مردم رفتار ان ها را به پای حجاب 
و محجبه ها گذاشــتند. جالب است بدانید و شاید 
هــم می دانیــد کــه برخی از ایــن حجاب اســتایل ها 
بعدتر ها کشــف حجاب کردنــد و در اینباره توضیح 
دادند که صرف کســب در آمد و یا سایر موضوعات 

در این مسیر قرار گرفته بودند.
بــه  نســبت  متولــی  دســتگاه های  کوتاهــی 
اموزش هــای الزم و کافی در خصوص اصل حجاب 
و فرهنگ عفاف برای دختران و پسران از دالیل بروز 

بدحجابی و پدیده حجاب الکچری است.
این روز ها فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
محــل اصلی جــوالن تبلیغــات ضدحجاب اســت و 
نتایــج دقیق آن در کــف خیابان و جامعه به وضوح 
دیده می شــود. محل مبارزه بایــد از همین فضای 
مجــازی شــروع شــود کــه جلوه گــری موجــود در 
آن مطابقتــی بــا دین و اســالم ندارد چراکــه ذائقه 
دینی و اســالمی جوانان، در فضــای مجازی آن هم 
توسط کسانی شکل می گیرد که از اصل دین چیزی 

نمی دانند. 
افرادی که حاال این روز ها با عبور از حجاب استایل 
در حــال تالش برای منبر اســتایل هم هســتند و با 
همان نگاه اولیه حجــاب در صدد بیان موضوعات 

دینی و علمی در قالب همان بالگری هستند!

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
در  فرزند  که  ارزشمندی ای  حس 
بسیار  می کند  تجربه  مادر  کنار 
ما  که  است  مهم  و  است  حیاتی 
کودکمان  و  خودمان  از  چطور 
مراقبت کنیم که حس ارزشمندی 

در او پایین نیاید.
از صبــح خانــه را تمیــز کــرده ای و تصمیم داری 
بچه هــا که آمدنــد با آنها بنشــینی و عصرانه ای در 
آرامــش بخــوری و تا آنها تلویزیــون می بینند چند 
صفحه ای کتاب بخوانی یا ســر صبر شــام را آماده 
کنــی... در ایــن خیــال خــام غوطه وری کــه بچه ها 
می رســند و از همــان ورودی خانــه، وسایلشــان 
را پخــش زمیــن می کننــد. همانطور که بــا ذوق از 
روزشــان می گویند کیفشــان را یک طرف و جوراب 
و لباس هایشــان را یک طــرف پــرت می کنند... و تو 
چــون آتشفشــان در حــال انفجــار، تنهــا صدایــی 
کــه می شــنوی گفت وگــوی درونــی ات اســت کــه 
می گوید: دیدی زحماتت به باد رفت؛ چه بچه های 
بی نظم و قدرناشناســی تربیت کــرده ای، تو فقط 
مسئول جمع و جور کردن وسایل دیگران هستی، 
این بچه ها کی می خواهند مسئولیت پذیری را یاد 
بگیرنــد؟... و بــا هر جملــه آتش خشــم در درونت 

شعله می کشد و برافروخته تر می شوی....
در چنیــن موقعیت هایــی بــا اینکــه می دانــی 
هرچقــدر در کودکی به فرزنــدت احترام بگذاری در 
شکل گیری حس ارزشمندی اش بسیار مؤثر است 
امــا خشــم و ناراحتــی آنقدر زیاد اســت که نشــان 
دادن واکنــش درســت بســیار ســخت می شــود. 
به گفته عابده بهمن پور، پژوهشــگر حوزه تعلیم و 
تربیت، حس ارزشــمندی ای که فرزند در کنار مادر 
تجربه می کند بســیار حیاتی است و مهم است که 
ما چطور از خودمان و کودکمان مراقبت کنیم که 

حس ارزشمندی در او پایین نیاید.

 تجربه احساسات مادر
در موقعیتــی مثــل آنچه ذکر شــد، مــادر دچار 

احساســاتی شــده اســت مثل عصبانیت، ناراحتی 
و فکرها و گفت وگوهای درونی بســیاری در سرش 
مواقــع  ایــن  در  هســتند،  دادن  مانــور  حــال  در 
چطــور می توانــد از حــس ارزشــمندی فرزنــدش 
مراقبــت کنــد؟ عابده بهمن پــور، پژوهشــگر حوزه 
تعلیــم و تربیــت می گویــد: در آن حــال مــادر باید 
احساســاتش را ســرکوب نکنــد، در واقــع بــه آن 
خشــمی که در بدنش می چرخــد و ناراحتی ای که 
قلبش را در فشــار گذاشته اســت، احترام بگذارد. 
ســپس ببیند بــرای فرزندش چــه می خواهد؟ آیا 
می خواهد منظم باشــد اما این نظم را جوری یاد 
بگیرد که احســاس ارزشــمندی اش پاییــن بیاید؟ 
پــس ما باید طــوری رفتار کنیم که هــم نظم را یاد 
بگیــرد و هــم حس ارزشــمندی اش حفظ شــود و 

هیچ چیز قربانی چیز دیگری نشود.
او می افزایــد: در موقعیتــی مثــل آنچــه مثــال 
احســاس  اول،  مرحلــه  در  اســت  خــوب  زدیــم، 
خودمــان را تجربــه کنیــم تــا از خودمــان مراقبت 
کرده باشــیم. بعضی ها این تصور را دارند که مادر 
فرشته ای است که هیچ احساس منفی و خشمی 
نباید داشــته باشــد. درصورتی که این احساسات 
در مــا وجــود دارد، واقعــی و طبیعــی اســت و ما 
دچارش هســتیم. مهم این اســت که حاال بدانیم 
وقتــی احســاس خشــم و غــم و درماندگــی آمــد 
چطــور رفتار کنیم که طــرف مقابلمان به خصوص 
کودک، آســیب نبیند؟ بعد از تجربه احساساتمان 
فرزندمــان  بــرای  آنچــه  و  ارزش هایمــان  مــرور  و 
می خواهیم، باید در عمل مراقبت کنیم حرفی که 
می زنیم در قالب جمله های تخریب کننده نباشد و 
کودکمان را بی ارزش نکنیم؛ در واقع از جمله های 
سرزنشــی اســتفاده نکنیم و او را مقصر نشمریم؛ 
مثــال نگوییم »باز هم که لباس هایت را ریختی این 
طــرف و آن طــرف!«، »اینکــه خانه نامنظم اســت 
تقصیر تو است!«، »چقدر من را حرص می دهی!« 
حتــی گاهــی فقط بــا نــوع کالم و لحن مــان حس 
مقصــر بــودن را بــه کودکمــان منتقــل می کنیم. 
کــودک در فهم ایــن پیام ها خیلی باهوش اســت؛ 

بــا کوچک ترین باال و پایین شــدن لحــن کالم، این 
را می گیــرد که مامان من را دوســت نــدارد. مرتب 
بــودن اتاق بــرای مامان مهم تر از من اســت. پس 
مــن مهــم نیســتم. مــن آدم ارزشــمندی نیســتم 
و ممکــن اســت تمــام ســال های عمــرش در این 
تقال باشــد که مهم بودن را به دســت بیاورد. حتی 
ممکن اســت ارزش هــای خودش را زیــر پا بگذارد 

که مهم شمرده شود.

 ترمیم رابطه
ترمیــم یک موهبت و امکان فوق العاده اســت 
که در هر شرایطی، به ما امکان بازگشت روی مدار 
تعــادل، احترام و محبــت را می دهد. اگر گذشــته 
ارتباطی مان بــا فرزندمان چنان بوده که احترام و 
محبت در آن کمرنگ است، می توانیم با فرزندمان 

در میان بگذاریم که چه فکری می کردیم.
به گفتــه بهمن پــور، بخــش بزرگــی از ماجرای 
در  او  بــا  مــن  اینکــه  اســت؛  روراســتی  ترمیــم، 
بــه حــال فکــر می کــردم  تــا  کــه  میــان بگــذارم 
گفت وگــوی  مســیر  در  هــم  بــا  نمی توانیــم  مــا 
احترام آمیــز مســائل راحل کنیم. )برای هر ســنی 
بــا زبان مناســب آن ســن این موضــوع را مطرح 
می کنیــم.( از طرفــی حــس می کــردم تمــام بــار 
تمیــز کــردن خانه به دوش من اســت و اگر االن 
تــو نظم و مرتــب بودن را یاد نگیــری وقتی بزرگ 
شــوی هیچ وقــت نمی توانــی محیــط اطرافت را 
مرتب کنی و مســئولیت پذیر باشــی.... روراســتی 
آن  باعــث  و  می گــذرد  درونمــان  آنچــه  دربــاره 
رفتــار اســت و حتــی اینکه چــه در مــن می گذرد 
کــه می خواهــم یــک جــور دیگــر باشــم، بســیار 
راهگشاســت. پــس آن تحول را هم با او ســهیم 
می شــویم؛ اینکــه بــه ایــن نتیجــه رســیده ام که 
رابطــه محبت آمیــز و  آن  انــدازه  بــه  هیچ چیــزی 
محترمانــه ای کــه می توانــد بین ما باشــد، مهم 
نیســت. تو برای من مهم تر از مرتب بودن اتاقت 
هســتی؛ بنابراین نمی خواهم این مســئله باعث 

شــود رابطه مان آسیب ببیند.

 اقتدار بی قضاوت
شــاید در لحظــه اول انفجار آتشفشــان، تکنیک 
»بایســت، نفس بکش، ادامه بده« بســیار کارســاز 
باشــد. بــه این ترتیب که ســعی کنیــم دقیقا همان 
لحظه ای که عصبانی هستیم واکنش نشان ندهیم 
و به خودمان فرصت دهیم تا آرام تر شویم. بهمن پور 
معتقد است دعوت از کودک برای مشاهده عملکرد 

خودش بی هیچ قضاوتی یکــی از بهترین راهکارها 
برای شروع گفت وگو است. گفت وگویی شبیه این: 
»من دیدم شــما وقتــی از راه رســیدی لباس هایت 
را بــه اطــراف پــرت کــردی. جوراب هایــت را زیر مبل 
انداختــی و لباس هایت را روی تخــت رها کردی. این 
من را ناراحت می کند. می دانی چرا ناراحت شــدم؟ 
چــون االن کــه از راه رســیدی و می خواهیــم با هم 

تلویزیــون ببینیــم و عصرانه بخوریم، دوســت دارم 
در یــک اتــاق تمیز بنشــینیم. می شــود وقتــی از راه 
می رســی لباس هایت را به چوب لباسی آویزان کنی 
یا اگر کثیف اســت در ســبد لباس ها بیندازی!« حتی 
می توانیــم او را بــه دیــدن نتیجــه و عواقــب کارش 
دعــوت کنیم کــه »دیــدی وقتــی لباس هایــت روی 
زمین پخش شــد خانه چه ظاهر نامناسبی گرفت؟ 
موافقــی با هم خانــه را منظم نگه داریــم؟« به این 
ترتیب بــدون هیچ قضاوت و آســیبی او را به رعایت 
قوانیــن خانه دعوت می کنیم ضمنــا به جای اینکه 
ناراحتــی و عصبانیت مان را با جمله های سرزنشــگر 
و داد و فریــاد ســر او خالــی کنیم، بــا آرامــش او را از 
احساســمان آگاه کرده ایــم. بــه ایــن ترتیــب او هم 
می آموزد می تواند خشمگین باشد و بدون آسیب 

به دیگران، احساسش را بیان کند.

آنچــه مثال زدیــم، خوب اســت در مرحله اول، احســاس خودمان را  در موقعیتی مثل 
تجربه کنیم تا از خودمان مراقبت کرده باشیم. بعضی ها این تصور را دارند که مادر فرشته ای 
اســت که هیچ احســاس منفی و خشمی نباید داشته باشد. درصورتی که این احساسات در 
مــا وجــود دارد، واقعــی و طبیعی اســت و ما دچارش هســتیم. مهم این اســت که حــاال بدانیم 
وقتی احساس خشم و غم و درماندگی آمد چطور رفتار کنیم که طرف مقابلمان به خصوص 

کودک، آسیب نبیند؟ بعد از تجربه احساساتمان...

ماری کوندو

حجاب

اینجا احتــــــرام حاکم است

فضای مجازی محل اصلی جوالن تبلیغات ضدحجاب است

اســــــتایل پوشش یا حجاب؟!

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  شناس  جامعه  یک 
مجازی  فضای  به  وابستگی 
باشد،  اعتیاد  نوعی  می تواند 
به  اعتیاد  همانند  که  اعتیادی 
مخربی  پیامد های  مخدر  مواد 

دارد.
علیرضــا شــریفی یــزدی گفــت: اگــر مغــز مورد 
اســکن قــرار بگیــرد، فعــل و انفعــاالت در نتیجــه 
اعتیــاد بــه مواد مخدر بــا اعتیاد اینترنتی یکســان 
خواهد بود، البته برخی کارشناســان میان این دو 
تفاوت قائل هســتند اما میتوان گفت عواقب این 

دو، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.
شــخصیت افــراد بــر روی میــزان دلبســتگی به 

فضای مجازی موثر است
این جامعه شــناس گفت: انسان هایی که تیپ 
شــخصیتی پرهیزمــدار و گوشــه گیــر دارنــد چون 
نمی توانند در عالم واقع ارتباط اجتماعی مناسبی 

داشــته باشــند به فضای مجازی روی می آورند در 
نتیجه به مرور زمان به اینرنت اعتیاد پیدا می کنند 
یا کسانی که شخصیت وابسته و اعتماد به نفس 
کمتــری نیــز دارنــد از جملــه افــراد مســتعد بــرای 

درگیری با این معضل هستند.

  اینترنت به فضایی برای پناه گرفتن تبدیل 
شده است

شــریفی یــزدی گفــت: افــرادی کــه در زندگــی 
ذهنــی  دغدغه هــای  و  هســتند  درگیــر  روزمــره 
مختلفــی دارند بیشــتر به فضای مجازی وابســته 
می شــوند تــا بــه نوعــی بــرای مــدت کوتاهــی از 
مشکالت فاصله بگیرند یا بازی های آنالین و رواج 
آنهــا مخصوصا زمانی که بــه جنبه های اقتصادی 
و کســب درآمد گــره می خورد باعث می شــود که 
افراد به طور روانی به این بازی ها وابســتگی پیدا 

کنند.
به گفته این روانشــناس ایجاد نوعی هیجان و 

ترشــح هورمون هایی مانند اندروفین و دوپامین 
از جملــه عوامــل موثــر بــر دلبســتگی بــه فضــای 
مجازی هســتند، برخــی افراد نیز نوعی وســواس 
به کســب اطالعــات و دنبال کردن اخبــار دارند که 
نمونه هــای آن در دوران پاندمــی کرونا مشــاهده 

می شود.

اینترنت  به  اعتیاد  همراه  که  معضالتی   
سراغ ما می آیند

ایــن روانشــناس اجتماعــی گفــت: اعتیــاد بــه 
اینترنــت معضــالت زیــادی ایجــاد می کنــد، باعث 
می شود افرادی کسب و کار خود را به دلیل عدم 
تمرکــز از دســت بدهنــد یــا اعتیاد به ســایت های 
قمــار و بازی هــای آنالیــن هزینه هــای ســنگینی را 

بپردازند.
 یکی دیگر از مشکالت اجتماعی ناشی از اعتیاد 
به دوســتی های اینرنتی بدون مجاورت و شناخت 
فرد مقابل اســت که میتواند باعث ســو استفاده 

افراد مختلف بشود.
شــریفی یــزدی گفــت: یکــی دیگــر از معضــالت 
گســیختگی  هــم  از  اجتماعــی  معضــل  اساســی 

خانوادگی است، 
ارتباطــات  مجــازی  فضــای  در  شــدن  غــرق 
اجتماعــی و در نتیجــه درون خانوادگــی را کاهش 
می دهد، بــه طور مثال میتوان بــه پدیده فابینگ 
اشــاره کرد؛ پدیده ای کــه در آن افراد یک خانواده 
علیرغــم زندگی زیر یک ســقف نســبت بــه یکدیگر 
فاصله زیادی پیدا می کننــد و در نتیجه پیوندهای 

عاطفی کم می شود.

  راه مقابله با اعتیاد اینترنتی چیست
شــریفی یــزدی گفــت: ترســیم راهــی درســت 
بــرای گــذران اوقــات فراغــت هماننــد طبیعــت 
گــردی، کتابخوانــی و یــا گــروه درمانــی و انجام 
بازی هــای گروهــی میتواند وابســتگی را کاهش 
دهــد. توجــه به روابــط دوســتی و خانوادگی و 

حتی گردش در ســطح 
عوامــل  از  شــهر 

دیگــر  مهــم 
با  مقابله  بــرای 
اینرنتی  اعتیــاد 

افــراد  هســتند. 
کننــد  ســعی  بایــد 

ذوقــی  و  اســتعداد 
شناســایی  را  خــود  درونــی 

آن  ارتقــا  دنبــال  بــه  و  کــرده 
باشــند تا فرصت هــای خود را با 

فضای مجــازی تلف نکنند.
در برخــی کشــورها ماننــد چیــن 

و اســترالیا برای ســبک زندگی ســالم 
کمپ هایــی بــرای تــرک اعتیــاد اینرنتــی 

برپا شــده است که ســعی می کنند افراد را 
از فضــای مجازی دور نگه دارنــد و با جنبه های 

مفید زندگی آشنا کنند.

اعتیاد اینترنتی تله پنهان فضای مجازی است

فضای مجازی
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مشــــکالت حمل و نقل زمینــــی در 
برخی از مرزها برطرف می شود

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزیر 
و  حمل  مشکل  کردن  برطرف  از  کشور 
نقل زمینی در برخی از مرزها خبر داد و 
گفت: ایران با همسایگان مرزی ارتباط 

خوبی در اداره کردن مرزها دارد.
احمد وحیدی در پاســخ به ســوالی 
مبنی بر اینکه پروژه الکترونیکی شــدن 
مرزهــا در چــه وضعیتــی قــرار دارد، گفــت: الکترونیکــی 
شــدن در مرزها پیگیری می شــود و وضعیت خوبی را در 

این زمینه شاهد هستیم.
بــا  خوبــی  ارتبــاط  ایــران  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
همســایگان مرزی دارد، گفــت: مشــکلی در اداره کردن 

مرزها با همسایگان مرزی نداریم.
وزیر کشــور بیان کرد: در برخــی از مرزها حمل و نقل 
زمینــی مشــکالتی دارد کــه دســتگاه های مختلفــی در 

دولت موظف شده اند تا این مشکالت را برطرف کنند.
وحیــدی بــا تاکیــد بر اینکه مشــکالت حمــل و نقل در 
برخــی از مرزهــا مربــوط بــه حمــل و نقــل باری اســت نه 
مسافری و در زمینه جا به جایی مسافری مشکلی نداریم، 
گفــت: دســتگاه ها در دولت موظف شــده انــد تا کیفیت 

سفرهای زمینی برای جابه جایی بار را بهبود ببخشند.

گشودن حریم هوایی عربستان به 
روی اسرائیل اهانت به یک میلیارد 

و 800 میلیون مسلمان است
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
حزب اهلل لبنان اقدام حکومت سعودی 
هوایی  حریم  شدن  گشوده  در 
رژیم  هواپیماهای  روی  به  عربستان 
صهیونیسی را اهانت و اقدامی تحریک 
میلیون   800 و  میلیارد  یک  علیه  آمیز 
امت  به  خیانت  و  جهان  مسلمانان 

اسالمی دانست.
شــیخ نبیل قاووق عضو دفتر مرکزی حزب اهلل لبنان در 
مراسمی در جنوب لبنان تصریح کرد: اجازه رژیم سعودی 
به هواپیماهای اسرائیلی برای پرواز بر فراز سرزمین حرمین 
شــریفین به یک میلیارد و 800 میلیون مسلمان در جهان 
اهانت کرد و اقدامی تحریک آمیز علیه آنها به شمار می رود.
وی افــزود: وقتــی رژیــم ســعودی بــا رژیــم اســرائیل 
همــکاری امنیتــی و نظامی می کنــد، شــریک تجاوزگری 
اســرائیل علیه ســوریه، لبنان و فلســطین می شــود که 

همین برای خیانت به امت اسالمی کافی است.
شیخ نبیل قاووق تاکید کرد: با معادله مقاومت، لبنان 
به رمز قدرت برای همه عرب ها و جهان عرب تبدیل شد.

از  پاســداری  مســتحکم  دژ  مقاومــت  افــزود:  وی 
حاکمیت، کرامت و ثروت لبنان است. ما برای پاسداری از 
حاکمیت و بازیابــی حق خود در برخورداری از ثروت های 
خودمــان نه به وعده هــای آمریکا دل خوش می کنیم و 

نه به اجالس های سران عرب.
عربســتان ســعودی روز شــنبه در گامی سازشکارانه 
در قبــال صهیونیســت ها در پایــان ســفر رئیــس جمهور 
آمریکا به منطقه از بازشــدن حریم هوایی عربســتان به 

روی هواپیماهای رژیم صهیونیستی خبر داد.

کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم 
باید در عرصه میدانی موجب 

بهبود معیشت مردم شود
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
آمار مهار  شورای اسالمی گفت: با ارائه 
باید  نقدینگی  رشد  کاهش  و  تورم 
جامعه  معیشتی  وضعیت  شاخص 
عرصه  در  اعداد  این  اگر  کند  تغییر 
میدانی خود را نشان دهند می توان به 

برون رفت از وضعیت موجود امیدوار باشیم.
محمدرضا پورابراهیمی در مورد آمارهای ارائه شــده 
بانــک مرکــزی در مــورد کاهــش رشــد نقدینگــی و تورم 
ســاالنه در کشــور گفــت: آمار ارائه شــده از ســوی بانک 
مرکــزی بــرای بــازه زمانــی کوتاه مــدت اســت و نشــان 
می دهــد کــه شــاخص های اقتصــادی در ایــن زمینــه تا 

حدودی بهبود پیدا کرده است.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح کــرد: 
آمارهای نقطه ای می تواند عالمت های اولیه مطلوبی باشد 
امــا اســتمرار این وضعیت برای کشــور مهم اســت اگر روند 
کاهشی نرخ رشد نقدینگی در ســه و 6ماهه بعدی به این 
صورت پیــش رود در آن صورت می توان گفت که روند مهار 
شــاخص های نامطلــوب در حوزه اقتصادی همانند رشــد 
نقدینگی، اثرات تورمی وموضوعات مربوط به کاهش سهم 
اســتقراض دولت از نظــام بانکی در چنبره مهــار دولت قرار 
گرفته است. نماینده مردم کرمان اضافه کرد: آمار ارائه شده، 
عالمــت اولیــه ای از تصمیمــات مطلــوب اقتصــادی دولت 
اســت که باید در عرصه میدانی خود را نشان دهد و نیاز به 
گذر زمان دارد. پورابراهیمی مهار تورم ســاالنه را برای نظام 
اقتصادی کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: اقدامات دولت در 
حوزه اقتصاد باید دستاورد خود را در حوزه بهبود معیشت 
مــردم نشــان دهد بــا ارائــه آمار مهــار تورم و کاهش رشــد 
نقدینگی باید شاخص وضعیت معیشتی جامعه تغییر کند 
اگر این اعداد در عرصه میدانی خود را نشان دهند می توان 

به برون رفت از وضعیت موجود امیدوار باشیم.

ایران و جهان

وحیدی

حزب اهلل

پورابراهیمی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سازمان  مدیرعامل  جهان: 
به  اشاره  با  اجتماعی  تامین 
پارامترهای  برخی  در  اینکه 
چالش هایی  بازنشستگی، 
عنوان  به  دارد،  وجود 
درصد   50 از  بیش  مثال 
از  پیش  اجتماعی  تامین  در  بازنشستگی ها 
موعد بوده و هزینه ها را باال می برد گفت: یکی 
بر  مستمری  محاسبه  نحوه  مسائل،  از  دیگر 
در  که  است  خدمت  آخر  دوسال  حقوق  حسب 
همین راستا یک طرح ساماندهی و آماده شده 

و در حال پیگیری است.
میرهاشم موسوی در تشریح وضعیت تامین 
مالــی ســازمان تامین اجتماعی اظهــار کرد: یکی 
از مشــکالت تامین اجتماعــی و موضوعی که در 
بــدو ورودم به این ســازمان، بر ســختی مدیریت 
افــزوده بــود، ناپایــداری منابــع در صندوق هــای 

بازنشستگی و در تامین اجتماعی بود.
وی افــزود: برخــی مدیــران ســابق ایــن حوزه 
ادعــا می کردنــد کــه مدیــران جدیــد نمی توانند 
حتــی یــک مــاه حقوق هــا را بپردازنــد و وضعیت 
به قدری نامســاعد اســت که نمی تواننــد امور را 
پیش ببرند. بنده با این حوزه آشنا و از سختی کار 
مطلع بودم، تصمیمات غلطی در گذشته گرفته 
شــده بود و بــه عنوان میراث باقــی مانده بود و 

متاسفانه می دانستند چه کرده بودند.
مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی با بیان 
اینکــه چنــد مولفــه و شــاخص در صندوق های 

بیمه گــر حائــز اهمیــت اســت کــه وقتــی تغییــر 
می کنــد، زنــگ خطــر بــه صــدا درمی آیــد گفــت: 
یکی از این شــاخص ها، ضریب پشتیبانی است. 
خروجــی  بــه  ورودی  نســبت  اســتاندارد  عــدد 
صنــدوق، 6 تــا 6.5 اســت بــه ایــن معنــا کــه به 
ازای هر 6.5 ورودی و شــاغل یک بازنشســته در 
خروجــی داشــته باشــیم. این ضریب پشــتیبانی 
اکنون به 4.2 رســیده اســت. این عدد در برخی 
صندوق ها زیر یک است به عنوان مثال صندوق 
بازنشســتگی کشــوری دیگر همه حقوق بگیرند 
و چیــزی بــه نــام ورودی ندارنــد و از ایــن حیث، 

چالش، عمیق است.
بــا  ادامــه داد: رویه هــا و قوانیــن  موســوی 
تضامیــن مالــی بــاال این مســئله را تقویــت کرده 
بازنشســتگی،  پارامترهــای  برخــی  در  اســت. 
چالش هایــی وجــود دارد، به عنــوان مثال بیش 
از 50 درصــد بازنشســتگی ها در تامین اجتماعی 
پیــش از موعــد بــوده و هزینه هــا را بــاال می برد. 
یکی دیگر از مســائل، نحوه محاســبه مســتمری 
بر حســب حقوق دوسال آخر خدمت است. اینها 
محــل توجــه و کار کارشناســی اســت؛ در همین 
راســتا یــک طــرح ســاماندهی آمــاده شــده و در 
حال پیگیری است و این اتفاق بسیار مهم در این 

دولت خواهد افتاد.
وی افــزود: در مجمــوع این تغییــر و تحوالت 
زمینــه ای، تقنینــی، رویــه ای و اقدامــی، چالــش 
ناپایداری را در صندوق رقم زده اســت. درکنار آن 
عرصه اقتصادی که بایــد بازدهی دارایی هایمان 
بهتــر می بــود، محــل تاخــت و تــاز بــوده و نــرخ 

بازدهی دارایی ها در حوزه ســرمایه گذاری ها نرخ 
مطلوبی نبوده است.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با تاکید 
بر اینکه باید برای بهبود مولفه ها و شاخص های 

صندوق، برنامه و نقشــه مواجهه داشته باشیم 
گفت: بــه عنوان مثــال وقتــی 30 درصد جامعه 
تحــت پوشــش بیمه هــای اجتماعــی نیســتند، 
می شــود روی آن بــرای جبران ضریب پشــتیبانی 

برنامه ریــزی کــرد. یکــی از اقدامــات ما در ســال 
گذشــته، افزایش نرخ پوشش بیمه شدگان بود 
و در همین راستا راهبرد توسعه پوشش بیمه ای 

مدنظر قرار گرفت.
موسوی ادامه داد: سال گذشته بیش از یک 
میلیون بیمه شده جدید وارد صندوق شدند که 
700 هــزار مــورد آن در دولت جدیــد اتفاق افتاد. 
دو طرح در دست اجرا در دل پوشش بیمه ای که 
اقتضای امیدآفرینی هم دارد پوشش بیمه زنان 

خانه دار و دانشجویان بود.
وی بــا اشــاره به اینکــه یک ســوءمدیریت رخ 
داده؛ در دوره هــای قبلی که از ســال 95 از بانک 
اســتقراض کردیم تصمیم غلطی بــوده و نزدیک 
به 88 هــزار میلیارد تومان به بانــک رفاه طلبکار 
بودیم گفت: ما در دوره جدید، ضمن اینکه دیگر 
از بانــک برای پرداخت حقــوق ریالی وام نگرفتیم، 
ایــن بدهی بــزرگ را نیز اخیرا با بانک رفاه تســویه 

کردیم.
مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی افزود: 
در ایــن مــدت حقــوق بازنشســتگان بــه موقع 
پرداخت شــده و بــه تعویق نیفتاده اســت. ماه 
گذشــته نزدیک به 28 هزار میلیارد تومان صرف 
ایفای تعهــدات کردیم. مشــکلی بــرای پرداخت 
مســتمری بازنشســتگان تاکنــون نداشــتیم و از 
این پس هم همینگونه خواهد بود. مســیر را با 
قدرت ادامه می دهیم تا اعتماد مردم به تامین 
اجتماعــی در امانتداری از حقوق بین النســلی و 
ســرمایه های ملی که از ما انتظــار دارند را حفظ 

و ارتقاء دهیم.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  جدید  نسل  ضعف  جهان: 
خواندن  مهارت های  و  ادبیات 
دوره های  به  حتی  نوشتن  و 
یافته  تسری  باالتر  تحصیلی 
غلط  سیاست های  و  است 
فارسی  ادبیات  و  زبان  آموزش 

همچنان پابرجاست.
و  نوشــتن  و  خوانــدن  در  ناکارآمــدی 
مفاخــر  بــا  بــودن  ناآشــنا  زبانــی،  مهارت هــای 
به کارگیــری  رواج  و  کشــور  ادبیــات  بــزرگان  و 
افراطــی کلمــات غیرفارســی در تعامالت نســل 
جدید چالش هایی هســتند کــه زنگ خطر افول 
مهارت هــای کالمــی و زبــان فارســی را بــه صــدا 

درآورده است.
چالشی که استادان و بزرگان حوزه ادبیات را 
به واکنش واداشته است و واکاوی آن، موضوع 
را بــه نظــام و تعلیــم و مدارس به عنوان بســتر 
اصلــی آموزش و پــرورش کــودکان و نوجوانان 

کشانده است.
در همین خصوص اســماعیل امینی اســتاد 
دانشــگاه و منتقد ادبی گفت: متاسفانه شاهد 
آن هســتیم کــه دانش آمــوزان بعــد از ورود بــه 
دانشگاه به عنوان دانشجو و حتی با دارا بودن 
رتبه های برتر در کنکور در زبان و ادبیات فارسی، 
در خواندن و نوشــتن آن هم نه متون ســنگین 
ادبــی بلکه در متــون عادی زبان معیار مشــکل 

دارند.
وی بــه ریشــه یابی ایــن مشــکل پرداخــت و 

اظهــار کــرد: علت این شــرایط چند مورد اســت؛ 
اول آنکه زبان فارســی برای کسی اهمیتی ندارد 
و آن را مهم نمی داند. در واقع تصور بر آن است 
کــه آموختــن زبان فارســی بــه دلیل آنکــه زبان 
رســمی کشــورمان محســوب می شــود، نیاز به 

مدرسه و یاد گرفتن ندارد.
این اســتاد ادبیات فارســی بیان کــرد: برخی 
تصور می کنند کــه اختصاص اعتبار و بودجه به 
آموزش و پرورش هزینه کردن است و شاهد آن 
هستیم که برخی مدارس را به بهانه نبود معلم 
و بــا هدف صرفــه اقتصادی منحــل می کنند؛ در 
نتیجه کالس های درســی بــا تراکم دانش آموزی 
بیشــتر داریم و این در حالــی صورت می گیرد که 
جــوان تحصیل کــرده متخصــص بــرای تدریس 

وجود دارد.
وی ادامه داد: در مواردی شاهد آن هستیم 
که افرادی بدون تخصــص ادبیات، این درس را 
در مــدارس تدریــس می کنند و ایــن روند باعث 
می شــود که زحمت معلمان متخصص کم رنگ 
شــود؛ به بیانــی دیگر این تصور وجــود دارد که 
تدریس ادبیات علم نیســت و هرکسی می تواند 

آن را تدریس کند.

فرصت  درسی  کمک  و  تست  کتاب های   
نوشتن را از دانش آموزان گرفت

امینــی تصریــح کرد: متاســفانه نوشــتن را از 
مدرســه حــذف کردند و دانش آمــوزان در طول 
١٢ ســال تحصیل به جز مشــق و مسائل ریاضی 
فکــر  یعنــی  نمی نویســند،  اضافه تــری  مطلــب 

دانش آموزان روی کاغذ پیاده ســازی نمی شــود 
و علــت این موضوع هم کتاب های آماده تســت 

و... است.
امینــی درباره راهکار رفع این معضل تصریح 
کــرد: برنامه های جانبی برای تقویت مهارت های 
زبانی مانند مســابقه کتابخوانی، جلسات ادبی، 
دوره های نوشــتن و اردوهــای ادبی و... کمرنگ 
شــده اســت که بایــد احیا شــود؛ از ســوی دیگر 
هم بخشــی از راه حل رفع این معضل در دست 
رسانه هاســت کــه برنامه هایی بــرای خانواده و 
کــودکان و نوجوانــان تهیــه کــرده و بــه اهمیت 

ادبیات بپردازند.

وی اضافــه کرد: علــم فقط دروس ریاضی 
بلــد  مــادری  زبــان  اگــر  نیســت.  تجربــی  و 
نباشــیم در خوانــدن همین متون و نوشــتن 
همچنین در منطق و اســتدالل به مشــکل بر 
خواهیــم خــورد؛ عــالوه بــر آن بایــد فرهنگی 
ترویج شــود که خانــواده مانــع کتاب خوانی 
و نوشــتن آزاد بچه هــا نشــود هرچنــد که در 
شــرایط کنونــی التهاب آزمون مدارس خاص 
و کنکور این شــور و شوق را از دانش آموزان 

است. گرفته 
این منتقــد ادبی معضل تضعیــف ادبیات را 
متوجه دانشــجویان و نظام آمــوزش عالی هم 

دانســت و بیان کرد: موضوعی که در دانشــگاه 
هــم داریــم ایــن اســت کــه مطالعــه آزاد را جزو 
تعلیم و تربیــت نمی دانند؛ دانشــجویان دنبال 
آن هســتند که کتاب و جــزوه ای مختصر را فقط 
مطالعــه کننــد؛ کنجــکاوی در میان آنهــا وجود 

ندارد که کتاب های دیگری را بخوانند.
وی با اشــاره به اینکه زبان فارســی بســیار 
دســترس  در  ارتباطــی  روش  یــک  از  مهم تــر 
روزانه اســت، گفــت: تکیــه گاه فرهنگ ما زبان 
فارســی اســت و در این مورد بایــد کتاب های 
متنوع در دســترس کودکان و نوجوانان قرار 

گیرد.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
چابهار  گمرک  مدیرکل  جهان: 
اول  ماهه  سه  در  اینکه  بیان  با 
گندم  تن   51 و  هزار   268 سال 
شده  ترخیص  چابهار  گمرک  از 
گندم  دالری  ارزش  گفت:  است 
 127 و  میلیون   119 شده  وارد 
مدت  با  مقایسه  در  و  بوده  دالر   893 و  هزار 
مشابه سال قبل 43 درصد رشد داشته است.

قربــان کریمــی مدیــر کل گمــرک چابهــار در 
پاســخ به سوالی در خصوص آمار ورود کاالهای 
اساســی در ســه ماهه ابتدایی سال 1401 گفت: 
در فصــل بهار بالغ بــر 585 هــزار و 810 تن کاال 
بــه ارزش 309 میلیــون و 997 هــزار دالر تجارت 
خارجی در گمرک چابهار انجام شــده اســت. این 
مقدار در مقایســه با ســه ماهه ســال گذشــته 
در مجمــوع صــادرات و واردات 30 درصد رشــد 

داشته است.
وی با بیان اینکــه از نظر واردات کاالیی گندم 
باالتریــن آمــار را در ســه ماهــه ابتدایــی ســال 
داشــته است، گفت: در این مدت 268 هزار و 51 
تن گندم از گمرک چابهار ترخیص شده که ارزش 
دالری آن 119 میلیــون و 127 هــزار و 893 دالر 
بوده اســت. کاالی دوم نیز برنج بوده اســت که 
در ایــن رابطه 107 هزار و 489 تن ترخیص شــده 

است.
مدیــر کل گمــرک چابهار ادامــه داد: مجموع 
ارزش برنج هــای وارد شــده از گمرک چابهار برابر 
بــا 117 میلیــون و 921 هــزار و 378 دالر بــوده 

اســت. در رتبه سوم کاالهای وارد شده از گمرک 
چابهار چــای قرار دارد. ترخیص این کاال نســبت 
به گذشــت رشــد قابل توجهی داشــته است. بر 
این اساس 823 تن چای به ارزش 3 میلیون و 

959 هزار و 295 دالر ترخیص شده است.
وی افــزود: البتــه در بحــث ترخیــص کاالهای 
اساسی، ذرت نیز وجود دارد اما در آمار سه ماهه 
نبوده اســت و در این مورد نیــز آمار خوبی در تیر 
مــاه ثبــت خواهد شــد. در ســال گذشــته گمرک 
چابهار در جایگاه ســوم واردات کاالهای اساسی 
در کشــور قرار داشته اســت و امیدوار هستیم تا 

با اقدامات انجام شــده و همکاری دستگاه های 
دیگر بتوانیم به رتبه دوم دست پیدا کنیم.

مــا  واردات  کــرد: 97 درصــد  تاکیــد  کریمــی 
کاالهــای اساســی اســت و طــی ســال گذشــته 
در مجمــوع واردات کاالهــای اساســی از گمرک 
چابهــار برابــر بــا 2 میلیــون 325 هزار تــن بوده 
است. از نظر تنوع کاالیی نیز از وضعیت مناسبی 
برخوردار هســتیم. ما بیشترین حجم واردات را 
در گمرک چابهار به ترتیب از کشــورهای روســیه، 

پاکستان، هند، چین و امارات داشتیم.
وی در خصــوص اقدامــات انجام شــده برای 

تســریع فرآینــد ترخیص کاالهای اساســی گفت: 
براســاس دســتور رییس کل گمرک، یــک قرارگاه 
عملیاتی در هر گمرک و در تهران تشکیل شده که 
وظیفه آن تســریع و تسهیل تشریفات گمرکی در 
حوزه کاالهای اساسی است. تالش ما این است 
که تا جای ممکن زمان ایستایی کاالها در انبارها 
و اســکله ها به حداقل برسد. عملکرد بندر نیز در 

این حوزه بهبود پیدا کرده است.
مدیــر کل گمــرک چابهــار بــا اشــاره بــه اینکه 
در بحــث واردات کاالهای اساســی اولویت های 
مــا اخــذ مجوزهــای قانونــی و دریافــت حقــوق 

الزم  تشــریفات  تمامــی  گفــت:  اســت،  دولــت 
بــرای حمل ســریع کاالها از کشــتی به انبــار و از 
انبارها به مقاصد مصرف فراهم اســت. با وجود 
نیــروی  نظیــر  حوزه هایــی  در  کــه  کمبودهایــی 
انســانی وجــود دارد، به صــورت 24 ســاعته در 

حال خدمات رسانی هستیم.

 هند و پاکستان اولین مقاصد صادراتی 
کاال از گمرک چابهار

کریمــی در ادامــه گفــت: در حــوزه کاالهــای 
صادراتــی نیز صادرات کلینکــر)Clinker( به وزن 
159 هزار و 201 تن و ارزش 3 میلیون و 661 هزار 
و 630 دالر در ردیــف اول قــرار دارد. در ردیــف 
بعدی صــادرات تره بــار به وزن 20 هــزار و 737 
تن به ارزش دالری 4 میلیون و 654 هزار و 979 
دالر قــرار دارد. در رتبه های بعدی نیز زغال کک، 
پالســتیک، ماهــی و آبزیــان، خرما و ســایر اقالم 
وجود دارد. کشــورهای عمده مقاصد صادراتی 
نیــز شــامل هنــد، پاکســتان، اندونــزی، امــارت 

بوده اند.
وی در مــورد پیگیری هــای انجــام شــده بــرای 
فعــال شــدن کریــدور شــمال-جنوب گفــت: بــه 
عنــوان گمرک به صــورت شــبانه روزی در اســکله 
شــهید بهشــتی مســتقر هســتیم. ســال گذشته 
در حــوزه فعــال شــدن کریــدور شــمال-جنوب 
اقدامات خوبی صورت گرفت و در ســال جاری نیز 
دستگاه های درگیر این موضوع پیگیری های خوبی 
انجــام می دهنــد. امروز پیش بینی هــای خوبی در 

خصوص افزایش ترانزیت کاال وجود دارد.

یم ی بازنشستگان ندار پرداخت مستمر مشـــکلی برای 

میرهاشم موسوی

اسماعیل امینی

قربان کریمی

دانشجویان و  دانش آموزان  نوشتن  و  خواندن  مهارت  ضعف 

چابهار گمرک  در  اساسی  کاالهای  واردات  درصدی   36 رشد 

ویه هــا و قوانیــن بــا تضامیــن مالــی بــاال ایــن مســئله را تقویــت کــرده اســت. در برخــی  ر
پارامترهــای بازنشســتگی، چالش هایــی وجــود دارد، بــه عنــوان مثــال بیــش از 50 درصد 
بازنشستگی ها در تامین اجتماعی پیش از موعد بوده و هزینه ها را باال می برد. یکی دیگر 
از مســائل، نحوه محاســبه مســتمری بر حســب حقوق دوســال آخر خدمت اســت. اینها 
محل توجه و کار کارشناســی اســت؛ در همین راستا یک طرح ساماندهی آماده شده و در 

حال پیگیری است و این اتفاق بسیار مهم در این دولت خواهد افتاد.

این استاد ادبیات فارسی 
بیان کرد: برخی تصور 
می کنند که اختصاص 
اعتبار و بودجه به آموزش و 
ورش هزینه کردن است و  پر
شاهد آن هستیم که برخی 
مدارس را به بهانه نبود معلم 
و با هدف صرفه اقتصادی 
منحل می کنند؛ در نتیجه 
کالس های درسی با تراکم 
دانش آموزی بیشتر داریم و 
این در حالی صورت ...


