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مشکالتخوابنوجوانانراافسردهمیکنند10جوانی
سپهرغرب،گروهجوانی: ریچاردسون می گوید: نخستین عامل، کندی در ایجاد خواب آلودگی طی روز است که آغاز خواب را در نوجوانان به تأخیر می اندازد. اگرچه نوجوانان دیرتر به خواب می روند اما مدرسه زودتر آغاز می شود. این بدان معناست که رسیدن به میانگین 
مطلوب خواب برای نوجوانان دشوار است و این محدودیت خواب به نوبه خود، نشانه های افسردگی را افزایش می دهد. مشکل به خواب رفتن با تأخیر در زمان بندی ریتم شبانه روزی که در دوران رشد نوجوانان اتفاق می افتد، بدتر می شود و با افزایش خطر افسردگی 
مرتبط است. بروز این تغییرات فیزیولوژیکی در خواب، فرصتی را برای سومین مسیر افسردگی فراهم می کند که روان شناختی تر است؛ فرصتی برای تفکر منفی مکرر، نگرانی و نشخوار فکری که با افزایش سطح افسردگی در نوجوانان مرتبط است. تحقیقات بیشتر در مورد 

نقش خواب در افسردگی ممکن است به ما کمک کنند تا روش های پیشگیری موثرتری را توسعه دهیم تا بتوانیم آغاز افسردگی را حداقل برای برخی از جوانان متوقف کنیم.
پژوهشگران می گویند که مداخالت خواب از جمله نوردرمانی، استفاده از مالتونین و روش های درمان شناختی-رفتاری می توانند مسیر جدیدی را برای کاهش نشانه های افسردگی در جوانان ارائه دهند.

جوانی: گروه سپهرغرب،
نویسندهکتاب»شبیه«بااشاره
و ما بین انس بایدیک اینکه به
آید وجود به هایمان قهرمان
گفت:نوجوانوجوانماتصویر
واضحیازظهورامامزمانندارد.
ریشه تشکیل داعش را باید در 
گروه تروریستی القاعده عراق و سال 2004 میالدی 
زرقــاوی  ابومصعــب  زمانی کــه  کــرد؛  جســت وجو 
به خاطــر سلســله عملیات های انتحــاری، این گروه 
جهادی را پایه گذاری کرد و نام القاعده عراق را روی 
آن گذاشــت. این گروه چند ســال بعد با نام دولت 
اسالمی عراق و شام یا همان داعش شناخته شد؛ 
امــا به این گروه در کشــورهای غربــی با لفظ دولت 

اسالمی عراق و سوریه اشاره می شد.
مهم ترین اولویت داعــش، آن گونه که در ظاهر 
امــر به نظــر می رســد، گســترش شــریعت مدنظــر 
رهبــران این گروه در جهان اســت؛ به این معنی که 
بایــد بــرای برپایی جامعه ای جهانی »شــبیه« آنچه 
در خاورمیانه قرون گذشــته وجود داشــت، تالش 
کــرد. به این ترتیــب از نظر داعش، بایــد تمام جهان 
بــه شــرایط صــدر اســالم برگردنــد و همــه مــردم، 
پیــرو تفســیر آن هــا از اســالم باشــند. ایجاد تــرور و 
وحشــت هم ابزار اصلی این گروه بــرای پیاده کردن 
سیاســت های رهبرانش بوده اســت کــه نمونه ای 
از آن را در همیــن چند روز گذشــته در شــهر شــیراز 
مشاهده کردیم. حال آنکه جهان امروز نیاز مبرم به 
منجــی دارد تا از هر لحاظ، انســان و انســانیت را به 

جایگاه واقعی خودش برساند.
 منجی ای که مرام، مســلک و شــریعت آن کامًال 
در چارچوب فرامین الهی است ؛ نه یک کلمه بیشتر 

و نه یک کلمه کمتر.
فائضه غفارحدادی نویســنده پرکاری است که 
در دهــه 90 و به خاطــر آثاری که در قالــب روایت و 
در حوزه ادبیات دفاع مقدس نوشــته، بین اهالی 
کتاب چهره شده اســت. او همچنین دو سفرنامه 
و یک روزنوشــت با محوریت کرونا در کارنامه کاری 
خــود دارد. غفارحــدادی در نهمیــن کتــاب خود با 
عنــوان »شــبیه«، قالب رمــان را برگزیــده و در آن 
نقبــی بــه روزگار داعش در ســوریه و زمــان پس از 
ظهــور زده اســت. »شــبیه« شــاید دغدغــه خیلی 
از انســان های پیرامــون مــا باشــد؛ اینکــه در ایــن 
زمــان زندگی کنیم، فرزنــد زمانه خود باشــیم، اما 
»شــبیه« پیامبری باشــیم کــه در دوران ما زندگی 

نکرده است.
به بهانه انتشار این کتاب که ماه گذشته توسط 
نشــر شــهید کاظمــی روانــه بــازار شــده گفتگویی 
متــن  مشــروح  داشــته ایم.  کتــاب  نویســنده  بــا 

این گفتگو در ادامه می آید؛

مسیر و روند از حدادی، غفار خانم  
اینکهچهشدبعد شکلگیریاینرمانبگویید.
فکر به روایت، قامت در کتاب هشت نگارش از

خلقیکرمانافتادید؟
برای من محتوا مهم تر از قالب اثر است؛ یعنی 
معمــوًال محتوایــی دارم و می خواهــم آن محتوا 
را بــه مخاطبــم ارائه کنــم و بعد انتخــاب می کنم 
کــه محتــوا در قالب مســتند، روایت داســتانی یا 
رمان باشــد. این نبــوده که تصمیم گرفته باشــم 
یــک رمان بنویســم، بعد دنبال این باشــم که چه 
بگویم بهتر اســت و این رمان خلق شــده باشــد. 
یــک موضــوع مــورد عالقــه و مــورد دغدغــه ای 
کــه داشــتم، مســئله پیامبر بــود. چند مــورد هم 
برایــش داســتان کوتــاه نوشــته بودم. دو ســال 
قبل یکــی از ایــن داســتان ها در مجموعه »بوی 
گــرم شــکوفه های بادام« چاپ شــده بــود. یکی 
از اســاتیدم ایــن داســتان را خواندنــد و بــه مــن 
اصــرار کردند کــه این داســتان را تبدیــل به رمان 
کن، چون ایــن قابلیت را دارد. ابتدا امتناع کردم؛ 
امــا با گذشــت زمــان این ایــده به ذهنــم افتاد و 
خودبــه خود پرورش یافت. تا جایی که احســاس 
کلمــات  و  ننویســمش  نمی توانــم  دیگــر  کــردم 
می خواهنــد بــر روی کاغــذ ســرریز شــوند. نقطه 

خلق کتاب این لحظه بود.

وقت قدر چه »شبیه« نوشتن برای 
گذاشتید؟

تقریبــا دو مــاه نــگارش طــرح داســتان طــول 
کشــید و ده ماه نــگارش خود رمان. این نوشــتن 

ده ماهه به صورت مستمر و هر روزه بود.

رمان»شبیه«درسهزمانگذشته،حال
وزمانپسازظهورمیگذرد.تاچهاندازهکتاب

پشتوانهپژوهشیدارد؟
البتــه این طور کــه می فرمایید نیســت . کتاب 
در ســه زمــان می گــذرد؛ ولــی خــب، اگــر زمــان 
شــهر  در  حانیــه  زندگــی  و   2017 ســال  را  حــال 
می شــود  بگیریــم،  نظــر  در  فرانســه  »نیــس« 
حــال، آینــده و آینده تــر. )یعنــی آینــده و آینــده 
به اضافــه هفــت هشــت ســال(. قبــل از اینکــه 
نویســنده شــوم، روی ماجــرای ظهــور و پس از 
ظهــور مطالعــه داشــتم و کتاب هایــی را دربــاره 
عالئــم ظهــور و پــس از ظهــور خوانــده بــودم. 
حتــی یادداشــت برداری هــم داشــتم . ولی برای 
این کار مجبور شــدم به منابــع مختلف مراجعه 
کنــم، احادیــث چندیــن کتــاب را بررســی و برای 

کردم . جدا  استفاده 
در  اتفاق هایــی  چــه  کــه  داشــتم  دســته بندی 
چــه زمان هایــی رخ می دهــد. از اســاتید مختلفی 
به صــورت تلفنی و یــک مورد حضــوری بهره بردم. 
در ایــن مورد حضوری، اســتاد مــورد نظر کامًال به 
این حوزه )مهدویت( اشراف داشتند و با توجه به 
قصــه رمانم، این ماجرا را از نظر حدیثی و ماجرایی 

توضیح دادند.
همچنین برای بخش تروریستی کتاب که هسته 
مرکــزی رمــان را تشــکیل می دهد، خیلــی تحقیق 
انجــام دادم. یعنــی بــا اینکــه مخاطــب احســاس 
نمی کند این تکه از رمان _کاری که محمد بوهالل 
در شــهر نیس انجــام می دهــد بیرون از داســتان 
اســت ولی تمام جزئیات آن واقعه مســتند است. 
متن هایــی کــه درباره این اتفاق وجود داشــت، به 
زبان فرانســه بود. مجبور شدم متن های طوالنی 

را بخوانم.
تحقیــق دیگــرم بیشــتر راجع به وقایــع مربوط 
بــه ســوریه بــود که بــر اســاس موضوعــات مورد 
نیــازم برای کتــاب، تحقیق کردم. درباره خود شــهر 
»نیس«، پروم، فروشگاه ها و دیگر اماکن موجود 
در آن شــهر هــم خیلی تحقیق کــردم؛ به طوری که 
اگر االن وارد شــهر نیس شــوم شاید بتوانم بدون 
کمک نقشه به ســاحل، فروشگاه و فرودگاه بروم 
یا به شما بگویم کدام اتوبوس از کدام خیابان رد 

می شود!

شخصیت کتاب شخصیتهای میان در 
واقعیهموجوددارد؟

واقعیــت  از  برگرفتــه  کتــاب  شــخصیت های 
هســتند امــا هیچکــدام واقعــی نیســتند. حتــی 
محمــد بوهــالل که ســعی کــرده ام از نظر اســم و 
چهــره و اطالعــات منطبــق با واقعیت باشــد، ولی 

درنهایت او هم خیالی است.

تجربه از چهقدر رمان، این نگارش برای  
زیستهتاناستفادهکردید؟

مــن تاکنــون به شــهر نیــس ســفر نکــردم؛ اما 
قطعــا زندگــی مــن در اروپــا در فضاســازی زندگی 
حانیــه در نیــس نقش داشــته. احتمــال دادم که 
زندگــی در شــهر »لــوزان« ســوئیس باید مشــابه 
»نیــس« باشــد. حتی اینکه زبان شــهری که در آن 
زندگــی می کردم با زبان شــهر نیس یکســان بود، 

خیلــی بــه مــن در پیشــبرد رمــان کمک کــرد؛ برای 
درک فضــا و جمالتــی کــه در دهــان شــخصیت ها 

می نشست، تجربه زیسته خیلی به کمکم آمد.

پاسخ دنبال بهنوعی کتاب این در شما 
شبیه میشود چهطور که بودید سوال این به
کسانیعملکنیمکههرگزدرموقعیتوشرایط
مانبودهاند؛حتیپیامبر.واقعًاچهطورمیتوان
رابهشرایط بزرگواران آن شرایطزمانیومکانی

زمانیومکانیخودمانتعمیمدهیم؟
بــرای ایــن کار چــاره ای جز شــناخت بیشــتر آن 
افــراد نداریم و باید یک انــس و همدمایی بین ما، 
قهرمان هــا و الگوهایمــان پدید بیایــد. در غیر این 
صــورت نمی توانیم الگوبــرداری کنیم، تــا جایی که 
رفتارهایــی کــه آن بزرگــواران نداشــتند، چــون در 
شــرایط ما نبودند، بتواند برای ما متصور شــود و 
ما پیش بینــی کنیم اگر در موقعیــت ما بودند چه 

رفتارهایی را از خود بروز می دادند.

اشاره ظهور« از »پس زمان به کتاب در  
کردیدکهدرنوعخودشجالباست.موضوعی
کهدربارهآناطالعاتمانمحدودوناقصاست.

چرادنبالاینسوژهرفتید؟
آرزوی نوشــتن دربــاره پس از ظهــور، از زمان 
دبیرســتان بــا من اســت؛ یعنــی بیش از بیســت 
ســال . یک بار در حیاط صحن گوهرشــاد نشسته 
می کــرد  صحبــت  دراین بــاره  ســخنران  و  بــودم 
کــه اگــر نویســنده ای پیدا شــود و شــیرینی ها و 
زیبایی هــای پــس از ظهــور را برای مــردم دنیا به 
تصویر بکشــد، آن قدر این شیرینی ها و زیبایی ها 
جذاب هســتند که همه مــردم دنیا برای تعجیل 

در فــرج امام زمان دعا می کنند. 
این آرزو در آن لحظه که یک دختر دبیرســتانی 
بودم در من شــکل گرفت و ســال ها با من بود، 
هنوز هم هســت و هنوز هم به آن آرزو نرســیدم 
که شیرینی های پس از ظهور را به تصویر بکشم. 
البتــه در طرح اولیــه ای که داشــتم ماجرای پس 
از ظهــور خیلــی مفصــل بود و محــدود به فصل 
آخر نبود، مدام در خالل داســتان ارجاع داشت. 
امــا دالیل مختلفی باعث شــد کــه در همین حد 

محدود اجرا کنم.
همیــن میــزان را هــم خیلی ها عقیده داشــتند 
کــه از کار حذف کن و اگر نگذاری هم ایرادی ندارد؛ 

اما اصرار داشــتم این فصل بماند، چون به شدت 
دوســتش داشــتم و بــرای آن زحمــت کشــیدم . بر 
اینکــه بــه انــدازه نیمــی از روز هم ماجــرای پس از 
ظهــور را به تصویــر بکشــم تعمد و دلیل داشــتم. 
چون فکــر می کنم وقتی نوجــوان و جوان ما دعا 
می کنــد کــه خدایا فــرج امــام زمانمان را برســان، 

هیچ تصویر واضحی به ذهنش نمی آید.
 اگر کســی بتواند آن ایام را با توجه به احادیث 
ذهــن  در  دعــا  آن  بکشــد،  به تصویــر  مســتند 
خوانندگانــش زیباتــر می شــود و موقــع گفتنش 
می شــود.  ایجــاد  دلشــان  در  بیشــتری  شــوق 
خیلی دوســت داشــتم این شــوق را در دل آدم ها 
بیندازم. طوری که بعد از خواندن این کتاب وقتی 
می گوینــد اللهم عجــل لولیک الفرج، کمی بیشــتر 
از قبل ذوق داشــته باشــند و از تــه دل این دعا را 

بخوانند.

تبلوری »حانیه« شخصیت من، نگاه از  
پرداخت برای آیا نویسنده. شخصیت از بود
حانیهودغدغههایش،ازخودتان،تجربهزیسته

ودغدغههایتانوامگرفتید؟
شــخصیت حانیــه بــا شــخصیت مــن متفاوت 
است؛ اما دغدغه هایی که دارد تقریبا دغدغه های 

من هم هســتند و عمدًا این شــخصیت را ساختم 
لحــاظ  از  کنــم.  پیــدا  را  دغدغه هایــم  پاســخ  کــه 
شخصیت روحی و اخالقی با من متفاوت است. با 
این اوصاف نمی توان گفت که شــباهت هایی بین 
مــن و حانیه وجود ندارد. خب حانیه هم مثل من 
در یکی از از شــهرهای اروپایی که زبانش فرانسوی 
اســت زندگــی می کند و مســلما تجربه مــن به کار 

حانیه آمده است.

ازکتابدرسوریهمیگذرد؟ بخشهایی
صحنهپردازیشماازاینمکان،آنهمدردورانی
درسوریهجوالنمیدهدخیلی دارد کهداعش
خوباست.آیابراینگارشاینکاربهسوریههم

سفرداشتید؟
نــه، خودم به ســوریه ســفری نداشــتم. درباره 
این قســمت از برش هایی از کتاب »همســایه های 
خانم جان« نوشته خانم زینب عرفانیان استفاده 
کــردم. بــا راوی این کتاب که پرســتاری در ســوریه 
بودنــد و خاطــرات واقعــی را تجربــه کــرده بودند 
ارتباط گرفتم، قبل از نگارش کتاب و بعد از نگارش 
فصل هــا چندین بار با هم صحبت کردیم. عالوه بر 
آن، کتاب هایــی که درباره ســوریه خواندم بی تأثیر 

نبود.

شاید جوانی: گروه سپهرغرب،
زیاددراطرافتانشنیدهباشیدکه
میگویندفالنیفردشماقتصادی
اقتصادی هوش فالنی یا دارد
میشود چطور ما اصال ندارد،
اش اقتصادی هوش نفر یک که
تقویتمیشودودیگریشممالی
پیدانمیکند؟آیااصالمیتوانشماقتصادیرااز
کودکیبهبچههاآموزشداد؟براییافتنپاسخ

اینگزارشرابخوانید.
»خوب به خاطر می آورم زمان هایی از کودکی ام را 
که پدر می توانست خیلی لوازم مختلف مثل اسباب 
بازی و لوازم التحریر را برایمان بخرد اما به ما ماهیانه 
پول می داد تا پس انداز کنیم و برای خودمان خرید 
کنیم، آن زمان وقتی که می خواســتم خودم دست 
به جیب بشــوم، کلی نقشــه می کشــیدم و بعدش 
بخشــی از پــول را باز پس انــداز می کردم و بخشــی 
دیگــر را تنها به وســایلی که الزم داشــتم، اختصاص 
می دادم. با همین روند بزرگ شدم تا االنی که خودم 
دارای بچه هستم و به بچه هایم آموزش پس انداز و 

تقویت هوش مالی شان را می دهم.«
ایــن صحبت هــا را دوســتی می کنــد کــه معتقد 

اصــال  اطرافیانــش  از  خیلــی  بلــد اســت 
نیســتند چطــور باید پول خــرج کنند 

یــا اینکه پــس انداز کننــد، کارهایی 
می کننــد که بعد از آنها پشــیمان 
می شوند یا با ولخرجی هایشان 
نمــی تواننــد یک زندگی بــا ثبات 

امــا  تــدارک ببیننــد.  بــرای خــود 
علــت چیســت؟ چــرا اینهــا هــوش مالــی یــا 

شــم اقتصادی پیدا نکــرده انــد؟ اصال چطور 

می توانیم هوش مالی فرزندانمان را تقویت کنیم، 
بــدون اینکــه در خرج کردن برایشــان تنگ دســتی 
نکنیــم یا اینکــه آنها را ولخــرج بار نیاوریــم. برخی از 
روان شناسان کودک و خانواده اعتقاد دارند که هوش 
مالی باید از سنین پایین به بچه ها آموزش داده شود، 
خانواده ها نباید تصور کنند که حال فرزندشــان بزرگ 
شود تا خیلی چیزها را درک کند، بعد به او درباره مسائل 
اقتصادی و هوش مالی توضیح بدهند. درست است 
که یک کودک از پس فهم خیلی مســائل اقتصادی بر 
نمی آید اما آن بخش های اقتصادی تر و پیچیده تر را 
می توان در ســنین باالتر به او آمــوزش داد، اما درباره 
پــس انداز کــردن و خیلی چیزهای جزئی دیگــر باید از 

کودکی شروع کرد.

ازچهسنیآموزشمالیراشروعکنیم؟

بــاره  ایــن  در  روانشــناس  احمــدی«،  »ســحر 
می گوید: »کارهای ساده مثل شمردن پول یا سکه 
را می توان از همان یک تا دو ســالگی آغاز کرد، حال 
شــاید االن دیگر ســکه کمتــر در دســت خانواده ها 
باشــد امــا شــمارش را بــا هــر وســیله ای می تــوان 
شــروع کرد و حتی اســکناس ها را بچه ها می توانند 
بشناســند، مثال از یک تا ده بتوانند آنها را بشــمارند 
اما برای فهم اندازه، ســایز، رنگ و نوع پول آنها باید 
به ســن سه، چهار سالگی برســند و د راین سن پدر 
و مــادر می توانــن پــس از تکــرار و تمریــن از بچه ها 
بخواهند که سکه ها یا اسکناس ها را براساس رنگ 
یا انــدازه مرتب کنند. شــاید االن برخــی خانواده ها 
تعجب کنند که این ســن برای چنین کاری زود است 
اما واقعا بچه های نسل کنونی به راحتی می توانند 

این آموزش ها را در سنین پایین ببینند.«

برایبچههاقلکبخرید
نخســتین نکته در آمــوزش صرفه جویی و پس 

انــداز کــردن مالــی تهیه کــردن قلــک بــرای بچه ها 
است، احمدی در این باره می گوید: » با راهکارهای 
ســاده مثل تفریحی ســکه یا پول انداختن در قلک 
می تــوان آموزش ها را شــروع کرد و ســپس به آنها 
گفت که این پول ها ذخیره می شــود تا در یک جای 
مناسب مثل خرید چیزی که الزم داری، صرف شوند 
و در نهایت با تشــویق بچه ها بــه ذخیره کردن پول 
هایشــان ایــن کار تبدیل بــه یک مــدل زندگی برای 
آنها می شود. پس از این تشویق ها می توان زمانی 
که قلک بچه ها پر شــد، آن را باز کنید یا بشــکنید و 
چیزیکه الزم داشــته یا بدان عالقه دارند را برایشان 
تهیه کنید. حتی خوب اســت تــا اجازه دهید بچه ها 
خودشــان چیزی که دوست دارند را به همراه شما 

تهیه کنند.
نکتــه مهم در ایــن آموزش این اســت که عالوه 
بر اینکــه بچه ها ذخیره کردن پــول را یاد می گیرند، 
متوجه می شوند که پول درآوردن به راحتی نیست 
و خانــواده برای هــر چیزی پول در اختیارشــان قرار 
نمــی دهــد و همــه چیــز برایشــان تأمین نیســت، 
بنابراین با افزایش ســن خواسته هایشان معقول 
نخواهنــد  والدیــن  از  زیــاد  توقعــات  و  می شــود 

داشت«.
در حــال حاضــر برای هــر مفهوم آموزشــی برای 
کــودکان و نوجوانــان کتاب وجــود دارد از آموزش 
دستشــویی رفتــن تا غــذا خــوردن، حمــام کردن، 
هــوش مالــی و... خیلــی از ایــن کتاب هــا درقالــب 
داستان هایی جذاب مفاهیم مختلف را به کودکان 
آموزش می دهد با یک جستجوی ساده می توانید 
به برخی از این کتاب ها دسترســی پیدا کنید و برای 
بچه هــا تهیه کنیــد. زمانی که مفاهیم آموزشــی به 
صــورت داســتان، شــعر و قصه به کــودک آموزش 

داده شود، به خوبی نیز در ذهن باقی می ماند.

مفاهیم آموزش مضمون با کتابهایی 
اقتصادیبرایکودکانتهیهکنید

احمدی همچنیــن می گوید: »کودک باید بداند 
کــه پول همینطوری از کیــف پدر و مادر بیرون نمی 
آیــد، بلکه پــول در ازای کار کردن به دســت می آید، 
مــا کار میکنیــم و پــول می گیریــم اگــر کار نکنیــم از 
پــول خبری نیســت. البتــه این مطالــب همه بدون 

اضطراب باید برای بچه ها مفهوم سازی شود.

عــالوه بــر اینهــا ســه نکتــه را بایــد کــودکان یاد 
بگیرند: بخشندگی، پس انداز و خرج کردن. مثال به 
جــای اینکه یک قلک برای بچه تهیه کنید،ســه قلک 
با این ســه عنوان تهیه کنید که بخشــی از پولش را 
اگر پس انداز میکند، بخشــی را نیز برای بخشندگی 
به افراد تهیدســت پس انــداز کند. از این طریق یک 
شخصیتی تربیت می شود که یاد می گیرد در تمام 
مراحــل زندگی اش بــرای دیگرانی کــه پولی ندارند 
نیــز از مالش چیزی ببخشــد. بنابرایــن هر زمانی که 
کودک پولی به دستش می رسد، او را تشویق کنید 

که برای هر سه قلک پولش را تقسیم کند.«

بهکودکانپولهدیهبدهید
برای هدیه دادن به بچه ها پول در نظر بگیرید تا 
خودشــان بتوانند تصمیم بگیرند که چه چیزهایی 
بــرای خود تهیه کنند و بــه این طریق تصمیم مالی 
بگیرنــد. البتــه پول توجیبی هم بــرای بچه ها خوب 
است اما نه اینکه بی حساب و کتاب باشد. برای پدر 
ومادرهای زیادی پیش می آید که کودکشــان همه 
پول را صرف خرید چیپس و پفک می کند و روز بعد 
انتظــار دارد کــه مامان و بابا بــرای او پفک بخرد. در 
اینطور مواقع بهتر اســت که پدر و مادر اســتقامت 
کنند و چیزی برای بچه نخرد تا فرصت آموزش مالی 

از این کودک گرفته نشود.

بازیآموزشمالیچیست؟
برخــی از والدیــن ایــن بــازی را بلــد هســتند که 
مثال با کودکشــان بازی بــه راه می اندازند، مثال به 
فروشــگاه می روند یا رســتوران می روند و در ازای 
خریــدی که میکنند یــا غذایی کــه می خورند، پول 
پرداخــت می کننــد. ایــن بــازی نیاز به پــول واقعی 
دارد تــا بچه هــا هــم پول را بشناســند و هــم آن را 

جدی بگیرند.
.احمدی تأکید می کند که برخی بچه ها تا سنین 
مدرسه هم بلد نیستند از پول چطورباید استفاده 
کنند یااینکه حتی یک هزینه آنالین را پرداخت کنند، 
به خاطر همین خیلی مهم اســت که بچه ها زمانی 
کــه یــاد میگیرند چطور با گوشــی همــراه کار کنند، 
پرداخت هــای آنالین بــا مجوز والدیــن را هم انجام 
دهند یــا اینکه هزینه کالس یا آموزش هایشــان را 

بتوانند پرداخت کنند.

گاهی الزم اســت درباره قیمت اجناس با بچه ها 
گفتوگــو کنیــد البتــه نه اینکــه گفت وگــو تبدیل به 
یــک اضطراب برای بچه ها شــود، بلکه بــه طوریکه 
بتوانند اگر الزم باشد جایی کمکتان کنند، هزینه ای 
را پرداخت کنند، کرایه تاکسی بدهند یا اینکه قیمت 
اجناس را بدانند تا خودشان هم توقعات معقول 
از شــما داشــته باشــند و قیمت ها را بتوانند با هم 
مقایسه کنند. حتی گاهی به آنها حق انتخاب دهید 
که مثال بین این دفترچه یادداشــت با دیگری کدام 

را انتخاب کند، آنکه قیمتش کمتر است یا بیشتر؟

ازمشاغلتابستانینوجوانانتامدیریت
اقتصادیمنزلدریکروز

زمانی که بچه ها به ســن نوجوانی می رســند، 
میتواننــد بــرای تأمیــن وســایل و مایحتــاج خانه 
کمــک کننده باشــند، عالوه بــر اینکه پــدر و مادر 
می تواننــد مشــاغلی در ایــام تابســتان کــه بــرای 
بچه ها ســاده امــا شــدنی اســت، راه بیاندازند از 
سویی هم می توانند مسئولیت هایی چون خرید 
بــه آنهــا بدهند و قبــل از آن، از آنهــا بخواهند که 
لیســت مورد نیــاز را تهیه کرده و پولش را دریافت 
کننــد. مایحتــاج مــورد نیــاز خودشــان را از پــول 
توجیبــی روزانه یا ماهانه شــان تهیــه کنند و آنها 
را تشــویق به این کارهــا کنید. پــول توجیبی باید 
براســاس سن و ســال بچه و نیازش تأمین شود 
و در صورتــی کــه او بیــش از نیــاز یا بیــش از پول 
توجیبــی روزانه یا ماهانه خود از شــما طلب کرد، 

هرگز زیربارش نروید.
احمدی همچنین می گوید: »در سنین نوجوانی 
همچنین الزم اســت که برای بچه ها حساب بانکی 
بــاز کنیــد و یا اینکــه آنها را بیمــه عمرکنیــد و آنها را 
در جریــان ذخیــره پــول برایشــان قــرار دهید حتی 
اگــر در جایی مثل زمان های عیــد که بچه ها عیدی 
می گیرند یا تولدشــان الزم بود، پیشنهاد پس انداز 

پول هایشان را به آنها بدهید.«
گاه حتــی نوجوان هــا می توانند خــرج و مخارج 
یــک روز کامل منزل را با بودجه ای کــه به آنها داده 
می شود، بدست بگیرند تا مدیریت اقتصادی خانه 
را در یک زمان هایی تجربه کنند. همه این فعالیت ها 
شدنی اما شاید وقت گیر باشد منتها انجام شده و 

از سوی خانواده ها جواب گرفته شده است.

یر واضحی از ظهور  نوجوانان تصو
امام زمان )عج( ندارند

فائضه 
غفارحدادی

تصمیمات مالی

تحقیق دیگرم بیشتر 
راجع به وقایع مربوط به 
سوریه بود که بر اساس 
موضوعات مورد نیازم برای 
کتاب، تحقیق کردم. درباره 
وم،  خود شهر »نیس«، پر
وشگاه ها و دیگر اماکن  فر
موجود در آن شهر هم خیلی 
تحقیق کردم؛ به طوری که 
اگر االن وارد شهر نیس شوم 
شاید بتوانم بدون کمک 
وشگاه و  نقشه به ساحل، فر
ودگاه ... فر

هوش مـــالی کودک مان را چطور تقویت کنیم؟

در سنین نوجوانی همچنین الزم 
است که برای بچه ها حساب 

بانکی باز کنید و یا اینکه آنها را 
بیمه عمرکنید و آنها را در جریان 

ذخیره پول برایشان قرار دهید 
حتی اگر در جایی مثل زمان های 

عید که بچه ها عیدی می گیرند 
یا تولدشان الزم بود، پیشنهاد 

پس انداز پول هایشان را به آنها 
بدهید...
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چطوردختروپسرمانرا
مسئولیتپذیرباربیاوریم؟

باید والدین جوانی: گروه سپهرغرب،
فرزندان به مختلف وظایف سپردن با
مسئولیتپذیر و مدار وظیفه را آنها
نان بخواهند آنها از مثال بیاورند. بار
کارها در یا بشورند را ظرفها یا بخرند
یا کنند. همکاری خانه تمیزکاریهای و
غذایسبکیرابپزند.بادادنمسئولیت
بهفرزندانبهآنهاهویتمیدهیدوبهاوکمکمیکنید

کهدرزندگیمشترکشموفقترباشد.
از دیــدگاه حضــرت علی )ع( فرزندان انســان تربیت 
پذیرنــد و اگــر پــدر و مادر از شــیوه ها و اصــول تربیتی 
آگاه باشــند، از ایــن ویژگی و تربیت پذیر بودن انســان 
در  را  خویــش  فرزنــدان  و  می برنــد  بهــره  خوبــی  بــه 
رســیدن بــه باالترین درجه هــای علمــی و معنوی یاری 
می رســانند. آن حضــرت بــر اســاس اصــل »تربیت پذیر 
بــودن انســان«، یکــی از حقــوق فرزنــدان بــر پــدر را، 
تربیــت شایســته فرزنــد می دانــد و می فرمایــد: »حــق 
الولد آن یحســن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن؛ 
حــق فرزنــد بر پــدرش این اســت که نــام نیکــو برای او 
برگزینــد و به خوبــی ادب و تربیتش کند و به وی قرآن 
بیامــوزد«. بنابرایــن مقولــه تربیتــی فرزنــدان از جمله 

وظایف مهم پدر و مادر اســت.

آموزشدادنبهفرزندانراازکودکیآغازکنید
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بــه ســراغ دکتــر »امان 
دانشــگاه  جامعه شــناس  اســتاد  مقــدم«  قرایــی  اهلل 
رفتیــم.  اجتماعــی  آسیب شــناس  و  تهــران  خوارزمــی 
ایــن آسیب شــناس اجتماعــی می گوید: »برای داشــتن 
آن هــا  بــه  کودکــی  از  بایــد  مســئولیت پذیر  فرزنــدان 
آموزش هــای الزم را داده شــود و والدیــن در خانــواده 
طفولیــت  و  کودکــی  دوران  در  کننــد.  فرهنگ ســازی 
بنابرایــن  می گیــرد.  شــکل  فرزنــد  بنیــادی  شــخصیت 
شــکل  خانــواده  در  اول  درجــه  در  فرزنــد  شــخصیت 
می گیــرد و این مســئولیت خطیر بر عهده والدین اســت 

که به فرزندان آموزش دهند.

دوستصمیمیفرزندتانباشید
دکتــر قرایی مقــدم در ادامه می گوید: والدیــن باید با 
فرزندان شــان زیــاد حرف بزنند و با آن ها دوســت باشــند. 
می کننــد.  بــرداری  الگــو  دوستانشــان  از  بیشــتر  آدم هــا 

بنابراین دوست صمیمی فرزندتان باشید.

بهفرزنداندرخانهمسئولیتدهید
اســتاد جامعه شــناس دانشــگاه خوارزمــی تهران با 
اشــاره بــه راهکارهای مســئولیت پذیر بــار آوردن فرزند، 
بــا ســپردن وظایــف مختلــف  بایــد  می گویــد: والدیــن 
مســئولیت پذیر  و  مــدار  وظیفــه  را  آن هــا  فرزنــدان  بــه 
یــا  بخرنــد  نــان  بخواهنــد  آن هــا  از  مثــال  بیاورنــد.  بــار 
ظرف هــا را بشــورند یــا در کارهــا و تمیز کاری هــای خانه 
مشــارکت کننــد. یــا غذای ســبکی بپزنــد. در خانــه یکی 
از مســئولیت ها بــا فرزنــدان باشــد. اتاق شــان را حتمــا 
خودشــان مرتــب و تمیــز کننــد. در واقع شــما با دادن 
آنهــا هویــت و شــخصیت  بــه  بــه فرزنــدان  مســئولیت 
می دهید و به او کمک می کنید که در زندگی مشــترکش 

هم موفق تر باشد.

بچهراپرتوقعوتنبلبارنیاورید
دکتــر قرایــی مقــدم می گوید: برخــی از والدین چون 
در کودکــی هــر چیزی کــه می خواســتند، فراهم نشــده 
اســت و کمبــودی احســاس می کنند، در شــیوه تربیتی 
فرزندشــان ســعی می کننــد بــرای آن هــا هرچیــزی کــه 
مطالبــه می کنــد را فراهــم کننــد و به اصطــالح در پِر قو 
بزرگشــان کنند در حالی که این شــیوه غلط است و بچه 
را پرتوقــع و تنبل و غیر مســئول بار مــی آورد و این بچه 
نمی توانــد در زندگــی مشــترکش هــم گلیمــش را از آب 

بکشد. بیرون 

سنتهایایرانیرابهفرزندانآموزشدهید
بــرای  می گویــد:  اجتماعــی  آسیب شــناس  ایــن 
مســئولیت پذیر بــار آوردن فرزندان برای آنچــه کتاب های 
آموزشــی و برای آمادگی ازدواج هم برای آن ها کتاب های 
مربوط به این مقوله خریداری شود و راه و رسم زندگی را 
به دختران و پسران آموزش داده شود، عالوه بر این باید 
فرزندان مــان را ایرانی بار بیاوریم وبه ســنت های ایرانی را 

به آن ها آموزش دهیم.

تحلیل

جوانی فرزندپروریهمگون؛سپربالیمشکالتفرزنداندرسنینحساسنوجوانی
سپهرغرب، گروه جوانی:  جامعه کنونی به سرعت در حال تغییر و حرکت به سمت مرگ تدریجی ارزش های پیشین و جانشینی ارزش های جدید و آرمان های نوین است. به طوری که در پی خود، تغییر شخصیت افراد و به خصوص نوجوانان را نیز در پی دارد.

امروزه والدینی که فرزند نوجوان دارند با دغدغه های فراوانی روبرو هســـتند، چراکه جامعه در حال حرکت به ســـمتی اســـت که تابوی بسیاری از مسائل در حال شکسته شدن است اما سوال این است که والدین چگونه می توانند فرزندانشان را در برابر این تابو شکنی ها و 
آسیب های اجتماعی محافظت کنند؟ شخصیت یک نوجوان ریشه در تربیت کودکی و بدوی او دارد و امر تربیت به سان یک امر خطیر و سرنوشت ساز و شخصیت ساز در جایگاهی واال است. لذا والدین با غنی کردن فکر و ذهن فرزندان خود با ارزش ها می توانند او را در طول 

زندگی پر از فراز و نشیبشان، در برابر مشکالت بیمه و خطرات این مسیر را خنثی کنند. در امر تربیت نیز همگونی و هماهنگی والدین است که می تواند ریشه بسیاری از تعارضات در دوران نوجوانی را از بین ببرد.
فرزندپروری صحیح و همگون می تواند سپر خوب برای نوجوان ها در سن حساس خود باشد و فرزندانی قوی با ثبات و ایمنی را تحویل جامعه دهیم تا کمتر از آسیب های محیطی و اجتماعی متاثر می شود.مردم است؛ تا حجت هاى الهی و آیات پروردگار از میان نرود«.

جوانی: گروه سپهرغرب،
دست میزنیم که حرفهایی
دارند،دستهایبلندیکهگاهی
گلوییرامیفشارندونفسفرد
رامیگیرند،حرفهاییکهمیزنیم
گاهی که بزرگی پاهای دارند، پا
میگذارند دلی روی را جایشان
وبرایهمیشهمیمانند،حرفهاییکهمیزنیم
به گاهی که سیاهی چشمهای دارند، چشم
چشمهایدیگراننگاهمیکنندوآنهارادرشرمی

بیکرانفرومیبرند!
ســخت ترین روزهــای زندگی همــان روزهایی 
اســت که انســان خســته می شــود. نه خستگی 
کــه برای کار زیاد یا مشــغله های روزمــره دچارش 
می شــوی. نــه. این خســتگی با هیچ اســتراحتی 
رفع نمی شــود. یک چیزی فراتر از جســم اســت و 
ذهن و روح انســان را درگیــر می کند. گاهی با یک 
اتفــاق کوچک خودش را نشــان می دهد و گاهی 
با یک تصمیم اشتباه. گاهی هم حرِف مردم آن را 
برایمان به ارمغان می آورد. خوب فکر کن، حتما تا 
حاال تجربه اش کرده ای! یا خودت کسی را خسته 
کردی یا کسی تو را خسته کرده است. حرِف همان 
آدم هایــی که چیزی از تــو نمی دانند، اما نصیحت 
ها، کنایه هــا، قضاوت ها و سوالهایشــان تمامی 

ندارد.
شاید آن ها خبر ندارند که انساِن خسته گوشه 
گیــر و فــراری می شــود، از دورهمــی و جمع های 
دوســتانه و به به آهنگ هــای غمگین و تنهایی رو 
مــی آورد. انســان خســته روز به روز کــم حرف تر و 
تنهاتر و خســته تر می شــود و بعضی هایشان به 
قدری خسته می شوند که با مرگ خود خواسته را 
انتخاب می کنند و به یک خواب طوالنی می روند!

اما از چه زمانی آدم ها بدون هیچ شناختی به 
خودشــان اجازه اظهار نظر های غیرکارشناســانه 
در مــورد زندگــی دیگران می دهنــد، آن هم نه در 
خلوت بلکه در قلِب جمعیت و در میان دسته ای 
از افرادی که شــاید آنها هم نسبت به تو غیر آشنا 
هستند! شــاید از همان زمانی که بزرگترهایمان، 
را  مــا  اســت  ســال  ســال های  کــه  همان هایــی 
می شناســند و ما را بلدند و بــه اصطالح »چند تا 
پیراهن بیشــتر از ما پاره کرده اند« ســکوت اختیار 

کرده اند!

چه / صفت! گلوله کلماِت و جمالت 
ناامیدی و یاس چاله به را مردم حرفهایی

میاندازد؟
در جایی خوانده ام »در جهانی زندگی می کنیم 
کــه کلمــات بیشــتر از گلوله هــا آدم کشــته اند!« 
جملــه ای در خوِر تامل اســت. بــرای فهم بهترش 
بیایید چندتا از این جمالت و کلماِت گلوله صفت 
را مــرور کنیــم. جمالتــی کــه در آن روی پنهانــش 
چاقو را به دســت فرد یا طناب را به دور گردن فرِد 
خودُکــش می اندازد و او را به این باور می رســاند 
کــه زندگی پوچ و ُتهی و خالــی از هدفی دارد و به 

هیچ دردی نمی خورد؛
دختــری هنــوز ازدواج نکــرده اســت )بــه هــر 
دلیلی(، فامیلی او را در مهمانی می بیند می گوید: 
»شــوهر نکــردی؟ میُترشــیا« حرفــش را میزند و 
مــی رود ولــی روح و روان دختر را به هم می ریزد و 
این احســاس را به او می دهــد که به اندازه کافی 

خوب نیست!
یا خانمی زایمان می کند، دوستش می گوید: 
» شــوهرت بــرای تولد بچه، بــرات هیچی نخرید؟ 
یعنی براش هیچ ارزشــی نــداری؟« همین جمله 
خانم را تحریک به دعوا و با همسرش و آشوب در 

زندگی مشترکش می کند.
یــا مثــال جوانــی از رفیقــش می پرســد »کجــا 
کار می کنــی؟ ماهانــه چقــدر حقــوق می گیــری؟ 
صاحبکار قدر تو رو نمی دونه!« همین حرف جوان 
را که تازه اول راه است، از شغلش دلسرد می کند 

و احساس کمبود به او دست می دهد.
یا پدر یا مادری در نهایت خوشــبختی هستند؛ 
امــا یک نفــر به یک کاره بــه آن ها می گویــد: »چرا 
پســرت یا دخترت بهتون سر نمی زنه؟ یعنی برات 
وقت نمیگذاره؟ برات احترام قائل نیست.« با این 
حرف صفای قلب پدرومادر پر می کشــد و آن ها را 

به چاله ناامیدی هل می دهد!
در حقیقت ســواالت ما شاید از روی کنجکاوی 
باشــند و حرف هــای ما از ســِر بی فکــری و نادانی؛ 
»چرا نخریدی؟ چرا نداری؟ چطور زندگی می کنی؟ 
یه گوشــواره نــداری بندازی توِی گوشــت؟ چطور 
ایــن بچه یا این زندگی را تحمل می کنی؟ یا چقدر 

چاق شــدی چقدر الغر شــدی؟ چــرا موهات این 
رنگیــه؟ چرا مــدل پاهات این شــکلیه؟« در طول 
روز خیلــی ســؤال ها را ممکــن اســت از همدیگــر 
بپرسیم، اما نمی دانیم چه آتشی به جان شنونده 
می اندازیم و چطور ناامیدی را به رگ های مخاطب 
تزریــق می کنیم. حرف هایی که اگــر قبل از مطرح 
کردنشــان، بــه بازخــورد آن و تاثیــرش روی طرف 
مقابل هم فکر کنیم، طبیعتا از گفتنش صرف نظر 

خواهیم کرد.

چراآنقدرچاقی؟!
هنگامی که وارد مجلس و محفلی می شویم، 
جمله ای که مثل نقل و نبات شــنیده می شــود، 
اظهــار نظــر در مورد الغــری و چاقی افراد اســت؛ 
»وای چقــدر چاق شــدی؟! چقدر غــذا میخوری؟ 
چرا رژیــم نمی گیری؟« یا »چقدر الغر شــدی؟! تو 
خونتون غــذا بهت نمیدن؟!« آیا می دانید شــما 
بــدون اینکــه چاقــو را برداریــد، او را زخمــی کرده 
ایــد؟! انتقــاد و انتقادپذیــری خوب اســت، اما در 
درجه اول باید بدانیم این حرف را به چه شخصی 
می زنیم. آیا او ظرفیت شنیدن این انتقادها را دارد 
و سرخورده نمی شــود؟ برخی از افراد با شنیدن 
این جمالت و انتقادات که بیشتر جنبه تحقیر دارد 

دست به خودکشی می زنند!
»نازنیــن، دختــر جوانــی اســت که خــودش را 
بــا قرص برنج کشــته اســت! یکــی از دوســتان او 
می گوید: »همیشــه از تنهایی شــکایت می کرد و 
می گفت حرف دیگران آزارش می دهد که چرا چاق 

است! یا چرا کم تر غذا نمی خورد و ورزش نمی کند، 
او بعــد از مدتــی که از وزن زیاد و حــرف مردم رنج 
کشــید، خودش را کشــت.« این ها روایاتی اســت 
کــه از گوشــه و کنــار در مورد آن کم نشــنیده ایم؛ 
پس بهتر نیست این بار که وارد مجلس و محفلی 
می شــویم به جای اینکه با چاقوهای نامرئی مان 
افراد بی گناهی را قربانی کنیم، از مهمانی مان لذت 

ببریم؟ باور کنید لذتش بیشتر است.

فکرمیکردمبهدردهیچینمیخورم!
قــرص  آدم هــا،  رنجــش  از  آرام گرفتــن  بــرای 
آرامبخش را انتخاب کرد. سرخوردگی تنها دلیلش 
بود برای این انتخاب ســخت. اما خوشبختانه در 
این اقدام موفق نبود. بعد از بهبود از او می پرسند 
چــرا ایــن کار را کــرده اســت، می گویــد: »یکــی از 
دوســتام بهــم گفت تــو ناقصی. حتــی نمی تونی 
دامن بپوشی!« صدای گریه اش در اتاق می پیچد؛ 
پزشــک ها از مشــکل مــادرزادی اش گفته انــد؛ از 
کوتاه بودن یکی از پاها. سه ســال بیشتر نداشت 
کــه بارها و بارهــا زیر تیغ جراحی رفــت. می گوید: 
»فکر می کــردم به درد هیچی نمی خورم.« فکری 

که او را به یاد قرص های آرام بخش اش انداخت!

کلماتیکهازراهدورهممیکشند!
مدتــی قبــل، ماجــرای پســر جــواِن غربــی را 
شــنیدم کــه در ماشــینی پــر از دود، خودکشــی 
می کند. پسری که هیچکس خودکشــی او را باور 
نمی کردند. بعدها کاشف به عمل آمد که بله. او 

عاشق دختری بوده که در تمام آن لحظات مهیِب 
مرگ و زندگی، با او تلفنی حرف زده اســت! مدتی 
بعــد، با افشــای رابطــه آن دو، معلوم می شــود 
که دختر از همه چیز خبر داشــته است. پلیس ها 
می فهمند کــه دختر، خس خــس نفس های آخر 
پســر را هــم شــنیده، امــا هیچ تالشــی نکــرده تا 

منصرفش کند!
می گویند حتی دختر داستان، کاتالیزوری عمل 
کرده و باعث شــده پســر زودتر قال قضیه را بکند 
و خودش را بکشــد! شاید چون در آن لحظه فکر 
می کرد، همه این ها یک بازی بچه گانه و مســخره 
اســت. کمی بعــد، دختر را به جــرم قتل غیرعمد، 
به دادگاه می کشند. دادستان، سوالی می پرسد 
که عمیق، هراســناک و حیرت آور است. »آیا کسی 

می تواند از راه دور، دیگری را با کلمه بکشد؟«

کلماتیکههمدستدارند،همپاوهم
چشم!

از یک جامعه شناس شنیده ام؛ حرف هایی که 
می زنیم دست دارند، دست های بلندی که گاهی 
گلویــی را می فشــارند و نفــس فــرد را می گیرنــد. 
حرفهایــی کــه می زنیم پــا دارند، پاهــای بزرگی که 
گاهــی جایشــان را روی دلــی می گذارنــد و بــرای 
همیشــه می مانند. حرفهایی که می زنیم چشــم 
دارند، چشم های سیاهی که گاهی به چشم های 
دیگران نگاه می کنند و آن ها را در شرمی بی کران 
فــرو می برنــد. حرف هــا از دهان مــا آدم ها متولد 
شــده و به دنیا آمده و رشــد می کنند و تا سال ها 
اثــرات خود را بــر روی افراد، جامعه، عقاید و حتی 

طبیعت می گذارند!

سکوتیکهبهغریبههااجازهاظهارنظر
میدهد

امــا همانطــور کــه در ابتــدای گــزارش گفتــه 
شــد، شــاید نکته ای که باعث می شــود هرکسی 
بی ُگدار به آب بزنــد و به خودش اجازه اظهار نظر 
بدون داشتن شناخت کافی بدهد، این باشد که 
بزرگتر هــای جمع دیگر کما فی الســابق تجربیات 

خود را در اختیار کوچکترها قرار نمی دهند.
چه بســا که بزرگتر ها در گذشــته بــا روایت یک 
قصه یا حتی مثال زدن بخشی از زندگی خودشان 
و در خلوتــی دو نفــره تجربیات شــان را در اختیار 
کوچک ترهــای جمع قــرار می دادنــد و کوچکترها 
را نصیحــت می کردنــد و اشتباهاتشــان را به آنها 
گوشــزد می کردنــد، اما حاال که بزرگتر ها ســکوت 
اختیــار کرده اند و بــه دلیل معیوب بــودن روابط 
اجتماعــی هرکســی به خــودش اجــازه می دهد 
بــدون اینکه شــناخت کافــی از مخاطب داشــته 

باشد کلمات مرگ باری را بر زبان جاری کند.

جوانی: گروه سپهرغرب،
به اعتماد از زیادی بخش
بزرگسالی در دختران نفس
شده دریافت پدرهایشان از
است.بهاینمعناکهاگرتوانایی
سنین در دختران استعداد و
پدرانشان سوی از کودکی
موردتأییدقرارگیرد،دردورانبزرگسالیاعتماد
بهنفسباالییدارند.اماچگونه؟اینگزارشرا

باباهایدخترداربخوانند.
مشــاوری تعریــف می کــرد که بیــن بیمارانش 
یک دختر خانمی برای درمان احســاس اضطراب 
و حالت های بیمارگونه اش نــزد او آمده و تعریف 
می کــرده کــه در دوران تحصیل مدام پــدرش در 
ارتباط با مســائل درســی و نمراتش سخت گیری 
می کــرده و از او می خواســته که تنها شــاگرد اول 
شــود و زمانی که یک بار شــاگرد دوم شده بوده، 
به شــدت او را مورد شــماتت و خشــونت کالمی 
قــرار داده و پــس از آن،ایــن دختــر از تــرس اینکه 
از عشــق پدرش محروم شــود، برخــی از نمرات و 
کارنامه هایــش را مخفــی می کرده و بــه دروغ به 
خانــواده می گفته که مثال شــاگرد اول شــده اما 
همیشــه در زندگی اش احســاس وحشت و عدم 
اعتماد به نفس داشــته اســت. چقدر از رفتار پدر 
و مادرها ممکن است به این مدار بچرخد و باعث 
دروغگویی یا کمبود اعتماد به نفس فرزندانشان 

شوند؟
پیامبر )ص( می فرمایند که هــر خانه ای که در 
آن دختر باشــد، هــر روز دوازده برکــت و رحمت از 
آســمان ارزانی اش می شــود و زیارت فرشتگان از 

آن خانه قطع نمی شود.
روانشناســی،  تحقیقــات  اســاس  بــر 

درســت است 
هــر که در تربیــت یک دختر 

دو والد مســئول هســتند اما پدر 
یــک خانواده اســت که اســتقالل 
و اعتماد به نفــس را به دخترش 
هدیه می دهد. این پدر مسئول 

است که دختری شجاع و قوی تربیت می کند. اما 
چطور؟

رابطهپدرودخترچطورزیبامیشود؟
دختــرداری فــوت وفن خاص خــودش را دارد 
و پدران دختردار باید شــش دانگ حواسشــان را 
جمع کنند. "سپیده بشول"، روانشناس خانواده 
توصیه های جالبی بــرای پــدران دارد و می گوید: 
»نخستین کاری که پدر یک دختر می تواند در حق 
او انجام دهد تا آینده بهتری داشــته باشد، ایجاد 
احســاس امنیت است. اینکه آن دختر حس کند 
یک پشــتوانه قوی در زندگــی دارد که هر اتفاقی 
برایش بیفتــد او را رها نمی کند.این احســاس در 
دوران کودکــی با در آغوش کشــیدن، بوســیدن 
و مهربانــی کــردن به دختــران دســت می دهد و 
در دوران نوجوانــی بــا گفت وگوهای زیبا و حس 
امنیت دادن در کالم و باز هم آغوش به او دست 

می دهد.
از  گرفتــن  تأییــد  دنبــال  همیشــه  دختــران 
نخســتین مــرد زندگی شــان که همان پدرشــان 
باشد، هســتند. بنابراین نکته دوم هم این است 

بدهنــد که به  را  حــس  ایــن  او 
بــا  و  زیباتریــن  کــه 

اســتعدادترین 
بــرای  را  او  و  اســت 
در  مختلــف  مســائل 
تشــویقش  زندگــی 
کننــد. زمانی کــه این 

حــس اعتماد به نفــس را دختران از پــدران خود 
کســب کنند دیگــر در آینده به دنبال چشــم های 
دیگــر بــرای تآییــد زیبایی یا عشــق و محبــت، به 

اشتباه نخواهند بود.«

اهمیتماجراجوییهایدخترانه،پدرانه
پدرانشــان  بــا  دختــران  کــه  اســت  الزم  گاه 
ســفرهایی حتی کوتاه اما با چاشنی ماجراجویی 
و هیجان و صمیمیت داشته باشند، حتی اگر یک 
پیاده روی در روز تعطیل یا یک ســفر کوتاه خارج 
شــهر باشد. پدر می تواند به دخترش بیاموزد که 
چطور ماجراجویی کند، شاد باشد و حس امنیت 

و اعتماد به نفس را در کنارش تجربه کند.
بشــول در این زمینــه می گوید کــه دختران تا 
آخر عمرشان پدرانشان را دوست خواهند داشت 
و بــه آنهــا اعتماد می کننــد، بنابراین کار ســختی 
نیست که این اعتماد را چطور پدران ایجاد کنند. 
چنین چیزی از بدو تولد و حتی قبل تر از آن شکل 
می گیرد. نکته مهم اســت که پــدران چه کار کنند 
حــس بی اعتمــادی ایجاد نشــود، وگرنه خود به 
خود اعتماد وجود دارد چرا که نخســتین عشق، 

قهرمان و مرد زندگی یک دختر، پدرش است.

نقشپررنگپدراندرموفقیتتحصیلی
دخترانشان

درســت اســت که نقش پــدر در موفقیت 
علمی و تحصیلی فرزندانشان به این بستگی 
ندارد که فرزند دختر داشــته باشند یا فرزند پسر، 
امــا در هر حال دختران به دلیل روحیه حســاس 
تری که دارند، به تایید و حمایت بیشتری از جانب 
پدرانشان نیاز دارند. طبق تحقیقات روانشناسی، 
دخترانــی کــه پدرانشــان در امــور تحصیلــی آنها 
مشــارکت دارند، در فعالیت های فوق برنامه آنها 
در مدرســه مشــارکت می کننــد و پیگیر مســائل 
درســی آنها هســتند بدون اینکه بخواهند فشار 
زیــادی به بچــه وارد کنند یا اســترس های بیخود 

برای نمره به فرزندانشان بدهند، قطعا دخترشان 
نمرات بهتری در دروس کسب می کنند و از درس 

خواندن هم بیشتر لذت می برند.
خانــواده  مشــاور  و  روانشــناس  بشــول؛ 
می گویــد:» دختــران بــرای پیشــرفت تحصیلی و 
علمــی خــود به دنبــال جلــب رضایت پدرانشــان 
هســتند چرا که برایشــان مهم است پدرشان چه 
ارزیابی از آنها می کند و در نهایت همین مشارکت 
پــدران در امــور تحصیلی شــان باعــث یــک رابطه 
عمیق عاطفی بین بچه ها و پدرانشان می شود و 

انگیزه تحصیلی شان را زیاد می کند.«
دوســتی تعریف می کرد که همیشه در دوران 
مدرســه آرزو داشــته کــه پدرش به مدرسه شــان 
دیگــر  والدیــن  بــا  و  بپرســد  را  درســش  بیایــد، 
دوســتانش آشنا شود تا به او افتخار کند و حس 
کند که همیشه در کنارش است اما چون پدرش 
اهل این نوع مشــارکت نبوده و هچ وقت پدرش 
را در مدرســه ندیــده حــس می کــرده کــه همین 
مسئله دلیلی بر عدم توجه پدرش به موفقیت ها 

و توانایی های او بوده است.
بشول معتقد است که تأییدطلبی در دختران 
خیلی زیاد است. اگر این حس تایید شدن از سوی 
پدران دختردار ارضا شــود، احســاس ارزشمندی 
مثبتــی را به دختران می دهــد و اعتماد به نفس 
آنهــا را زیاد می کند. عموم دخترانی که در ســنین 
باال دچار آسیب های اجتماعی، فرار از منزل، رفتن 
به ســمت مواد مخدر یا مشــکالت دیگر ارتباط با 
جنس مخالف می شوند اگر با آنها صحبت شود، 

پای پدرشان در یک جای این ماجرا لنگ می زند.

تقویتاستعدادهایفرزندانبدونایده
آلپروری!

یکی از وظایف مهم پدران در برابر دخترانشان 
ایــن اســت که اســتعدادهای آنهــا را تقویت کنند 
یعنــی تالش کننــد تــا از فعالیت های فرزندشــان 
متوجــه شــوند کــه او چــه اســتعدادی دارد و او 

را در مســیر درســت قــرار دهنــد. در هرحال همه 
بچه هــا یک طــور اســتعداد ندارنــد و دنبــال یک 
کار هــم نمی رونــد، حتــی گاه زمیــن می خورنــد، 
اشــتباه می کننــد و دوباره بلند می شــوند پدران 
نقش مهمی در این زمینه دارند تا اســتعدادهای 
برابــر  در  و  کننــد  تقویــت  را  بچه هایشــان 

اشتباهاتشان راهنمایشان باشند.
روانشناس و مشاور خانواده می گوید:» نکته 
مهــم ایــن اســت والدین در نظر داشــته باشــند، 
بچه شان نباید حتما نابغه شود، عنایت های خدا 
بــه افراد متفاوت اســت بــه یکی زیبایی کــم و به 
یکــی زیاد و به دیگری فهــم و درک باال و به دیگری 
کمتر می دهد. همه قرار نیســت پزشک، مهندس 
یا ریاضی دان شــوند، مســئله این است که در هر 
مسیری که بچه ها اســتعداد دارند نیاز به تایید و 
کمک والدیــن دارند. خیلی از پــدران را در جامعه 
می بینیم که دنبال تربیت فرزند ایده آل هستند، 
اینطور پدرها فقط فرزندان کمال گرا تربیت کرده 

و بچه ها را دچار استرس و اضطراب می کنند.
عــالوه بر این خیلــی از زنــان موفــق در دوران 
و  اســتعداد  کــه  داشــته اند  پدرانــی  کودکــی، 
احساســات آنهــا در زمینــه جذابیــت و دوســت 
داشتنی بودن آنها را پرورش داده اند این زنان در 
طول شــکل گیری شخصیتشــان به طور مستمر 
از جانب پدرانشــان مــورد احترام بودند و ضعیف 

پنداشته نشدند.«
پــدران عزیز، پدرانی که دخترانی در ســن بلوغ 
دارید. حواســتان به بچه هایتان باشــد. دخترانی 
که در سنین بلوغ توجه کافی را از پدرانشان گرفته 

اند، در آینده همسران بهتری انتخاب می کنند.

دخترانتانرانیکوصداکنید
روز  طــول  در  پــدران  اینکــه  نهایــت  در  و 
دخترانشــان را بارها و بارها صدا بزنند و نیکو هم 
صدا بزنند. این احترام و صدا زدن با عالقه دختران 
فرصتی برای محبت کردن به آنها است. به میزان 
این هنرمندی پدرانه، لحن و واژگانتان را مناســب 
کنید. به جای گفتن فاطمه، زهرا، دختر، پسر یا هر 
چیز دیگری فرزندانتان را فاطمه خانم، زهرا جان، 
دختــر عزیزم، دختر گلم صدا کنید. هر کدام از این 
َ»م« هــا در پایان کالمتان دنیــای از زیبایی ها را به 

روی دخترانتان باز خواهد کرد.

دکتر قرایی

معاشرت

دخترانه

چه کسی به دختران اعتماد به نفس می دهد؟
دخترانیکهچشمانتظارتأییدپدرهستند

شند!
ُ

آدم می ک کلماتی که 
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اجازهنمیدهیمکسیآرامش
مردمعزیزرابههمبزند

جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
با پاسداران سپاه کل فرمانده
کسی نمیدهیم اجازه اینکه بیان
بزند، هم به را عزیز مردم آرامش
که آنها که میکنیم مشاهده گفت:
را اسالمی ایران پیشرفت نمیتوانند
قلوب در را فتنه بذر ببینند، دنیا در

جوانانمیافکنند.
ســردار ســرتیپ پاسدار حســین ســالمی در نخستین 
جشــن جهاد آبرسانی به 110 روستای استان فارس و آئین 
بهره برداری از 656 پروژه عمرانی و محرومیت زدایی ســپاه 
فجر فارس با بشــارت به فارس پهناور، ســرزمین معرفت، 
حکمت، ادب و فلســفه و دیار شهیدان آمدیم، اظهار کرد: 
یــک  مــاه پیش مردم شــیراز با روحــی از معرفــت و ایمان، 
شــهدای حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ تشییع 
کردنــد و اینقــدر این حضور پرشــور بود کــه مقام معظم 

رهبری در دیدار با بسیجیان از این حضور یاد کردند.
وی با یادآوری اینکه آبرســانی، کاری ابوالفضلی اســت، 
تصریح کرد: ســقایت و آبرسانی کاری خدایی است و آنقدر 
عظمت دارد که در این راه، ســقای ســپاه امام حسین )ع( 

برای این کار، چنین جانفشانی می کند.
فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی گفت: 
امروز در یک اقدامی کامال هماهنگ مســئوالن کشوری و 
اســتانی، توانسته اند به بخشی از وعده خود به مردم وفا 

کنند.
ســردار ســالمی با اشــاره به اینکه فقر و فحشــا وعده 
شــیطان اســت، تاکید کرد: امــروز معنای این جملــه را در 

سراسر دنیا می بینیم.
فرمانــده ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی با اشــاره 
دشــمنی همیشــگی دشــمنان و ســردمداران اســتکبار 
تصریــح کرد: مشــاهده می کنیم که آن ها کــه نمی توانند 
پیشــرفت ایــران اســالمی را در دنیــا ببینند، بذر فتنــه را در 
قلــوب جوانــان می افکنند و حتــی امروز در شکســت تیم 
فوتبــال ایران به نیابت از این دشــمنان در کشــور جشــن 

می گیرند، اگرچه برای ما اهمیتی ندارد.
وی گفت: تمام  شــکوه و عظمت یک  کشــور، بر امنیت 
استوار است و دشمن همین را نشانه گرفته و نمی خواهد 
آســایش و آرامــش برای ایــن مردم باشــد و از رفــاه مردم 

ناخشنودند.
ســردار ســالمی بــا تاکید بــر اینکه ریشــه ناخشــنودی 
دشــمن، این است که نمی تواند پیشــرفت ایران اسالمی 
را ببیند، گفت: ما معتقدیم امنیت باید همراه با پیشرفت، 

آسایش و آرامش باشد و ما در این راه تالش می کنیم.
فرمانده سپاه پاســداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
پروژه های امــروز، هم فرهنگی، هــم عمرانی، هم مذهبی 
و هــم ورزشــی اســت، تاکیــد کــرد: فضیلــت بایــد در تمام 

جلوه های زندگی ما جلوه گر باشد.
وی از مسئوالن استان فارس خواست تا فارس و شیراز 
که شهری شناخته شده در جهان به فرهنگ، هنر، تمدن، 

معرفت، فلسفه و علم است، را به پرچمداری تبدیل کنند.
ســردار ســالمی با تاکید بر اینکه تا پای جــان پای مردم 
و ایــن نظام و مملکــت می مانیم، تصریح کــرد: با جوانان 
فریب خورده و دســت در دســت هم  بر روی دشــمن ایران 

اسالمی و این مردم عزیز "شمشیر" خواهیم کشید.
 وی گفــت: بچه های بســیج و ســپاه از خــود این مردم 
هســتند، ما منت مردم را می کشــیم و نازشان را می خریم 
و عزیز بودن این مردم، آرزوی ماســت؛ اجازه نمی دهیم 
کســی آرامش این مردم را به هم بزنــد، آرزو می کنیم که 

هرچه درد و بالی این مردم است، به ما بخورد.

ایران و جهان

سرلشکر سالمی

سپهرغرب،گروهایرانوجهان:
الکچریبودنهمهچیزماست!و
هم ُرندکنار اعداد کردن ردیف
واجبتر هم شب نان از ما برای
نوزاد نیست مهم حاال است.
چند و بیاوریم دنیا به نارس
که کنیم هزینه بیشتر میلیون

تاریخازدواجمانرندباشد.
امروز سالگرد یک تاریخ ویژه در ایران است. دو 
ســال پیش در چنیــن روزی ایرانیان پشــت درهای 
اتاق زایمان صف کشیدند تا فرزند خود را در تاریخ 
رنــد 1399/9/9 بــه دنیا بیاورند تــا جایی که با به 
دنیا آمدن 3 هزار نوزاد طی 24 ســاعت یک رکورد 

جدید برای تولد نوزاد در کشور ثبت شد.
امــا آیا ثبت تاریــخ تولد ُرند تنهــا دغدغه برخی 
بوده اســت؟ پاســخ، خیــر اســت! در زندگی مدرن 
امروز ارزش های انســانی تفاوت زیادی با گذشــته 
دارند و داشتن شــماره موبایل رند، تاریخ ازدواج 
رند و حتی پالک ماشــین رنــد دارای ارزش و اعتبار 
برای انســان امروزی شــده اند. حاال چرا ارزش ها تا 

این حد تنزل پیدا کرده اند؟

انسانها وتفسیر نگاه زندگیدر معنای
دچارتغییراتشگرفیشدهاست

دکتــر محمد رحیمی )جامعه شــناس و اســتاد 
دارد:  اعتقــاد  بــاره  ایــن  در  و  اســت  دانشــگاه(   

»همانطور که شما نیز اشاره کردید، آمارها نشان 
می دهند که رکورد تولــد نوزاد در تاریخ 9/9/99 
شکسته شــد، این مســاله ما را به ضرورت تحلیل 
و  ارزش هــا  اجتماعــی  تغییــرات  رونــد  اجتماعــی 
نگرش هــای جامعــه ســوق می دهــد. اینکــه چــرا 
تاریخ هــای رند نظیر تاریخ تولد رنــد، تاریخ عقد و 
عروسی رند، شــماره موبایل رند، شماره پالک رند 
و... بــرای انســان جامعــه مــدرن تبدیل بــه ارزش 
شــده اند بــه اعتقــاد بنــده این اســت کــه معنای 
زندگی در نگاه و تفســیر انســان ها دچــار تغییرات 

شگرفی شده است.«
او ادامــه می دهــد: »منظــور از معنــای زندگی 
این اســت که افراد چه تفســیری از زندگی دارند و 
چگونه با آن مواجه می شــوند. در ادبیات جامعه 
شناســی می گوییــم هر فردی با توجه به ســرمایه 
اجتماعی و فرهنگی خود زندگی را تعبیر و تفســیر 
می کنــد. اینکــه تاریخ رنــد در جامعه مــا به نوعی 
تبدیــل بــه ارزش و در واقــع معیــار تفاخــر شــده، 
ایــن اســت که ایــن پدیــده در نگاه و ذهن ســطح 
وســیعی از افراد جامعه معنــای خوب و بهنجاری 
دارد. نســل جدیــد با باورهــا و ارزش های جدیدی 
که قصــد دارد خــودش آنهــا را خلق کنــد، معنای 
جدیــدی از زندگی عرضه می کند که آن را با ســبک 

زندگی الکچری می شناسیم.«

الکچریبازیوآرزوهایانباشتشده!

ایــن جامعه شــناس دربــاره فرهنــگ الکچری 
توضیــح  اســت،    شــده  بــاب  روزهــا  ایــن  کــه 
می دهــد: »الکچــری بــودن بــرای نســل جدیــد 
بــه جرأت می توانــم بگویم تمــام معنای زندگی 

است.
 نســلی کــه می خواهنــد زندگــی کننــد، آن طور 
که خودشــان می خواهنــد، آنهــا می خواهند دنیا 
را تغییر دهند و شــناخت ما از آنها بســیار محدود 
اســت. در اصطالح پدیدارشناســی می گوییم برای 
فهــم معنای زندگی در نگاه افراد، باید وارد دنیای 
ذهنی و زیســت جهان آنها شویم و پدیده را آنطور 

که هست، ببینیم.«
بــه  ورود  »بــا  دارد:  اعتقــاد  رحیمــی  دکتــر 
رنــد  تاریخ هــای  کــه  افــرادی  ذهنــی  دنیــای 
می شــویم  متوجــه  دارد،  جذابیــت  برایشــان 
کــه این افــراد دارای آرزوهای انباشــت شــده ی 
کــه شــده  بــه هــر طریقــی  و  بســیاری هســتند 
قصــد دارند خــود را از دیگــران متمایز ســاخته 
و فخر فروشــی کننــد؛ اما اینکه چــرا ارزش های 
انســان مــدرن تغییر پیــدا کرده و تــا این اندازه 
ســطحی تر شــده اســت، این اســت کــه جامعه 
درســت  دارد،  را  خــود  خــاص  قواعــد  مــدرن 
خــاص  قواعــد  ســنتی  جامعــه  کــه  همانطــور 
خــودش را دارد و افــراد خــود را با این شــرایط 
را  جامعــه  آن  هنجارهــای  و  می دهنــد  تطبیــق 
در خــود درونــی می کننــد. امــا زمانی کــه افراد 

نتواننــد خود را با شــرایط و تغییــرات اجتماعی 
و فرهنگــی جامعــه ســازگار کنند بــا چالش های 
جدیــدی مواجــه می شــوند و بــرای غلبــه بر آن 
بــا نمادهــای منزلتــی  را  تــالش می کننــد خــود 

کاذب به دیگــران و در جامعه ابراز کنند.«

در22/02/2022چهگذشت؟
او بــا بیــان اینکــه گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه 
مســائل خاص خــودش را دارد،  اضافــه می کند: 
»افــراد از یــک ســوی پیوندهــای ســنتی خــود را 
دارند و از ســوی دیگر با تحوالت مدرنیته مواجه 
هســتند. در ایــن تناقــض اجتماعــی بــا تغییرات 
ارزشــی مواجه می شویم و یکســری از ارزش های 
ایــن  در  می شــوند.  پدیــدار  جدیــدی  اجتماعــی 
مرحلــه )منظــورم وضعیــت گــذار اســت( جامعه 
نهادهــای  در  بایــد  افــراد  دارد.  ضــرورت  پذیــری 
آموزشــی یاد بگیرند، چگونه بــا چالش ها مواجه 
شــوند و چگونــه ســبک زندگــی خــود را مدیریت 

کنند.
او در پاســخ بــه این پرســش که آیــا در همه 
جای دنیا این وضعیت را شاهد هستیم یا خیر؟ 
می گویــد: »دربــاره اینکه آیــا این ســبک زندگی 
خاص ما ایرانی ها و جهان سومی هاســت، باید 
بگویــم که چند مــاه پیش در تاریــخ میالدی نیز 
شــاهد یــک تاریخ رنــد بودیــم )22/02/2022( 
خ داد و  امــا نه در ایــن تاریخ زایمــان زودرس ر

نــه اتفــاق دیگری و زندگــی خیلی عــادی جریان 
داشــت. واقعیــت این اســت که وضعیــت امروز 
جامعــه، تغییراتــی در ارزش هــای نســل جــوان 
ایجــاد کــرده کــه ناشــی از تغییــرات در فناوری، 
نســبی  رفــاه  باالرفتــن  و  ارتباطــات  تســهیل 

است.«
او همچنین اضافه می کند: »جوامع توســعه 
جهــت  در  و  شــناخته  را  تغییــرات  ایــن  یافتــه 

مدیریــت تغییــرات اجتماعی و فرهنگــی عملکرد 
مناســبی داشــته اند و به همین جهت رفتارهای 
روزمــره افــراد بــر مبنــای عقالنیت اســت. اما در 
جامعــه مــا به خاطــر اینکــه تغییــرات ارزشــی را 
روزمــره،  رفتارهــای  نشــناخته ایم،  رســمیت  بــه 
معمــوال و اغلب آگاهانــه از روی تأّمــل و مبتنی 
از  ناشــی  بلکــه  بــر محاســبات عقالنــی نیســت، 

عادت واره ها و »ته نشســت ها« است.«

و ایران گروه سپهرغرب،
آبامنیت جهان:خاکدرکنار
تضمین را جهان غذایی
میکندوباتوجهبهفرسایش
از آن بهینه کشت خاک،
ضروریاتامروزدولتهاست.

»شــورای  انــدازی  راه 
راهبــردی خــاک« یکــی از خبرهــای مهمــی بود 
کــه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشــاورزی 
از آن خبــر داد. ایــران در فرســایش خــاک رتبه 
نخســت را دارد بنابرایــن راه اندازی این شــورا 

برای کشــور از اهمیت زیادی برخوردار است.

الگویکشتبهینهخاک 
ایران 3 برابر متوسط جهانی در حال تجربه 
آمارهــای  بــر اســاس  فرســایش خــاک اســت. 
منتشــر شده در سال های گذشته هر سال 17 
تــن خاک در هــر هکتار فرســایش شــده که در 
مجمــوع دو میلیارد تن خاک می شــود. این در 
حالی اســت که برای تولید یک سانتی متر خاک 

حاصلخیز بیش از 400 ســال زمان نیاز دارد.
تعییــن نقشــه های مدیریــت پذیــر خــاک بــه 
صورت پایلوت در 13 اســتان کشور انجام شده 
کــه ایــن مهم بــرای الگــوی کشــت بهینــه خاک 
کاربرد دارد. فریبرز عباسی، سرپرست معاونت 
آب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی در نشســت 
خبــری در جمع اهالی رســانه دربــاره 14 آذر روز 
جهانــی خاک گفــت: روز جهانی خاک در شــصت 
و هشــتمین مجمــع عمومــی ســازمان ملل در 
ســال 2013 میالدی مصوب شــده و به صورت 

مســتمر در کشورهای مختلف برگزار می شود.
وی افزود: برگــزاری روز جهانی خاک در ایران 
نیــز هماننــد ســایر کشــورها به صورت مســتمر 
و پیوســته از ســوی معاونــت آب و خاک وزارت 
جهاد کشاورزی برگزار شده است. اصالح الگوی 
کشــت، افزایش بهره وری، کشــت فراســرزمینی 
و… از جملــه راهکارهایــی اســت کــه می توانــد 

سرعت فرسایش خاک را کاهش دهد.

تعرفهآبمجازیوچالشهایآن
از  آن  درصــدی   0.5 تعرفــه  و  مجــازی  آب 
دیگــر موضوعــات بخــش کشــاورزی بــوده که 
گالیه هایی را از ســوی کشــاورزان و باغداران را 

به دنبال داشته است.
قانــون   8 تبصــره  »و«  بنــد  اســاس  بــر 
کاالهــای  تمامــی  کشــور،  کل   1401 بودجــه 
گــروه کشــاورزی و غذایــی موظف بــه پرداخت 
0.5 درصــد از ارزش محصــوالت صادراتــی بــه 
دولــت هســتند. کارشناســان حوزه کشــاورزی 
و اقتصــادی عنوان می کننــد عوارض صادرات 
انــواع محصــوالت  از همــه  آب مجــازی نبایــد 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی دریافت شــود زیرا 
مصــرف آب در تولید محصوالت متفاوت بوده 
و در برخــی بیشــتر و در بعضــی کمتر اســت. از 
طرفی در این بنــد قانونی چون به صورت عام 
صحبــت شــده و از طرفــی آئیــن نامــه اجرایــی 
بــرای آن تدوین نشــده، نهادهای اجرایی آن را 
به تمام بخــش صنایع غذایی تعمیم داده اند. 
از نــگاه فعاالن حوزه کشــاورزی اجرای این بند 
انــواع خشــکبار،  میــزان صــادرات  در  قانونــی 

زعفــران، خرمــا، انگــور و دیگــر محصوالتی که 
جزو کــم آب برها هســتند اثر منفی داشــته به 
طوری که زین العابدین هاشــمی، دبیر اجرایی 
اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار عنــوان کرد، 
صادرات خشــکبار نســبت به ســال گذشته یک 

سوم شده است.

بازارپررونقچای
فرهنــگ هر کشــوری بــرای اوقــات فراغت و 
اســتراحت نوشــیدنی را تجویز می کند. عموما 
در بین نوشــیدنی های داغ، چای و انواع قهوه 
طرفداران بســیاری دارد. در این باره باید گفت 

چای نوشــیدنی محبوب ایرانیان است.
گیاه چای برای نخســتین بار در چین کشــف 
شــده و واژه چای از این کشــور و هندوســتان 
کشــورهای  افــراد  اســت.  شــده  ایــران  وارد 
ایــن  و…  چیــن  انگلســتان،  جملــه  از  مختلــف 
نوشــیدنی داغ را همــراه با قند، شــیر و… میل 

می کنند.
بازار چای در ایران نســبتا بــا ثبات بوده و به 
لحــاظ تولیــد و واردات کمبــودی در بازار وجود 
ندارد. به گفته رئیس ســازمان چای کشور چای 
ایرانــی از نظــر کیفیت به دلیل عدم اســتفاده از 
ســموم کشــاورزی از جایــگاه منحصربفــردی در 
جهان برخوردار اســت. حبیب جهانســاز افزود: 
امســال حــدود 116 هزار تــن برگ ســبز و بالغ بر 
26 هــزار تن چای خشــک تأمین شــده بنابراین 
عرضه و تقاضا وضعیت مناســب دارد. او درباره 
نیــاز بازار به گفــت: 100 هزار تن مصرف ســاالنه 

کشــور است که از این آمار 25 تا 30 هزار تن در 
داخل کشــت و 60 تا 70 هزار تن وارد می شود. 
گفتنی اســت در حال حاضر قیمت چای خارجی 
بیــن 200 تا 250 هزار تومــان و نرخ چای ایرانی 
بیــن 100 تــا 150 هــزار تومــان در بــازار قیمــت 

گذاری شده است.

کاهشتعرفهشیرخشکدارویی
کاهــش تعرفــه شــیر خشــک از دیگــر اخبــار 
بــر درخواســت  بنــا  کــه  بــوده  هفتــه گذشــته 
ســازمان غذا و دارو موضــوع کاهش حقوق و 
تعرفه گمرکی شــیر خشــک دارویــی از 4 به یک 
درصد کاهش یافته و ابالغ شــد. به این ترتیب 
پیــرو بخشــنامه ردیــف 69 و 222 ســال جاری 
و بــا توجه بــه نامه های ســازمان غــذا و دارو، 
شــیر خشــک دارویی اطفال رژیمی - متابولیک 
 -  04021090  -  04021010 تعرفه هــای  ذیــل 
4022110 و 04022120 مشــمول معافیــت و یا 
کاهــش مالیــات بــر ارزش افــزوده موضوع جز 
)15( بنــد )الــف( مــاده )9( قانــون مالیــات بر 
ارزش افــزوده و تبصره )1( بند )الف( ماده )9( 
قانــون مزبور اســت و نحوه اقدام در ارتباط با 
مالیات بر ارزش افزوده شــیر خشــک دارویی و 
اعالم نظر ســازمان غذا و دارو مطابق بند )ب( 
بخشنامه شماره 1091440/1401/222 مورخ 

1/8/1401 خواهد بود.

راهکاریبرایکاهشهزینهحملونقل
حمــل و نقــل و هزینه های لجســتیکی یکی 

از مؤلفه هــای تأثیرگــذار در بهــای تمــام شــده 
و  نقــل  و  حمــل  هزینــه  اســت.  محصــوالت 
سوخت در جهان باال بوده و مدیران حاکمیتی 
بــرای افزایش قــدرت چانه زنــی محصوالت در 
بازارهــای جهانی تالش دارند تــا با راهکارهایی 
نــرخ حمــل و نقــل را کاهــش دهنــد. در ایــن 
بــاره وزیر جهاد کشــاورزی بــه برنامه ریزی های 
یخچــال  کانتینرهــای  تأمیــن  بــرای  وزارتخانــه 
محصــوالت  صادرکننــدگان  نیــاز  مــورد  دار 
کشــاورزی اشــاره کــرده و گفــت: وزارت جهــاد 
کشــاورزی تمــام امکانات خود را بــرای حمایت 
از صادرات محصوالت کشــاورزی بــه کار گرفته 
چراکــه ایــران ظرفیــت تبدیل شــدن بــه پایانه 
ایــن  از  را دارد.  صــادرات محصــوالت منطقــه 
رو بــا توجه بــه اهمیت زیرســاخت های حمل و 
نقلــی برای صــادرات محصوالت کشــاورزی، در 
آینده نزدیک از پارک لجســتیک کشاورزی ایران 

بهره برداری خواهد شد.

کاالهای ارزی تسهیالت سقف افزایش 
اساسی

ســقف تســهیالت ارزی کاالهای اساســی به 
مبلــغ 60 میلیون یــورو افزایــش یافت. عباس 
واردکننــدگان  اتحادیــه  دبیــر  زاده،  حاجــی 
دام و طیــور ایــران در نامــه ای بــه رئیــس کل 
بانــک مرکزی با اشــاره بــه سیاســت های بانک 
مرکــزی برای افزایش ســقف حــوال جات ارزی 
و تخصیــص بــه موقــع ارز اعــالم کــرد ذخایــر 
کاالهــای اساســی در وضعیــت مطلوبــی قــرار 

دارد.
کاالهــای  ارزی  تســهیالت  ســقف  افزایــش 
اساســی بــه مبلــغ 60 میلیــون یــورو افزایــش 
ســقف حوالجــات ارزی بــه مبلــغ 30 میلیــون 
یــورو و کاهش کارمزد انتقــال ارز از منابع نیکو 
از 1.5 بــه 0.5 درصد ســهم بســزایی در تحقق 
برنامه هــای برآمــده از سیاســت های کالن این 
حــوزه و آرامــش کنونی حاکم بــر فرآیند تأمین 

کاالهای اساسی داشته است.

تراکتور بازار نابسامانیتولیدو 
امــا وضعیت تولیــد تراکتور و تأمین آن یکی 
دیگــر از گزارش هایــی بــود کــه بــا واکنش های 
بسیاری مواجه شد؛ در حالی که قطعه سازان 
عنــوان کردنــد ظرفیت تولید داخل باالســت و 
آنها بر اســاس ســفارش بازار به تولید قطعات 
مشــغول هســتند و نیــز تولیدکننــده تراکتــور 
کــه از افزایــش تیراژ تولید در ســال جــاری خبر 
داده انــد کشــاورزان همچنــان از کمبــود ایــن 
ابــزار کار در بــازار گالیــه منــد هســتند. یکــی از 
فعــاالن بخش تولید با بیان اینکه تولید داخل 
نیازمنــدی داخــل را پوشــش می دهــد و حتی 
بخشــی از تولیدات صادر می شود درباره دلیل 
انباشــت تقاضــا گفــت: قدرت خرید کشــاورزان 
پاییــن اســت و دولــت بایــد تســهیالتی را برای 
خریــد تراکتــور در اختیار کشــاورزان قــرار دهد. 
امــا یکــی از کارشناســان حوزه کشــاورزی با رد 
این ادعا که محصوالت داخلی پاســخگوی نیاز 
داخــل هســتند، عنوان کــرد: کشــاورزان برای 
تحویــل تراکتــور ثبت نامــی خود پــس از تأیید 
وزارت جهــاد کشــاورزی بیــن 3 تــا 4 ســال در 

صــف انتظار باقی می مانند.
بــه  گــزارش  ایــن  از  دیگــر  بخشــی  در 
ناهماهنگــی نهادهای دولتی با یکدیگر اشــاره 
شــده و در حالی که بخشی از تراکتورهای بازار 
مونتاژی هســتند پلیــس راهنمایــی و رانندگی 
از شــماره گــذاری آنهــا خــودداری می کنــد زیرا 
معتقــد اســت ایــن تراکتورها وارداتــی بوده و 
مجــوز ئالک گــذاری ندارند. این چالــش زمانی 
بغرنج تــر می شــود کــه ســوخت مــورد نیاز آن 
گازوئیــل  شــود.  تأمیــن  آزاد  قیمــت  بــا  بایــد 
دولتــی لیتــری 300 تومان اســت امــا صاحبان 
ایــن تراکتورهــا ناچــار هســتند ســوخت مــورد 
نیــاز خــود را بــا لیتــری بیــش از 3 هــزار تومان 

کنند. خریداری 

ردیکادعا
در ادامــه موضوع تراکتور در گزارشــی دیگر 
خارجــی  تجــارت  حــوزه  کارشناســان  از  یکــی 
تراکتــور در دولــت  70 هــزار  از واردات حــدود 
ســیزدهم خبــر داد و گفــت: بــرای تنظیــم گری 
بازار و کاهش حجم انباشــت تقاضاها در حالی 
که شــاهد بودیــم در دولت روحانــی تراکتوری 
وارد نشــد، در دولــت فعلی از نیمه دوم ســال 
گذشــته تا 7 ماهه نخســت امســال، بر اساس 
هــزار   70 بــه  نزدیــک  مجموعــا  گمــرک،  آمــار 
تراکتــور به ارزش یــک میلیــارد و 634 میلیون 

دالر وارد کشور شد.
به طور قطــع تأمین بازار بر پایه تقاضا منجر 
بــه حــذف دالالن و برچیده شــدن ســوداگری 
در  دارد.  دنبــال  را  بــازار  ســاماندهی  و  شــده 
حال حاضر به دلیــل کمبود تراکتور دولتی این 
کاالی مصرفــی بــا دوام بــه کاالی ســرمایه ای 
تبدیل شــده و افراد با خرید و انبار آن در زمان 
مقتضــی بــا قیمت باال به بازار عرضــه می کنند؛ 
بــه طوری کــه تراکتــور کارخانه بــا قیمت 340 
تومــان  میلیــون   600 بــه  تومــان  میلیــون 
می رســد. حــال بایــد دیــد برنامــه وزارت جهاد 
کشــاورزی برای تأمین نیاز کشــاورزان در حوزه 

تجهیزات و ابزار کار چیســت.

تضمین امنیت غذایی با کشت بهینه خاک

جهلدردنیایمدرنچهشکلیاست؟

ی بودن همه چیز ماست! الکچر

زندگی ساده

الن و برچیده شــدن ســوداگری  به طــور قطــع تأمیــن بازار بر پایــه تقاضا منجر به حذف دال
شــده و ســاماندهی بازار را دنبــال دارد. در حال حاضر به دلیل کمبــود تراکتور دولتی این 
کاالی مصرفی با دوام به کاالی سرمایه ای تبدیل شده و افراد با خرید و انبار آن در زمان 
مقتضــی بــا قیمت باال به بازار عرضه می کنند؛ به طوری که تراکتور کارخانه با قیمت 340 
میلیون تومان به 600 میلیون تومان می رسد. حال باید دید برنامه وزارت جهاد کشاورزی 

برای تأمین نیاز کشاورزان در حوزه تجهیزات و ابزار کار چیست...

امنیت غذایی


