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خانوادهها تمایلی به فرزندآوری ندارند
سپهرغرب ،گروه متن زندگی :رئیس کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :ازدواجها صورت میگیرد ،اما خانوادهها تمایلی به فرزندآوری ندارند و این عامل باعث کاهش باروری شده است.
وی افزود :افراد سنین  18و  23تا  35سال تا سال  2030نهایت تا سال  2035فرصت ازدواج و فرزندآوری دارند 8 .سال بیشتر فرصت نداریم ،اگر این قانون (قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) اجرایی شود ،به احتمال زیاد میتواند کمک کند.
محمودی بیان کرد :اجرای این قوانین برای بیشتر کشورها باعث موفقیت در نرخ باروری شده و این قانون مطابق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی الزم االجرا خواهد شد.
وی تصریح کرد :ســتاد ملی هر  6ماه یکبار باید به شــورای عالی انقالب فرهنگی و مجلس شــورای اســالمی گزارش فرزندآوری دهد .رئیس کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :در وزارت علوم هم فعالیتهای مطلوبی صورت گرفته و
مطابق  26قانون جمعیت ،مرخصیهای زایمان برای بانوان دانشجو و استادان باردار و آموزشهای مجازی ابالغ شده و خوابگاههای متاهلی هم افزایش مییابند.
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پنجره
چه چیزهایی از گذشته راباید
پیش از ازدواج به همسر
بگوییم؟
سپهرغرب ،گروه متن زندگی :عضو
تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج در
انجمن ازدواج و خانواده کشور با بیان
اینکه باید موارد اساسی از گذشته
دکتر امیر لطفی زندگی خود که در زندگی کنونی اثرات
بزرگی بر جای گذاشته را پیش از ازدواج
با همسر مطرح کرد ،گفت :نیازی نیست
موارد جزئی از گذشته خود که اثرات مهم و اساسی در
زندگی ما نداشته را پیش از ازدواج با همسر مطرح
کرد ،چراکه آسیبهای رابطه را افزایش میدهد و
میتواند رابطه را دچار بحران کند.
دکتــر امیــر لطفــی حقیقــت بــا بیــان اینکه مســائل
مهــم گذشــته زندگــی را کــه در زندگــی حــال مــا اثرات
قابــل توجه و مهمی گذاشــته را باید پیش از ازدواج با
همســر مطرح کرد ،اظهار کرد :افراد باید مســائل مهم
گذشــته خــود را در ابتــدای رابطه و پیــش از ازدواج با
همسر مطرح کنند.
بســیاری از افــراد هــراس دارنــد مبــادا با طــرح این
مســائل فــرد مقابل از ازدواج با آنها پشــیمان شــوند،
حــال آنکــه اگــر ایــن مســاله پیــش از ازدواج مطــرح
شــود و فــرد از ازدواج بــا آنهــا در همان ابتــدای رابطه
کــه دلبســتگی شــکل نگرفتــه کنار بکشــد ،بســیار بهتر
از آن اســت کــه بعدهــا رابطــه و زندگی مشــترک افراد
بــا چالشهــای جدیتــری مواجــه شــده و یا بــه طالق
بیانجامد.
این پژوهشگر رواندرمانی فراتشخیصی ،تاکید کرد:
اگــر این احتمــال را میدهیم که فرد مقابل با شــنیدن
جزئیاتی از گذشــته ما رفتارش تغییر کرده و یا از ازدواج
با ما پشیمان شود.
حتمــا باید قبل از ازدواج مســاله مــورد نظر را با فرد
مقابــل مطرح کنیم ،این تغییر رفتار و پشــیمان شــدن
از ازدواج اگــر در ابتــدای رابطــه رخ دهــد بســیار بهتر از
آن اســت کــه افراد پــس از ازدواج با یکدیگر به مشــکل
بربخورند.
به گفته وی ،به طور کلی دلیلی وجود ندارد که پیش
از ازدواج دختر و پسر تمام اتفاقات گذشته خود را جزء
بــه جزء بــرای یکدیگر فاش کنند بلکه بایــد یک کلیتی از
گذشته خود را با فرد مقابل مطرح کنند.
این مشــاور با ذکــر مثالی ادامــه داد :بــرای مثال در
برخــی مــوارد افــراد در گذشــته ازدواج قبلــی یــا زمینه
بیماری خاص یا اعتیاد داشتهاند.
چنین مــواردی از جمله اساســی تریــن موضوعاتی
است که حتما باید با همسر آینده در میان گذاشت ،اما
دلیلــی برای بیان مواردی که بحرانی در زندگی ما ایجاد
نکرده است ،وجود ندارد.
لطفــی معتقــد اســت کــه دختر و پســری کــه قصد
ازدواج بــا یکدیگــر را دارند باید بداننــد که میخواهند
بــا فرد حال حاضــر زندگی کنند و نباید در گذشــته فرد
مقابل کنکاش کرده و از او درباره جزئیات گذشــتهاش
سوال بپرسند.
وی همچنیــن ایــن را هم گفت که بعضــا افراد پیش
از ازدواج دربــاره جزئیــات مســائل ،کارهــا و اقدامــات
اطرافیــان و خانــواده خــود نیز به طــرف مقابل توضیح
میدهند.
ایــن در حالی اســت که دلیلی نــدارد دربــاره جزئیات
روابــط و زندگی خــود و اعضــای خانواده در گذشــته از
طرف مقابل ســوال پرســید و یا به ســواالت این چنینی
پاسخ داد.
ایــن پژوهشــگر رواندرمانــی فراتشــخیصی بــا بیان
اینکــه فــار غ از لــزوم توضیــح دربــاره مســائل اساســی
گذشــته خــود ،نیــازی نیســت پیــش از ازدواج دربــاره
جزئیات مســائل گذشــته زندگــی خود به طــرف مقابل
توضیــح دهیــم ،تاکیــد کــرد :بیــان جزءبه جزء مســائل
گذشــته برای رابطه آسیب زاست و زندگی مشترک را در
مسیر صحیحی قرار نمیدهد.
درواقع افراد نباید تا این میزان خود افشایی داشته
باشند.
نیازی نیســت با اعتراف نامه و خود افشــایی فراوان
به دنبال جلب نظــر طرف مقابل برای
ازدواج بــود بلکــه دختــر و پســر
بایــد "حال" زندگی طرف
مقابــل را برای ازدواج
در نظر بگیرند.
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امام جمعه موقت همدان از ارتباط میان حج و مهدویت گفت:

حج و وجود امام زمان (عج)هر دو ،جهانی و وحدتآفر ین هستند
سپهرغرب ،گروه خبر -
سمیرا گمار :امام جمعه
موقت همدان گفت :حج ُبعد
جهانی دارد و متعلق به یک
کشور و نیست امام عصر نیز
سمیرا گمار
مربوط به یک کشور و یک ملت
نیست ،حج وحدتآفرین است
و همه فار غ از اینکه در چه جایگاهی هستند
در آنجا حضور دارند ،وجود مقدس امام زمان
(عج) نیز وحدتآفرین است و پس از ظهور،
جهان دارای یک قانون و پرچم خواهد بود.
فریضــه حــج دارای یــک ظرفیــت معنــوی و
اجتماعــی عظیــم اســت کــه در ســاحت فردی،
اجتماعــی و امتســازی دارای جایــگاه خاصــی
بــوده و در معرفتافزایــی و ایمانافزایــی نیــز
نقــش منحصر بهفــردی ایفــا میکنــد؛ از ایــن
روست که امام خمینی (ره) آن را کانون معارف
الهی میداند.
بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت دســتیابی،
اســتخراج و فــرآوری گنجینههــای معرفتــی
حج وظیفــهای بــر دوش محققــان عرصههای
مختلــف علمــی و معرفتــی اســت تــا با کشــف
منظرهــای قرآنــی قــوی از ایــن فریضــه واجــب
الهــی ،جلوات دیگــری از آن را در منظر اهل نظر
قــرار دهنــد تا بتــوان از ایــن ظرفیــت بهصورت
کاربردیتــر در راســتای اهــداف عالــی اســالمی
بهره برد.
اکنونکــه در ایــام ذیحجــه قــرار داریــم و
حاجیهــا طــواف خانــه خــدا میکننــد یکــی از
وجوه پرداختن به حج میتواند این باشد «چه
رابطــهای بین حــج و وجود مقــدس امام عصر
(عج) وجود دارد؟»
بهتصریــح روایــات ،روح و باطــن حج چیزی
فراتــر از مناســک و اعمــال ظاهــری اســت کــه
حجگــزار آنهــا را بهجــای مــیآورد و ایــن روح
در کالبــد حــج دمیــده نمیشــود مگــر در پرتو
ارتباطــی عمیــق و حقیقــی با امــام عصر (عج)
کــه حقیقــت حج وجود اوســت و بیراه نیســت
اگــر بگوییم حــج زمانی اثرگذار اســت که عمل
حاجــی مهدوی باشــد ،یعنــی همپــا و همگام
امــام در عمــل ،تقــوا ،توحیــد و طهــارت بوده
و بتوانــد با لطــف الهی همچــون روز والدت از
گناهان پاک شــود و با عمل صالح این نورانیت
را حفظ کند.
بــا ذکــر ایــن مقدمه آنچــه در ادامــه میآید
گفتوگوی خبرنگار ســپهرغرب با حجتاالسالم
و المســلمین جــوادی دربــاره ارتبــاط حضــرت
بقیــهاهلل ارواحنا فــداه ،با فریض حج اســت که
مشروح آن را میخوانید:
حاج آقا بفرمایید چه ارتباطی میان
حج بهعنوان فریضهای عبادی -سیاسی با
مهدویت برقرار است که از آن بهعنوان روح و
باطن و شرط پذیرش حج یاد میشود؟
حــج و مهدویت ارتباط فراوانــی با هم دارند
و میتوان گفت هر دو زیربنای حکومت جهانی
اســالم هســتند؛ حج ُبعد جهانی دارد و متعلق
به یک کشــور و یک قاره نیست ،یعنی این روزها

به خدا باشــد وقت برگشتن به وطن در خود و
دیگــران انقالب ایجاد میکنــد .حج کامل فقط
بــرای خــود ما اثــر نــدارد روی اطرافیــان هم اثر
خود را خواهد گذاشت.

کــه موســم حج اســت و حجاج در کنــار خانه
خــدا مشــغول اند می بینیم از همه کشــورها
زائــران بســیاری از خواهــران و بــرداران
مســلمان در ایــن آییــن بــزرگ اســالم حضور
دارنــد ،پــس حج یــک مســئله جهانی اســت.
امــام عصــر ارواحنــا فــداه نیز مربــوط به یک
کشــور و یــک ملــت مثل ایــران یا کشــورهای
اســالمی نیســت بلکــه همــه مســتضعفان
جهان در انتظار روزی هســتند که استضعاف
از جهــان برداشــته شــود و جهــان بــه نــور
حضور منجی روشــن گردد.
مسئله دیگر این که حج وحدتآفرین است
و همه فار غ از اینکه در چه جایگاهی هســتند
با یک لبــاس (احرام) ،یک زبــان (لبیکگویان) و
یک کار (طواف ،ســعی ،رمی جمــرات و قربانی)
در آنجــا حضور دارند .وجود مقدس امام زمان
(عــج) نیــز وحدتآفریــن اســت و پــس از ظهور
آن حضــرت ،جهــان دارای یــک قانــون (کتــاب
خدا) و یک پرچم (اســالم) است و خواهیم دید
انشــااهلل حضــرت همه را به یــک جهت دعوت
میکنــد و آن هــم «الیاهلل» اســت تــا وحدت و
یگانگی در جامعه توسط وجود مبارکش پیاده
شود.
نکتــه حائــز اهمیــت بعــدی این کــه حج یک
مســئله بزرگ عبادی -سیاســی اســت یعنی ما
میبینیم عبادات و سیاســتهای حج باالترین
عبادتهــا و سیاستهاســت و عالیتریــن
مفاهیــم ایــن بخشهــا در حج گنجانده شــده
اســت .وجود مقدس امام (عــج) هم که ظهور
کنــد بهترین عبادتها برای خــدا انجام خواهد

با توجه به وجود اعمال مختلف
در مناسک حج و منزلگاههای مختلفی که
حجگزاران تجربه میکنند ،در کدام وادی زمینه
بیشترین ارتباط با امام عصر (عج) فراهم
میشود و چگونه میتوان این ارتباط و برکات
آن را حفظ کرد؟
نمیتــوان گفت وقتی من طــواف میکنم یا
ســعی بین صفــا و مروه ،امام هــم همان زمان
این کار را میکند چون این اعمال زمان خاصی
ندارد و محدود نیســت اما یک جایی هست که
وقتی ما آنجا هستیم امام هم آنجا حضور دارد
و آن هم صحرای عرفات است.
بــر هــر حاجــی الزم اســت از ظهــر روز نهــم
ذیحجــه در صحــرای عرفــات باشــد تــا مغرب
همــان روز .پس امام زمان ارواحنا فداه در آنجا
حضــور دارد و مــا را میبیند اما مــا نمیتوانیم
ایشــان را ببینیم .نزدیکترین مکان به حضرت
در موسم حج روز عرفه و صحرای عرفات است
بــا آن دعای عالی و راقی کــه در آن روز خوانده
میشود.
حــج وحدتآفریــن اســت و همه فــارغ از اینکه در چه جایگاهی هســتند ،بــا یک لباس
(احرام) ،یک زبان (لبیکگویان) و یک کار (طواف ،ســعی ،رمی جمرات و قربانی) در آنجا
حضــور دارنــد .وجود مقدس امام زمــان (عج) نیز وحدتآفرین اســت و پس از ظهور آن
حضرت ،جهان دارای یک قانون (کتاب خدا) و یک پرچم (اســام) اســت و خواهیم دید
حضرت همه را به یک جهت دعوت میکند و آن هم «الیاهلل» اســت تا وحدت و یگانگی
در جامعه توسط وجود مبارکش پیاده شود.
شــد و باالترین سیاســت یعنی همان حکومت
اسالمی بهوسیله حضرت ارائه خواهد شد.
حــج قیــامآور اســت ،چنانچه خــدای متعال
َْ
َ
ــت ْال َح َــر َام
اهلل ْال َک ْعب َ
ــة ْالبی َ
ــل َّ ُ
«ج َع َ
فرمــودَ :
َ
ــاس ...ما حج را وســیله قیــام مردم و
ِقی ًامــا ِل َّلن ِ
جهتگیــری بهســوی خدا قــرار دادهایم» قطعًا
بــا قیام حضرت مهــدی عجــل اهلل تعالی فرجه
الشــریف نیز جهتگیری مردم بهسوی پروردگار
بهصورت شایستهای تحقق پیدا میکند.
حــج همانطور کــه عرض کردم یک مســئله
بــزرگ سیاســی و عبــادی بــوده و از همین نظر
در تمام ســالها وجود مقدس حضرت مهدی
بــه حج مشــرف میشــوند و تمــام کارهایی که
حاجی انجام میدهد را انجام میدهند و طبق
روایات ما او را میبینیم اما نمیشناسیم اما او
ما را میبیند و میشناسد.
با این نگاه حاجی باید از بدو ورود به
سرزمین وحی این همراهی و همگامی با امام
عصر (عج) را ایجاد کند؛ این همراهی در مراحل

مهریه مناسب از دیدگاه مردم  94سکه است

مرکز پژوهشها

سپهرغرب ،گروه متن زندگی :موسسه افکارسنجی ملت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
طی گزارشی به افکارسنجی پیرامون مهریه و نظر مردم درباره مداخله قانون در آن پرداخت.
در این گزارش آمده؛ مؤسسه افکارسنجی ملت ،نظرسنجی حاضر را در بازه زمانی  31اردیبهشت ماه تا
 4خردادماه ســال  1401انجام داده اســت .جامعه آماری پیمایش ،همه افراد  18سال و باالتر در کل کشور
بودهاند .در این پیمایش تعداد  1020پرسشنامه به روش تلفنی از این جامعه آماری گردآوری شده است.

مهمترین یافتههای نظرسنجی
در ادامه این گزارش به مهمترین یافتههای این نظرســنجی اشــاره شــده و آمده 9/57 :درصد مهریه را در زندگی
زناشــویی مهــم نمیداننــد .همچنین  4/63درصــد معتقدند مردان در زمان تعیین مهریــه ،مقدار آن را چندان جدی
مناســب ســکه برای مهریــه از دیدگاه مردم بــه طور میانگین  94ســکه
نمــی گیرنــد .بر اســاس این نظرســنجی تعداد
ِ
است.
در ادامه این گزارش آمده 2/56 :درصد گفتهاند مهریه سنگین هیچ تأثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد.
از نظــر  8/65درصــد ،خانوادههــا در تعییــن مقــدار مهریه ،چندان با مشــکل مواجه نیســتند .از نظــر  3/50درصد از
مــردم ،تقســیم دارایی و ثروت در آغاز زندگی زناشــویی بیشــتر به نفع زنان
است .همچنین  9/23درصد شروط ضمن عقد و  12درصد مهریه سنگین
را بیشتر به نفع زنان میدانند .از نظر  61درصد از مردم ،مهریه برای زنان به
عنوان پشتوانه مالی محسوب میشود.
در این گزارش بیان شده :از نظر  9/67درصد از مردم ،بخشیدن مهریه
در زمــان طالق میتواند به زنان در گرفتــن حق نگهداری از فرزندان کمک
کند .همچنین  8/75درصد از مردم معتقدند بخشــیدن مهریه میتواند
بــه زنان کمک کند تا راحت تر طالق بگیرند 2/48 .درصد معتقدند مردان
به خاطر مهریه ،تحت فشار خواستههای همسران خود قرار دارند9/71 .
درصد پاســخگویان معتقدند زنان در طــول زندگی یا در زمان طالق برای
گرفتــن مهریــه خــود با مشــکل مواجه هســتند .همچنیــن  7/83درصد
از مــردم بــه نحوی با زندانی شــدن مردانی کــه توانایی پرداخــت مهریه را
ندارند ،مخالف هستند.
در ایــن گــزارش ذکر شــده 9/81 :درصــد معتقدند برای گرفتــن مهریه،
قانــون بایــد به زنــان کمک کنــد 8/39 .درصد از مــردم ،مؤثرتریــن اقدام
دولت برای کاهش میزان مهریه را تعیین ســقف قانونی برای آن میدانند.
 2/26درصــد گفته اند دولــت هیچ اقدامی نکنــد 8/16 ،درصد نیز دریافت
مالیــات پلکانــی و  5/5درصــد دریافت مالیــات با نرخ ثابــت را برای کاهش
میزان مهریه مؤثر میدانند.

و مناسک مختلف چگونه رخ میدهد و چه
ارمغانی برای حجگزار دارد؟
اگــر حجگــزار این همراهــی را از نیــت ،زبان و
عمل واقعًا تحقق ببخشد و حج او حجی باشد
کــه مــورد رضایت مــوال و آقــای ماســت و قربه
الــیاهلل حرکت کنــد این باالترین ارمغان اســت
نه بــرای حاجی بلکه بــرای همه انســانها .چه
ارمغانــی برای حاجی باالتــر از اینکه یک حاجی
بــه حــج رفته برگــردد و حــج کامل انجــام داده
باشــد همــه اطرافیــان او از همســر و فرزنــدان
تــا همــکار و همســایه و دوســت از ایــن فیض
بهرهمند میشوند ،آن بوی حج راستین انسان
را به سمت خدا میبرد و دیگران را هم بهسوی
خدا سوق میدهد.
بایــد به این نکتــه توجه کرد که وقتی من به
حج بروم اما توجهی به آنجایی که هستم نکنم
و مشــغول پاساژگردی و خرید کردن باشم این
عمــل چون هماهنــگ با وجود حضرت نیســت
آورده معنــوی هــم بــرای مــن نخواهد داشــت
اما اگر کســی حج کامل بهجا بیاورد و توجهش

با توجه به حضور امام زمان (عج) در
مناسک حج و جایگاه خاص آن حضرت نزد
خداوند متعال ،حجگزاران چگونه میتوانند از
دعای خیر ایشان هم خود و هم دیگرانی را که
به آنها التماس دعا گفتهاند ،بهرهمند کنند؟
آن حضــرت هــم مثــل مــادر و اجــداد
طاهرینــش بــرای دیگــران دعــا کــرده و دعای
شــخصی نمیکننــد امــام حســن مجتبــی
علیهالســالم فرمــود مــادرم شــب تــا صبــح
مشــغول دعا بود از ایشان ســؤال کردم مادر
«یا
برای
خودمان دعا نکــردی حضرت فرمودَ :
ُ َّ
ُبن َّ
الدار؛ فرزندم اول همســایه بعد
ــی
الجار ُثم َّ
َ
َ
اهــل خانه» امــام عصر ارواحنا فــداه هم ذریه
این مادر اســت ،در طواف ،عرفات ،ســعی و...
مشــغول دعا برای نجات همه انسانهاست.
ما اگر پشــت ســر حضــرت حرکت کنیم شــامل
دعــای آن حضرت بوده و مــا را مورد الطافش
قرار خواهد داد.
خیلی ممنونم از وقتیکه در اختیار ما
قرار دادید ،اگر بهعنوان کالم پایانی نکتهای
هست بفرمایید.
انشــااهلل همین مصاحبه در مکه قســمت
مــا شــود و حقایــق را آنجــا از نزدیــک ببینیــم و
تشــریح کنیــم .کار یــک روحانــی همین اســت،
دســت دیگــران را بگیــرد و بــه مســائل حــج و
حقایــق آنها رهنمون ســازد .خداوند به همه
ما حسن عاقبت عنایت کند.

زنان سالمند تنـــــها  4برابر مردان
سپهرغرب ،گروه متن زندگی :رئیس دبیرخانه شورای ملی
سالمندان با بیان اینکه بر اساس آمار به ازای هر  5درصد مرد
سالمند 20.5 ،درصد سالمندان "زن" تنها زندگی میکنند،
گفت :تنها زیستن یکی از چالشهای اساسی زنان سالمند
حسامالدین
است چون شانس ازدواج مجدد را ندارند و ضروری است تابوی
عالمه
ازدواج زنان سالمند در جامعه شکسته شود.
حســامالدین عالمــه بــه آسیبشناســی پدیــده زنانه شــدن
ســالمندی در ایــران پرداخــت و اظهار کرد :در دوران ســالمندی ،ســالمندان مرد
شــانس ازدواج مجــدد را دارنــد و کمتر تنها هســتند ولی زنان ســالمند به لحاظ
مسائل فرهنگی این امکان را ندارند.
وی که در برنامهای رادیویی ســخن میگفت ،ادامه داد :در ســالهای گذشــته
بــه دلیــل تولد بیشــتر نوزادان پســر کــه  107نوزاد پســر بــه ازای تولــد 103نوزاد
دختر بود و فوت ناشــی از حوادث کاری در مردها ،جنســیت ســالمندی مردانه بود ولی از ســال  85به بعد ،به دلیل کنترل
عوامل مهمی چون عوارض زایمان ،مرگ و میر مادران در هنگام تولد و دوران بارداری و افزایش مهاجرت مردان ،جنسیت
سالمندی در کشور زنانه شده است و بر اساس آمار سال  95به ازای هر  100زن سالمند 97 ،مرد سالمند وجود داشت که
در سال  1400به ازای هر  100زن سالمند  92مرد سالمند زندگی میکند.
به گفته رئیس دبیرخانه شــورای ملی ســالمندان ،بر اســاس آمار بعد از  85ســالگی مجدد تعداد مردان سالمند بیشتر
میشود و جنسیت سالمندی مردانه میشود.
وی در ادامه ســخنان خود به پدیده «زنان ســالمند فرهیخته» نیز اشاره و با بیان اینکه امروزه ما با پدیده زنان سالمند
فرهیختــه هم مواجهایــم ،تصریح کرد :میزان ازدواج در زنان دارای تحصیالت تکمیلی کمتر اســت و در حقیقت میزان تجرد
قطعی در زنان فرهیخته بیشتر شده است.
عالمه معتقد اســت که در راســتای حمایت از زنان ســالمند تنها ،با توجه به افزایش آمار دختران دچار تجرد قطعی باید
قانون گذار یک نوع حمایت ویژه برای مســکن آنها در زمان فوت پدر و مادر دختران مجرد در ســالمندی داشــته باشد و نیز
میتوان با نگاه فقه پویا در زمینه تقســیم ارث و در شــرایطی که زن همسر خود را از دست میدهد ،بستری برای به تعویق
افتادن تقسیم مسکن تا زمانی که مادر خانواده زنده است را فراهم کرد.
رئیــس دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان ،تعــداد جمعیــت ســالمندان کشــور را  9میلیــون نفر عنــوان کرد و در
اینبــاره توضیــح داد :بــر اســاس پیش بینی ها در ســال 1410تعداد ســالمندان بــه  13میلیون و در ســال  1420به 19
میلیون و در ســال  1430به  35میلیون نفر میرســد که ضروری اســت تغییراتی در کیفیت و ســبک زندگی سالمندان
اتفاق بیفتد.
وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اهمیت و ضروت توجه حاکمیت به "پیری جامعه" ،خاطرنشان کرد :اکنون وضعیت
صندوقهای بازنشســتگی بحرانی اســت و با افزایش ســالمندان ،صندوقهای بازنشستگی دچار ورشکستگی میشود و با
شرایط ابر بحرانی مواجه خواهند شد.

متنزندگی

تاثیر هنر بر روحیه و انگیزه انسانها
سپهرغرب ،گروه متن زندگی :یک روانشناس گفت :در مورد تاثیر هنر و آثار هنری بر روح و روان انسان دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ اما چیزی که مشخص است هنر میتواند تاثیرات مثبت فراوانی بر روی روحیه و انگیزه انسان بگذارد.
به گفته یوسف قاسمی نظارهگری آثار هنری ،قدرت مشاهدهگری و تیزبینی را در افراد افزایش میدهد ،کسانی که با آثار هنری درگیر هستند معموال افراد تیزبینی هستند که از قدرت تشخیص بیشتری برخورد هستند.
او گفت :آثار هنری میتوانند قوه تخیل افراد را افزایش دهند .مواجهه با آثار هنری خالقیت انسانها را پرورش میدهد و تخیلافزایی از خدمات مهم آثار هنری به انسانها است .نتیجه افزایش قوه تخیل ,افزایش همدلی و همدردی با دیگران است و
هر چقدر قوه تخیل انسان افزایش یابد ،انسان اخالقی تر میشود.
قاسمی گفت :نظارهگری آثار هنری بر روی سالمت روان انسانها نیز تاثیرگذار است .یازده مولفه برای سالمت روانی وجود دارد که سر و کار داشتن با آثار هنری یکی از مهمترین مولفهها است.
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سپهرغرب ،گروه متن زندگی:
«گزارش رضایت جهانی» هر
سال به اکثر مردم جهان یادآوری
میکند بعضی ملتها بهطرز
رضایت جهانی قابلتوجهی از آنها شادترند.
وقتی سازمان ملل گزارشها
را منتشر میکند ،هیچکس
نمیپرسد کدام کشور در صدر این رتبهبندی قرار
گرفته بلکه میپرسند امسال کدام کشور اروپای
شمالی در صدر قرار گرفته است؟
«گــزارش رضایــت جهانــی» هر ســال بــه اکثر
مــردم جهــان یــادآوری میکنــد بعضــی ملتهــا
بهطــرز قابلتوجهــی از آنهــا شــادترند .وقتــی
ســازمان ملــل گزارشهــا را منتشــر میکنــد،
هیچکــس نمیپرســد کدام کشــور در صــدر این
رتبهبندی قرار گرفته است بلکه میپرسند امسال
کــدام کشــور اروپای شــمالی در صدر قــرار گرفته
است .تقلید از شادترین مردمان جهان خواستی
منطقی است ،ولی از اصلیترین پیام این گزارش
دورمــان میکنــد« :اینکه جوامع برابــر و متوازن
شــهروندان شــادتری میآفریند ».در این مسیر،
ســندی که پشتوانه قوی پژوهشی دارد و مبتنی
بر سیاست است ،بهواسطه هیاهوهای رسانهای
بــا مجموعــهای از توصیههای خودیاری اشــتباه
گرفته میشود.
گزارش رضایت جهانی
از ســال  ،2012تقریبــًا هر ســال ،بــه اکثر مردم
جهــان یــادآوری شــده اســت که بعضــی ملتها
بهطــرز قابلتوجهــی از آنها شــادترند .نــام این
اعــالن ســاالنه امیدبخــش «گــزارش رضایــت
جهانی» اســت .وقتی شبکه راهحلهای توسعه
پایدار ســازمان ملل گزارشها را منتشر میکند،
هیچکــس نمیپرســد کدام کشــور در صــدر این
رتبهبندی قرار گرفته است بلکه میپرسند امسال
کــدام کشــور اروپای شــمالی در صدر قــرار گرفته
اســت .فنالند چهار سال اســت که پشت سر هم
شادترین کشــور جهان است و بقیه سالها (جز
سال  2015که سوئیس صدرنشین بود) دانمارک
و نروژ شادترین کشورها بودهاند.
بــرای امریکاییهــا ایــن رتبهبندیهــا بهحــق
ناامیدکننده اســت ،چــون تاکنون نتوانســتهاند
جزء  10کشور شاد جهان قرار بگیرند .امریکاییها
صرفًا در طبقه متوســط به باالی شادی هستند.
بد نیســت ،ولی برای کشــوری با اینهمه ثروت و
خودبینی رضایتبخش نیست.
االن ،در دوران رواج خودبهینهســازی،
رتبهبنــدی شــادی بهصورتــی ضمنی باعــث بروز
اضطراب در امریکاییها شده است :جایی کسانی
دارنــد کار هایــی میکنند که باعث شــده شــادتر
از مــا باشــند ،مثــل وقتــی کــه شــوروی ماهواره
اســپوتنیک را در ســال  1957بــه فضا فرســتاد و
امریکاییهــا حــس کردنــد کشورشــان در زمینه
تکنولــوژی دارد عقب میافتد یــا زمانی که نتایج
آزمونهای استانداردشــده بینالمللــی در دهه
اول قــرن  21باعث شــد حس کنند بچههایشــان
دارند در امر تحصیل عقب میافتند.
ایــن افــکار نگرانکننــده موجب ظهــور نوعی
محتــوای مربــوط بــه ســبکزندگی شــده کــه
هدفــش کمــک بــه امریکاییهای ناشــاد اســت
تــا از کارهــای روزانــه و فلســفههای کشــورهای
شــادتر پیــروی کننــد .فرقی هــم نمیکنــد آن کار
غوطهورشــدن داخل آب یخ باشد یا تبدیل اتاق
نشــیمن به جایی بســیار راحــت و دنــج .تقلید از
شادترین مردمان جهان خواستی منطقی است،
ولی از اصلیترین پیام رتبهبندی شادی کشورها
دورمــان میکنــد« :اینکه جامعه برابــر و متوازن
شــهروندان شــادتری میآفریند ».در این مسیر،
ســندی که پشتوانه قوی پژوهشی دارد و مبتنی
بر سیاســت اســت ،با مجموعهای از توصیههای
خودیاری اشتباه گرفته میشود.
برای مقایسه فنالندیها با بقیه مردم جهان،
شادتر واژه چندان درستی نیست .گزارش رضایت
جهانــی بیشــتر دربــاره رضایــت اســت تــا شــادی
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انتظارات کمتر ،شادترتان میکند
ِ

پیــادهروی در جنــگل و گشــتن دنبــال تــوت بــه نظــر لذتبخــش میآیــد ،ولی تمرکــز روی
فعالیتهــا و عــادات یــک کشــور کل فرهنــگ آن را بــه ســبک زندگی افــراد تقلیــل میدهد و
نیروهــای ســاختاریای را نادیــده میگیرد که باعث میشــوند افراد از زندگیشــان راضی
باشــند .زندگــی در جامعهای نابرابــر با تور های ایمنی اجتماعی ضعیــف را هیچ میزانی از
پتــو و شــمع نمیتواند جبران کند .بیخردی پشــت تمرکز بر عــادات منطقهای وقتی خود
را بیشــتر نشــان میدهــد که به فقر و خشــونت رایج در کشــور های انتهای ایــن رتبهبندی
توجه میکنید :هیچ وباگنویســی در زمینه ســبک زندگی نیســت که افغانستان (آخرین
کشور شاد در رتبهبندی امسال) را مطالعه کند ...

همــراه با لبخنــد و سرمســتی .رتبه هر کشــور بر
اســاس میانگین پاســخهای دادهشده به چنین
پرســشهایی اســت :نردبانــی را تصــور کنیــد که
پلههــای آن از صفــر تــا  10نامگــذاری شــدهاند،
بهصورتــی کــه صفر بدتریــن زندگیای اســت که
شما میتوانید داشته باشید و  10بهترین آن .در
این صورت ،شــما اکنون در کــدام پله قرار دارید؟
(بــرای اینکه بخواهید این ســؤال را از هزار نفر در
حدود  150کشــور بپرســید ،باید منابــع زیادی در
اختیار داشــته باشید .گالوپ دادههای پیمایشی
مربــوط بــه این رتبهبنــدی را بهعنوان بخشــی از
نظرسنجی جهانی گالوپ تهیه میکند).
ســازمان ملل متحــد اولین بار  10ســال پیش
به ایــن نردبان خیالی که تصویرگر ســطح زندگی
مــردم بــود توجــه نشــان داد .این اتفــاق زمانی
افتاد که جیگمی تینلی ،نخستوزیر وقت بوتان،
کشور های عضو این سازمان را ترغیب کرد تا رفاه
را هم در ســنجش توسعه اجتماعی و اقتصادی
بگنجاننــد .توصیــه او باعــث شــد اولیــن گزارش
رضایت جهانی در سال  2012منتشر شود.
انتصاب وزیر شادمانی
رتبهبندی شــادی مانند نیرویی کارآمد مقابل
جهانــی ایســتاده اســت کــه میخواهــد تولیــد
ناخالــص داخلــی (جیدیپــی) را شــاخصی برای
موفقیت کشورها در نظر گیرد و به همین دلیل،
در طول پنج ســال گذشته برخی از دولتها برای
افزایش رضایت شهروندانشان از زندگی اقدامات
ویــژهای انجــام دادهانــد :بریتانیــا وزیــر تنهایی و
امــارات متحــده عربــی وزیر شــادمانی منصوب
کــرده اســت .نیوزیلنــد هــم بــر اســاس تأثیــرات
مخــارج دولت بر رفاه مــردم ،بودجه ملی خود را
بازبینی کرده است.
بــرای کســانی کــه در کار تعییــن سیاســت و
مدیریت کشورها هستند ،درسهای این گزارش

اصًال عجیب نیست :مردم زمانی رضایت بیشتری
از زندگــی دارند که اســتانداردهای زندگی راحت،
شــبکه اجتماعــی حمایتگــر ،وضعیــت ســالمتی
خــوب ،آزادی برای انتخاب مســیر زندگی و دولت
قابل اعتماد داشــته باشند .شــادترین کشورها
مراقبــت از ســالمت همگانــی ،تعطیــالت کافــی
با حقــوق و مراقبــت ارزان از کودکان هــم دارند.
آموزه اصلی گزارشهای رضایت در طول  9ســال
این اســت که کشــور های ثروتمندتر لزومًا شادتر
نیســتند .جفری ســاکس ،اقتصاددان دانشــگاه
کلمبیــا و یکی از ویراســتاران این گــزارش ،به من
گفــت در ایاالتمتحــده «بــا فرســودگی شــدید
اعتمــاد اجتماعــی ،حسهــای بــد ،انــواع اعتیاد
و خیلــی چیزهــای دیگــر مواجهیــم و بــا وجــود
ایــن [مــردم میگویند]از مــن مالیــات نگیرید ،از
ثروتمندان مالیات نگیرید .این بخشی از سیاست
ماست که فکر میکنم کامًال اشتباه است و همین
امر باعث شــده از کشــورهایی عقبتر باشیم که
به اندازه ایاالت متحده ثروتمند نیســتند ولی به
نظر من در زندگیشان متعادلترند».
نتیجهگیری تکتک افراد از لیســت شــادترین
کشــور های جهان اینقدر آشــکار نیست ،هرچند
آنها میتوانند بینشی انتزاعی از زندگی خوب به
دســت آورند :ساکس معتقد است این لیست به
افراد یادآوری میکند وقتی از نظر مادی شــرایط
مناسبی دارید ،میانهروی نگرش سالمتری است
نسبت به دویدن دنبال پول و داراییهای بیشتر.
صنعت شادی و کسب و کار رفاه
ویلیــام دیویــس -نویســنده کتــاب «صنعت
وکار بزرگ رفاه را به
شــادی :چطور دولت و کسب ِ
ما فروخت»  -به من گفت این لیست دربردارنده
«درکی اجتماعی از شــادی است ،یعنی چیزی که
بین مــردم اتفاق میافتــد» و جایگزینی مطلوب
بــرای ایــن مفروضــه جاافتــاده اســت کــه افــراد

مسئول بدبختی خودشاناند .او بر
این عقیده هم اســت که این لیست
میتوانــد به مــردم نشــان دهد اگر
میخواهند جامعهشان را بهسمت
شادی بیشتر هدایت کنند ،به کدام
سیاستها رأی دهند.
ایــن رتبهبندی دربــاره اینکه مردم
چــه کارهــای متفاوتــی میتوانند در
زندگیشــان انجام دهند حرف چندانی برای گفتن
نــدارد .دادههــای گــزارش رضایــت جهانــی نشــان
میدهدنقلمکانکردنبهکشوریکهدر رتبههای
باالتری قرار دارد باعث میشود افراد شادتر شوند
ولی من شخصًا از وطنم جدا نمیشوم و به جایی
نمــیروم که از بیشــتر افرادی که دوستشــان دارم
هزارانمایلفاصلهداشتهباشم.
ایــن خــأ در اطالعاتــی کاربــردی با پوششــی
رســانهای جبــران شــده کــه پیشــنهاد میکند با
تقلیــد بعضــی جنبههــای فرهنگهــای دیگــر،
بخشــی از شادی آنها را به دست آورید .بدترین
نمونههــای ایــن پوشــش رســانهای مقاالتــی
هســتند که «رازهای» شادی کشورهای مختلف
را بر مال میکنند و خوانندهها نیز میتوانند آنها
را به کار گیرند.
یــک پدیده رســانهای که از بقیه موفقتر شــد
«هوگه» بــود ،واژهای دانمارکی به معنای گرمی
و راحتی که تلویحًا ادعا میشــود کل کشــور را از
زمستانهای ســخت اروپای شمالی عبور داده و
به صدر جدول رتبهبندی شــادی رســانده است.
اواســط دهــه  ،2010بعــد از اینکــه دانمــارک در
گــزارش رضایــت جهانی ســه ســال از چهار ســال
را صدرنشــین بــود ،ســیل عظیمــی از کتابها با
ِتــم «هوگه» منتشــر شــدند .مثًال کتــاب کوچک
«هوگــه :رازهــای زندگــی شــاد در دانمــارک» و
«چگونــه هوگــه کنیــم :رازهــای زندگــی شــاد در
اروپای شــمالی» از این دســت بودند .بازاریابها
از عبــارت هوگــه در نوشــتههای روی پلیــور ،پتــو
و شــمع اســتفاده کردند .یک بار هم فایننشــال
تایمــز از آن انتقــاد کرد ،چون بــه افزایش قیمت
ادویههــای آرامبخش مانند دارچین و هل دامن
زده بود.
بعضی از کشــورها هــم برای جذب توریســت
موقعیــت خــود را ارتقا میبخشــند .ســخنگوی
وبســایت «از فنالند بازدید کنیــد» ،گفته «ما بر

این باوریم که ،چون یکی از شادترین کشورهای
جهان هستیم مسافران کنجکاوند که خودشان
بیاینــد و ببیننــد چــه چیزهایــی باعث شــادی ما
فنالندیها شده است».
هر کشوری شادیهای خود را دارد
ســاکس  -ویراســتار گــزارش رضایت جهانی-
فکر میکند توجه به عادات شــادترین کشــورها
خیلی هم بیجا نیســت .او در گفتگــو با من گفت
دانمارک و بقیه کشــورهای شــاد «نوع متفاوتی
از رفــاه دارنــد ،یعنی رفاهی برابرتر و مشــترک .به
نظــر من چیزهایــی مانند هوگــه انعکاس چنین
هنجاری هســتند .من فکر میکنــم برخی چیزها
در ســطح فردی قابل تقلیدند و برخی در ســطح
سیاسی قابل ارائه هستند».
پیــادهروی در جنــگل و گشــتن دنبــال تــوت
بــه نظــر لذتبخــش میآیــد ،ولــی تمرکــز روی
فعالیتهــا و عادات یک کشــور کل فرهنگ آن را
به ســبک زندگی افراد تقلیل میدهد و نیروهای
ساختاریای را نادیده میگیرد که باعث میشوند
افــراد از زندگیشــان راضــی باشــند .زندگــی در
جامعــهای نابرابــر بــا تورهــای ایمنــی اجتماعی
ضعیــف را هیــچ میزانی از پتو و شــمع نمیتواند
جبــران کنــد .بیخــردی پشــت تمرکــز بر عــادات
منطقهای وقتی خود را بیشتر نشان میدهد که
به فقر و خشــونت رایج در کشور های انتهای این
رتبهبندی توجه میکنید :هیچ وبالگنویســی در
زمینه سبک زندگی نیست که افغانستان (آخرین
کشــور شــاد در رتبهبنــدی امســال) را مطالعــه
کنــد و به خوانندگان توصیه کنــد از فعالیتها و
عادات آنها مانند بادبادک هوا کردن یا رفتن به
حمامهای عمومی دوری کنند.
از یک اســتاد روانشناسی در دانشگاه بریتیش
کلمبیا به نام الیزابت دان که درباره شادی تحقیق
میکند ،پرسیدم اگر هوگه را در زندگیام پیاده کنم
چقدر شادتر خواهم بود .او پاسخ داد «شاید اصًال
شــادتر نشــوید ».البته که نمیتوانیــد جنبههای
ســاختاری کشــورهای دیگــر را روی خودتــان
اعمــال کنید ،ولی مســلمًا تجربه کردن عــادات و
فعالیتهای جدید آسیبی به شما نخواهد زد.
بــه خاطر داشــته باشــید کــه شــادی فقط در
کشــورهایی که رتبــه باالیــی دارند وجــود ندارد.
سفرنامهنویس مستقل ،سباســتین موداک به
من گفت وقتی در سال  2019بهعنوان گردشگر از
سوی نیویورک تایمز به دیدن  52نقطه از جهان
رفــت ،مردمانی را در جاهــای مختلف میدید که
واقعــًا شــاد بــه نظــر میرســیدند و عادتهایی
داشــتند که برایشــان لــذت به ارمغان مــیآورد.
«هر جایی آداب و رســومی داشــت کــه برای من
قابــل فهم بود .در ســیبری با مردی آشــنا شــدم
که هر شــب مقدار زیــادی ودکا میخورد و نصف
پاکت ســیگار میکشــید و به نظر هم خیلی شاد
بود .آیا راز شادی همین است؟»
اگــر بــه ورای ایــن خانههــای راحــت و
پیادهرویهای طبیعی ُمدشــده نظر کنیم ،شاید
دید عمیقتری به دســت آوریم .حتی کشــورهای
اروپای شمالی هم الگوهای فرهنگیای دارند که
کمتر شناختهشده هســتند ،ولی احتماًال شادی
مطمئنتــری نســبت به هوگــه فراهــم میکنند.
ُ
الینن ،جامعهشناس فنالندی امریکایی
یوکا ساو ِ
در دانشــگاه ایالتــی وین در میشــیگان ،در مجله
اسلیت در این مورد صحبت کرده است .او معتقد
اســت الگوم بهترین واژهای است که ذات شادی
در وطن او را نشــان میدهد ،واژهای ســوئدی و
نروژی به معنای «درست به اندازه بودن».
ســاوالینن حتــی اینگونــه اســتدالل میکند که
همین تمایل به اعتدال باعث شــده اســت افراد به
ســؤال اصلی رتبهبندی شــادی چنین پاســخهایی
دهنــد .او مینویســد« :همــه کشــورهای اروپــای
شــمالی با آغوش باز پذیرفتهاند که انتظــار زیادی از
بهترینزندگیممکننداشتهباشند.دراینجوامع،
نردبان10پلهایخیالیخیلیهمبلندنیست».
احتمــاًال انتظــارات کمتر باعث شــود شــادتر
باشید.

نگاه
عشق در ازدواج شرط الزم
است اما شرط کافی نیست
سپهرغرب ،گروه متن زندگی:
کارشناس امور خانواده با تأکید بر
این که در موضوع ازدواج ،عقل جلوتر
از عشقورزی تعریف میگردد و عشق
و دوست داشتن برای ازدواج الزم
برمایی
است اما کافی نیست ،گفت :تداوم و
پایداری عشق و دوست داشتن صرف
میان زوجین نهایتًا تا یک سال بعد از زندگی مشترک
به طول میانجامد.
حجتاالسالموالمســلمین برمایی ضمن اشــاره به
ســالگرد ازدواج امام علــی (ع) و فاطمه زهرا (س) این
ازدواج را تجلی واالترین عشقورزی و محبت همسرانه
دانست و عنوان کرد :زن و مرد در مجاورت و با تمسک
بــه ســیره خاندان اهلبیــت (ع) به بهجت ،ســرور و نور
میرسند.
وی به حدیثی از امام رضا (ع) اشــاره کرد و گفت :اگر
هیچ آیه ،سنت و نشانهای برای ازدواج ذکر نمیشد باز
هم فوایدی که در ازدواج و تشــکیل خانواده قرار داده
شــده اســت ،کافی بود تا خردمندان به سمت تشکیل
خانواده رویآورند.
وی بــا تأکید بــر این که در موضوع ازدواج ،عقل
جلوتــر از عشــق ورزی تعریــف می گــردد و عشــق و
دوســت داشــتن برای ازدواج الزم اســت امــا کافی
نیســت ،بیان کرد :تداوم و پایداری عشق و دوست
داشــتن صرف میان زوجیــن نهایتًا تا یک ســال بعد
از زندگــی مشــترک بــه طــول می انجامــد؛ لــذا اگــر
دختــر و پســر اشــتراکات ،تفاهم ها و شــباهت هایی
نداشــته باشــند ،قطعًا بعد از ازدواج عشــق تداوم
نداشــته در زندگــی بــا تعارضــات بســیاری مواجــه
خواهند شد.
ســخنران حــرم کریمــه اهلبیــت (س) با اشــاره به
اینکه ازدواج هیچ کســی را ورشکســته مالی نمیکند،
یــادآور شــد :ازدواج بــد انســان را بدبخــت و ازدواج
مبتنی بر قواعد شــرعی و عقالنی انسان را خوشبخت
میسازد.
مسئوالن مدیون مستاجران هستند
وی اصــل تشــکیل خانــواده در اســالم را موضوعی
عقالنــی توصیــف کــرد و گفــت :مســئوالن مدیــون
مســتأجران و جوانانــی هســتند کــه بهخاطــر مســکن
نمیتواننــد نیازهــای اولیه خود در تشــکیل خانواده را
تأمین کنند.
برمایــی با بیان این که متأســفانه برخی از جوانان
بــا عشــق بیپــروا و دوستداشــتنهای بیدلیــل،
زندگــی خــود را آغــاز میکننــد ،تصریــح کرد :انســان
در ازدواج بایــد شــبیهترین بــه لحــاظ شــخصیتی را
انتخــاب نمــوده ،در زندگی و انتخاب همســر به بلوغ
معنــوی ،شــخصیتی ،اجتماعــی ،عاطفــی ،فرهنگی و
مذهبــی و مزاجهــای جنســی نزدیکتر توجه داشــته
باشد.
کارشناس ازدواج ضمن تأکید بر اهمیت عشقورزی
و عاشق شدن ،با بیان این که چشم عاشق توان دیدن
عیبها را از دســت میدهد ،ابراز کرد :سنوســال هیچ
ربطی به حال همســرداری ندارد؛ تدیــن فرد مهمترین
پایــه انتقال حال خوب به همســر و تجلی همســرداری
دینی است.
وی بــه روایاتــی دررابطه با ســیره زندگانی فاطمه
زهرا (س) و همســرداری ایشــان اشــاره کرد و گفت:
بــرای جریــان و ســریان عشــق و محبــت در زندگــی
بایــد حفظ شــأن و منزلت همســر را اولویــت زندگی
خود قرارداد؛ همســران باید اولویت نخســت زندگی
بــوده ،بهتریــن اوقات خود را با همســرمان ســپری
کنند .
برمایی با تأکید بر این که زن و شــوهر باید فضای
مشــترک همســرانه را مهم برشــمرند ،بیــان کرد :زن
و شــوهرها بایــد تجلــی عشــق ورزی را با چشــمان و
رفتــار خــود بــروز داده ،محبت را بــه یکدیگــر انتقال
دهنــد ،زبان غیرکالمی ،بســیار مهم تــر از زبان کالمی
است.

چگونه روابط اجتماعی کودکان را تقویت کنیم؟
سپهرغرب ،گروه متن زندگی:
اینکه فرزند شما غیراجتماعی
بزرگ شود طبیعتًا موضوع
خوشایندی نیست زیرا روابط
روابط اجتماعی اجتماعی مبنای موفقیت در کار
است.
روابط اجتماعــی بین کودکان
بــرای ایجاد تعــادل در خانه بســیار مهم اســت.
کودکان باید در هر محیطی که هســتند با قوانین
تعامل اجتماعی سالم تربیت شوند.
کــودکان زینــت زندگــی هســتند و والدیــن
در دنیــا بــه آنهــا افتخــار میکننــد ،پــس بایــد
بــا آن هــا خــوب برخــورد کــرد و تــا حــد امــکان
ســعی در افزایــش روابــط اجتماعــی بیــن او و
فرزنــدان داشــت؛ بنابرایــن برای تقویــت روابط
بیــن اعضــای خانــواده بایــد کار هــای زیــادی
انجــام دهیــد و روحیه همــکاری و محبت را بین
اعضای خانواده گســترش دهید ،تالش کنید تا

بچههــا از یکدیگــر بیاموزنــد و از تجربیات خود
استفاده کنند.
شــما بایــد بتوانیــد قوانینــی را تنظیــم کنید
کــه کــودکان بر اســاس آن بــا یکدیگــر رفتار
کنند .
روشهای جدید برای تقویت
روابط بین کودکان
بــرای تقویــت روابــط اجتماعــی بیــن
کــودکان از روشهــای مــدرن شناســایی
شــده توســط روانشناســان پیــروی و
مراقــب باشــید کــه از تبعیــض بیــن
کــودکان خــودداری کنید ،زیرا
ایــن امر اثــرات منفــی زیادی
بر زندگی کودک دارد.
تبعیــض بیــن فرزنــدان
ممکــن اســت بــر روابــط
بیــن فرزنــدان و میــزان

عالقــه آنها بــه یکدیگر تأثیــر بگذارد کــه باعث
ایجــاد نفــرت بین آنها شــده و روحیــه آنها را
از بیــن میبرد .والدیــن و اطرافیان برای اینکه از
افزایــش فاصله بین بچهها و قطع شــدن
راههــای ارتباطــی بیــن آنهــا جلوگیری

کننــد ،باید نکاتی را برای تقویت روابط بین خود
و کودک رعایت کنند.
تقویــت روابــط اجتماعــی بیــن فرزنــدان بایــد
هــدف هــر پدر و مادری باشــد ،پس ســعی کنید
بــا کــودک خــود صحبــت کنیــد و تا

ســطح فکــر کــودک خــود را پایین بیاورید .ســعی
کنیــد توانایــی فکــر کردن ،احتــرام به احساســات
کــودک و عالقمندیهــای او را افزایــش دهیــد،
مراقب خواستهها و عالیق کودک باشید تا بتواند
ظرفیت ذهنی خود را افزایش دهد ،همچنین
بیــن خــود و کــودک یــک راه حــل ایجــاد و
ســعی کنید تمام تالش خود را برای کمک
به کودک و فداکاری برای او به کار گیرید.
به کودک خود گوش دهید
تــا جایی کــه امکان دارد بــه حرفهای بچهها
گــوش کــرده و ســعی کنیــد ســدهایی را که بین
شــما و آنها قرار دارد بشــکنید .از سرزنش زیاد
فرزندتان بپرهیزید تا رابطه شــما با او تحت تأثیر
قرار نگیرد.
برابری در بین کودکان
خــوب بدانیــد کــه تســاوی بیــن

بچهها ممکن است در خیلی چیز ها باشد ،تساوی
بیــن بچهها برابری در غذا و در مجالس اســت و از
مقایســه بچههــا در کار هایی که انجــام میدهند
بپرهیزیــد ،به کودک نگوئید «مثل برادرتان ورزش
کنید».
تعادل در تنبیه کودک
برخی از والدین بــرای تحکیم روابط اجتماعی
ممکــن اســت در صــورت ارتــکاب هر اشــتباهی
ولــو ســاده از ســوی کــودک ،او را تنبیــه کننــد و
در مقابــل ،با کــودک دیگر که اشــتباهی مرتکب
میشــود ،مســامحه کــرده و او را ببخشــند؛ این
تبعیــض بــر شــخصیت خــاص فرزنــدان و روابط
بین آنهــا تأثیر میگذارد و کودک ممکن اســت
از بــرادر خود که مــورد توجــه و مراقبت والدین
اســت متنفــر شــود؛ بنابراین شــما باید تــا جایی
که میتوانید بیــن فرزندان خود عدالت را برقرار
کنید.
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ایران و جهان
افزایش قیمت نان مطرح
نبوده و نخواهد بود
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
رئیس جمهور با بیان اینکه
موفقیتهای طرح مدیریت هوشمند
یارانه آرد و نان میتواند به عنوان الگو
در اختصاص یارانه برای سایر بخشها
رئیسی
در جهت شفافسازی اجرایی شود،
اظهار داشت :اراده دولت بهینه سازی
نظام یارانهها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت
سرمایهها است.
در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولــت که به
ریاســت آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی تشکیل شد روند
و نتایــج اجــرای طرح مدیریت هوشــمند یارانه آرد و نان
(مهیا) در استانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلســه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی
در زمینه دســتاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشــمند
یارانــه آرد و نــان مطرح و اعالم شــد تا کنــون  57درصد
نانواییهای کشــور زیر پوشــش این طرح قرار گرفتهاند
و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به  100درصد برسد.
بــر اســاس همیــن گــزارش برآوردهــای اولیه نشــان
میدهــد تا کنــون  40درصــد یارانه آرد به ارزش ســاالنه
معــادل  50هــزار میلیارد تومان به صــورت نان به مردم
داده نمیشد و هدر میرفت ،اما از این پس و در نتیجه
اجــرای این طرح به صــورت حقیقــی و در قالب خدمات
دیگر به مردم باز میگردد.
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و
سازنده حکمرانی مبتنی بر دادهها و اطالعات به عنوان
یکــی دیگــر از ویژگیهــا و نتایــج اجــرای طــرح مدیریــت
هوشــمند یارانه آرد و نان مطرح شد که نشان میدهد
دولــت هم اکنــون اشــراف کاملتری بر میــزان هدررفت
یارانهها در زنجیره تامین آرد و نان بدست آورده است.
رئیــس جمهــور در ایــن جلســه بــار دیگــر بــر لــزوم
ثابــت مانــدن قیمــت نان در سراســر کشــور تاکیــد کرد
و گفــت :هدف از اجــرای این طرح اصالح زیر ســاختها
و روشهــای پرداخــت یارانــه آرد و نــان اســت و به هیچ
عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود.
رئیســی اظهــار کــرد :موفقیتهــای طــرح مدیریــت
هوشــمند یارانــه آرد و نــان میتوانــد بــه عنــوان الگــو
در اختصــاص یارانــه بــرای ســایر بخشهــا و در جهــت
شفافسازی اجرایی شود.
وی تاکیــد کــرد :اراده و تصمیم دولت بهینه ســازی و
منطقی کردن نظام یارانهها در کشور با هدف جلوگیری
از هدر رفت ســرمایهها است و این طرح پیگیری خواهد
شد.

واریز وام ازدواج و فرزندآوری
حداکثر  10روز پس از
تکمیل مدارک
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
براساس بخشنامه بانک مرکزی،
بانکها موظفند در اسر ع وقت ضمن
تعیین شعبه ،پذیرش و تعیین
تکلیف متقاضیان در صف سامانه
وام ازدواج
قرضالحسنه ازدواج ،با تکمیل مدارک
توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر 10
روزکاری نسبت به پرداخت تسهیالت یاد شده اقدام کند.
پیــرو نامههــای پیشــین ایــن بانــک در خصــوص جزء
( )1بنــد (الــف) تبصــره ( )16قانون بودجه ســال  1401کل
کشــور بــا موضــوع پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه
ازدواج و حســب دستور رئیس جمهوری مبنی بر تسریع
و تســهیل در پرداخــت وام ازدواج از «حیــث وثایــق و
تضامیــن» و تعییــن «ســقف زمــان انتظار» ،الزم اســت
بانکها و موسســات اعتباری کشور در چارچوب ضوابط
و دستورالعملهای ابالغی ،موارد زیر را نیز برای پرداخت
این نوع تسهیالت با جدیت مورد توجه قرار دهند:
 -1مطابق با نص صریح قانون ،بانکها و موسسات
اعتبــاری مکلفنــد مبتنــی بــر اعتبارســنجی متقاضیــان،
حداکثــر با اخذ ســفته از متقاضی و یا یــک ضامن معتبر
بــه پرداخــت تســهیالت اقــدام کننــد .همچنیــن بانکهــا
میتواننــد در چارچــوب ضوابــط و مقــررات مربوطــه و
حســب دســتور العمــل اجرایی اعطــای تســهیالت خرد
(بخشــنامه شــماره  01/24792مــورخ )1401/02/04
نســبت به اخــذ تضامین و وثایق اقــدام کنند .عدم اجرا
یا تأخیر در پرداخت تســهیالت تخلف محســوب شــده و
قابل پیگیری در مراجع ذیصالح است.
 -2آن بانــک موظــف اســت در اســر ع وقــت ضمــن
تعییــن شــعبه ،پذیرش و تعییــن تکلیــف متقاضیان در
صــف ســامانه قرضالحســنه ازدواج ،با تکمیــل مدارک
توســط متقاضی ظرف مدت حداکثر  10روزکاری نســبت
به پرداخت تسهیالت یاد شده اقدام کند.
 -3چنانچــه متقاضیــان مربوطــه در هــر مرحلــه از
دریافــت تســهیالت خــود ،از رونــد پرداخــت تســهیالت
شــکایت داشــته میتواننــد مراتــب را از طریــق شــماره
( 2706ســامانه ارتباطــات مردمــی بانــک مرکــزی) ثبــت
و اعــالم کننــد .بانکهــا نیــز موظفند در اســر ع وقت به
شکایات واصله متقاضیان رسیدگی کنند.
بــا توجه به مراتب فوق ،خواهشــمند اســت ،ترتیبی
اتخاذ شــود تــا حداکثــر ظرف مدت یــک هفتــه از تاریخ
وصول این نامه ،موضوع بــه واحدهای اجرایی ذیربط
در سراسر کشور ابالغ و گزارش اقدامات انجام شده به
مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ارسال
شود.
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 7رایزن اقتصادی برای تجارت خارجی ایران کافی است؟
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :بررسیها نشان میدهد،
ایران یکی از ضعیفترین
کشورها در خصوص اعزام
روابط تجاری وابسته تجاری به کشورهای
هدف است؛ بهنحویکه در حال
حاضر تنها  7رایزن اقتصادی در
کشورهای دیگر دارد.
بــه گــواه کارشناســان اقتصــادی ،افزایــش
صادرات غیرنفتی ،راه اصلی برای رهایی کشور از
وابستگی به منابع نفتی و فشارهای تحریمی به
شــمار میرود .البته افزایش صــادرات غیرنفتی
نیــز بیش از هــر چیز نیازمند داشــتن نقشــه راه
بــرای توســعه روابط تجــاری با کشــورهای دیگر
است.
به همین منظور ســازمان توســعه تجارت با
هدف گســترش بازارهای جهانــی کاال و خدمات
صادراتــی و حــذف تشــریفات زائــد تجــاری در
سال  1383تأسیس شــد .از جمله وظایف این
سازمان که در ساختار اجرایی کلی کشور ،متولی
اصلــی زمینهســاز توســعه صــادرات غیرنفتــی
محسوب میشــود؛ میتوان به «تهیه و تنظیم
قوانیــن و مقــررات مناســب بــرای فعالیتهای
تجــاری»« ،توســعه همکاریهــای دوجانبــه،
چندجانبــه و منطقــهای بــا ســایر کشــورها» و
همچنین «ارائه تسهیالت برای توسعه صادرات
و ارتقــای کیفــی کاالهــا و خدمــات بــا توجــه به
مزیتهای نسبی و رقابتی کشور» اشاره کرد.
یکــی از وظایــف ســازمان توســعه تجــارت،
ایجــاد هماهنگــی بیــن واحدهــای تولیــدی و
بنگاههای اقتصادی با ســایر کشورها است؛ این
هماهنگیها باید در خصــوص «عقد قرارداد»،
«تبــادل دانــش»« ،داوری بینالمللــی»،
«اطالعرســانی» و «برقــراری ارتبــاط بــا ســایر
کشــورها» باشــد؛ اما با وجود اینکه  17ســال از
تأســیس این مرکز میگذرد ،متأسفانه عملکرد
ســازمان توسعه تجارت در رابطه با موارد گفته
شده مشخص نیست.
عملکرد ضعیف سازمان توسعه تجارت
در اطالعرسانی به تجار
در همیــن رابطه میتوان بــه ضعف عملکرد
ســازمان توســعه تجارت در حیطه اطالعرسانی
در خصــوص ارتبــاط بیــن صادرکننــدگان و
خریــداران خارجــی اشــاره کــرد ،بررســیها
نشــان میدهــد که متأســفانه هیچگونه بســتر
اطالعاتــی برای این امــر وجود نــدارد؛ در وبگاه

به عنوان مثال سازمان
اخیرا
توسعه تجارت
ً
اطاعیه ثبتنام کارگاه
بینالمللی آموزشی تجارت
با بنگادش را در وبگاه خود
بارگذاری کرده است؛ اما
جالب آنجاست که در این
دوره تنها یک کاس مجازی
آن هم به مدت تنها  2ساعت
برگزار خواهد شد که به نظر
میرسد تجار میتوانند با
جستجو در فضای اینترنت
و مشاهده ویدئوهای
آموزشی خارجی اطاعات
بیشتری در این زمینه کسب
کنند.
ســازمان توســعه تجارت نیــز هیچ اشــارهای در
خصــوص ارائه موارد مربوط به ســرمایهگذاری
در بنگاههــای اقتصــادی ایــران بــه شــرکتهای
خارجی و بالعکس پیدا نمیشود.
عملکــرد ســازمان توســعه تجــارت در زمینه
تولیــد نرمافــزار جهــت معرفــی فرصتهــای
تجاری و ســرمایهگذاری کشــور نیز چنگی به دل
نمیزند؛ بــه طوریکه تنها نرمافزار این ســازمان
(برنامــه تلفن همــراه راهنمای تجــارت) قابلیت
اجرا نداشــته و کاربر هنگام ورود ،با خطای عدم
دسترسی به صفحه مواجه میشود!
لزوم ایجاد یک سامانه برای انتشار
اطالعات بازرگانی بهروز
از ســوی دیگر ،در وبسایت ســازمان توسعه
تجارت ،آثار تبادل اطالعات میان نمایندگیهای
ایران در خارج از کشــور و نمایندگیهای خارجی
مقیم ایران نیز مشهود نیست.
ایــن در حالــی اســت کــه میتوان بــه منظور
بهبــود عملکرد این ســازمان ،اطالعــات بهروز از
صــادرات و واردات ایــران و جهان به تفکیک کاال
و کشور را در یک سامانه مجزا منتشر کرد.
ســازمان توســعه تجــارت در زمینــه آموزش
بازرگانــان نیــز اقداماتــی را بــه صــورت محــدود
انجام داده است؛ اما کالسهای آموزشی برگزار
شــده چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ کمیت

بــه هیچ وجه قابل دفاع نیســت؛ بــه طور مثال
در شــشماهه دوم ســال  ،1400بــرای بیــش از
 30000بــازرگان حقیقی و حقوقی معتبر کشــور
تنهــا  26کالس آموزشــی برگــزار شــده اســت؛
همچنین کالسها بهصورت یک دوره تخصصی
تشــکیل نشــده بلکه بهصــورت تــککالس و به
مدتزمــان  2الــی  3ســاعت برگــزار شــده کــه
نشاندهنده غنای اندک آنها است.
همچنیــن باتوجهبه اینکه برگــزاری کالسها
بهصورت رایگان اســت؛ هر بازرگان در سال تنها
امــکان شــرکت در  5کالس را دارد و هر شــرکت
هم فقــط یک نماینده برای حضــور در کالسها
بایــد معرفــی کنــد؛ درصورتیکه اکثــر کالسها
فقط یکمرتبه برگزار شدهاند.
به عنوان مثال سازمان توسعه تجارت اخیرًا
اطالعیــه ثبتنــام کارگاه بینالمللــی آموزشــی
تجــارت با بنــگالدش را در وبگاه خــود بارگذاری
کرده اســت؛ اما جالب آنجاســت که در این دوره
تنهــا یــک کالس مجــازی آن هم به مــدت تنها 2
ســاعت برگــزار خواهد شــد که به نظر میرســد
تجار میتوانند با جســتجو در فضــای اینترنت و
مشــاهده ویدئوهای آموزشی خارجی اطالعات
بیشتری در این زمینه کسب کنند.
عالوه بر این ،در وبســایت ســازمان توســعه

تجارت هیچگونه کالس آموزشــی تحت عناوین
«فرصتهــای ســرمایهگذاری ایــران در داخل و
ســایر کشورها» و «آشنایی بنگاههای اقتصادی
با روشهای نوین تبلیغات ،بازاریابی و مبادالت
تجــاری» ،مشــاهده نمیشــود کــه علــت آن
میتوانــد کمبــود اطالعــات در ایــن حوزههــا
باشــد ،عــالوه بــر مــوارد گفتــه شــده در زمینــه
«آشــنایی بازرگانان و نمایندگان تجاری کشورها
و مؤسســات تجاری خارجی با فرصتهای بازار،
کاال و خدمــات کشــور» نیــز هیچ مــوردی یافت
نمیشود.
بــرای حــل ایــن مســئله هــم میتــوان بــا
راهانــدازی ســامانهای بــرای دریافــت اطالعــات
تجــاری از بازرگانــان و امتیازدهی بــه آنان جهت
تشــویق بــه انتشــار اطالعــات ،اقدامــات الزم را
انجــام داد که متأســفانه تاکنون صورت نگرفته
است.
 7رایزن اقتصادی برای تجارت خارجی
ایران کافی است؟
بررســیها نشــان میدهــد ،ایــران یکــی از
ضعیفترین کشورها در خصوص اعزام وابسته
تجــاری بــه کشــورهای هــدف اســت؛ بــه نحوی
کــه در حال حاضــر به گفتــه علیرضــا پیمانپاک

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت تنهــا  7رایزن
در کشــورهای روســیه ،چیــن ،عــراق ،عمــان،
ارمنســتان ،آذربایجــان و پاکســتان مســتقر
هستند.
هرچنــد در ســال  ،1400تعــداد رایزنــان از 2
بــه  7نفــر افزایــش یافتــه اســت اما نســبت به
کشــورهای فعال در زمینه دیپلماسی اقتصادی
ماننــد چین با  221نفر و آلمــان نیز با  213رایزن
بازرگانــی ،ایــن تعــداد رایزن برای کشــور بســیار
کم اســت و باید تعــداد و ســطح مأموریتهای
رایزنهای اقتصادی افزایش یابد.
بنابــر اظهــارات احمــد حســینی فــرد ،عضــو
هیئتمدیــره اتاق صــادرات و واردات اتاق ایران
بــا وجود اینکه ظرفیت الزم برای توســعه روابط
تجاری در منطقه بســیار باال ارزیابی میشود اما
رایزنــان بازرگانی ایران حرفــهای نبوده و ضروری
است که در کمترین زمان به مشاورانی توانمند
و حرفــهای تبدیل شــوند .بــه گفتــه وی رایزنان
ایرانــی در کشــور عراق تنها دو نفر هســتند ،این
درحالی اســت که تعداد رایزنان ترکیهای در این
کشــور بــه  21نفــر میرســد؛ لذا دولــت و بخش
خصوصــی بایــد یــک برنامــه راهبــردی عملی را
جهت توســعه تجــارت خارجی تدویــن و اجرایی
کنند.

فروش دالری بلیت هواپیما به اتباع خارجی ممنوع شد

حمله سایبری گسترده علیه سامانه مترو تلآویو

سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :وزیر راه و شهرسازی از ابطال مصوبه فروش دالری بلیت هواپیما به اتباع
خارجی خبر داد.
رستم قاسمی گفت :فروش بلیت هواپیما به اتباع خارجی بر اساس نرخ دالر ممنوع است و این موضوع
به همه شرکتهای هواپیمایی ابالغ شد.
وی بــا اشــاره به اینکه فــروش دالری بلیت هواپیما برای مســافران به خصــوص در فرودگاههای آبادان و
رستم قاسمی
اهواز مشکالتی را ایجاد کرده بود ،گفت :رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جلسه ای که با مدیران عامل
شرکتهای هواپیمایی داشت این موضوع را ابالغ کرد که تصویر آن نیز منتشر خواهد شد.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه طی هفته گذشــته برخی شــرکتها و دفاتر هواپیمایی به بهانه ارائه خدمات سی آی پی
و غــذای گرم اقدام به گران فروشــی بلیــت کردند ،گفت :این اقدام خالف قوانین و بدون مجوز ســازمان هواپیمایی کشــوری
بوده است.
وی با بیان اینکه ســقف قیمتی همه مســیرهای داخلی کشور در سامانه هواپیمایی کشوری اعالم شده است ،افزود :هیچ
شرکتی هواپیمایی یا دفتر مسافرتی حق فروش بلیت باالتر از نرخهای تعیین شده را ندارد.
آقای قاســمی با اعالم اینکه با متخلفــان احتمالی برخورد قانونی خواهد
شــد ،گفــت :به همیــن منظــور در فرودگاههای کشــور میز بازرســی مســتقر
میشــود تا مســافران بتوانند تخلفــات احتمالــی شــرکتهای هواپیمایی را
گزارش دهند.
رئیس سازمان هواپیمایی هم در این باره گفت :فروش ارزی و دالری بلیت
هواپیما به اتباع خارجی ،متوقف شــد و دستورالعمل جدید فروش بلیت به
اتباع خارجی هفته آینده ابالغ میشود.
محمــد محمدی بخش افــزود :چارتر کننده و آژانسهــا هم اجازه فروش
دالری بلیــت را بــه اتباع خارجــی ندارند .تمهیداتی برای فــروش بلیت به اتباع
خارجی در نظر گرفته شــده است که دســتورالعمل آن بهزودی آماده و ابالغ
میشود.

سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :منابع رسانهای ،از حمله سایبری گسترده امروز علیه سامانه مترو تلآویو
خبر دادند.
منابــع رســانهای ،روز دوشــنبه 4 ،ژوئیه از حمله ســایبری گســترده علیه سیســتم عاملهــا ،مانیتورهای
کنترلی و سرورهای متروی تل آویو خبر دادند.
کانال تلگرامی «صابرین نیوز» ،با انتشــار خبری فوری از حمله ســایبری گسترده از خاک عراق با هدف قرار
صابرین نیوز
دادن سیستم عاملها ،مانتیورهای کنترلی و سرورهای متروی تلآویو گزارش داد.
لحظاتی پس از انتشــار این خبر ،برخی منابع اعالم کردند که اساســا متروی تلآویو هنوز راهاندازی نشده
است و به نظر میرسد که حمله سایبری صورت گرفته ،علیه یک شرکت اسرائیلی مسئول پروژه ساخت قطارهای سبک شهری
و مترو بوده که داخل تلآویو کار میکند.
ایــن چندمیــن بار اســت کــه وبگاهها و ســرورهای حکومتــی رژیــم صهیونیســتی از مبدأ عراق هــدف حمله ســایبری قرار
میگیرند.
آخریــن حملــه صــورت گرفتــه از این دســت بــه اواخر خردادماه گذشــته بــاز میگــردد که طــی آن ،گــروه «»Sharpboys
سایتهای گردشگری رژیم صهیونیستی حاوی اطالعات و کارتهای اعتباری  200نفر را مورد حمله سایبری از نوع «»malwar
(حمله بدافزاری) قرار داد.
اردیبهشــتماه گذشــته نیــز ،تیم ســایبری موســوم بــه «الطاهره» عــراق با شــعار «یالثــارات ابومهدی المهنــدس» حمله
گســتردهای به زیرســاختهای بخش حملونقل رژیم صهیونیســتی انجام داد و بزرگترین شــرکت ترابری رژیم صهیونیستی را
از کار انداخت.
پیش از آن ،در فروردینماه نیز ،هکرهای عراقی در دو روز متوالی ،وبســایت و ســرورهای فرودگاه بنگوریون در تلآویو،
وبــگاه بانــک «اســرائیل» را از دســترس خارج کردند و گروه موســوم بــه «الطاهره» ضمن بــر عهده گرفتن مســئولیت حمله
ســایبری به پایگاههای و ســرورهای رژیم صهیونیستی اعالم کرد که پایگاه اطالعرســانی کانال  9تلویزیون رژیم صهیونیستی را
نیز هدف حمله سایبری قرار داده است.
صابریــن نیــوز ،در همــان روز گــزارش داد بود که این حمله ســایبری از خاک عراق و در ســاعت  1:20بامــداد یعنی در همان
ســاعتی که در تاریخ  13دیماه  ،1398سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس به شهادت رسیدند ،صورت گرفته است.

توزیع یک میلیون بسته محصوالت لبنی در میان نیازمندان
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :رئیس بنیاد مستضعفان
از توزیع بستههای لبنی برای
یک میلیون خانوار نیازمند
فتاح
خبرداد و گفت :توزیع یک
میلیون بسته محصوالت لبنی
از اول تیر شروع شده و تا
شهریور ادامه خواهد داشت.
پرویز فتاح در مراسم «توزیع بستههای لبنی
بــرای یک میلیون خانــوار نیازمند» گفــت :ما در
طول دوره شــیوع بیمــاری کرونا تقریبا هر ســه
ماه یکبار بسته معیشتی توزیع کردیم و توزیع
آخرین بسته که شامل برنج و روغن و ماکارونی
و ...بــود نیــز از بهمــن آغــاز و تــا خــرداد ماه یک
میلیون و  400هزار بسته در سطح کشور توزیع

شد.
وی افــزود :بــرای تابســتان  1401باتوجــه بــه
شــرایطی کــه بعــد از حــذف ارز ترجیحــی پیــش
آمــد ،قیمــت لبنیــات باال رفت و احســاس شــد
تولیدکننــدگان دچار مشــکل شــدند یــا فروش
لبنیاتیها دچار کاهش شــد ،در همین راستا نیز
بــه این فکر رســیدیم کــه هم بــه تولیدکنندگان
کمــک کنیــم و از کارخانجات لبنــی حمایت کنیم
و هــم بتوانیــم از نیازمنــدان حمایــت کــرده و
بستههای لبنی در میان آنان توزیع کنیم.
فتــاح ادامــه داد :ایــن اولیــن بــار اســت کــه
ایــن اتفاق افتــاد و ما توزیع یک میلیون بســته
تولیــدات لبنی را در این مرحله از اول تیر شــروع
کردیــم که ایــن روند تــا شــهریورماه ادامه پیدا
خواهد کرد و این محصوالت در تمام اســتانها

توزیــع میشــود .اولویــت توزیــع بســتهها بــا
خانوادههــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و
بهزیســتی و ســاکنان برخــی مناطق محــروم در
کشور است.
به گفته رئیس بنیاد مســتضعفان ،هر بسته
لبنی حدود  12کیلوگرم وزن دارد و شــامل انواع
لبنیــات اســت .همچنیــن در همــه اســتانها و
شهرستانها ســردخانهای برای نگهداری از این
محصوالت پیشبینی شده تا مشکلی به وجود
نیاید.
وی در مجمــوع ارزش هر بســته برای مصرف
کننــده را در حــدود  600هــزار تومــان اعالم کرد
و گفــت :ایــن یــک میلیــون بســته بــرای بنیــاد
مستضعفان  600میلیارد تومان هزینه دارد.
فتــاح ادامــه داد :تاکنــون باتوجــه بــه

نظرســنجیهایی کــه از اســتانها انجــام شــده
کار خوب پیش رفته اســت و حتی رضایتمندی
خانوادههایــی که این بســته را دریافته کردهاند
باال بوده است.
رئیس بنیاد مســتضعفان همچنین گفت :با
وزارت بهداشت نیز هماهنگی الزم انجام شده و
ارزیابی آنها این اســت که از نظر میزان اثربخشی
بســته غذایی ،پروتئیــن و کالری این بســته بهتر
از بســتههای قبلــی اســت و اگــر ایــن اقــدام به
خوبــی جــواب دهــد ،میتــوان همیــن روش را
ادامه دهیم .امیدوارم که در این شرایط سخت
اقتصــادی بتوانیــم از خانوادههــای محــروم و
نیازمند حمایت جانانهای داشته باشیم.
وی در بخــش دیگــری از توضیحــات خود در
مــورد توزیع بســتههای لبنی گفــت :این طرح را

در شــهریورماه ارزیابی میکنیــم و امیدواریم به
نتایــج مثبتی که پیشبینی شــده برســیم ،پس
از آن تصمیــم خواهیــم گرفت که آیــا میتوانیم
ایــن روش را ادامه دهیم یــا خیر .همچنین چند
مرحلــه تولیدات لبنی را توزیع و آثار آن را ارزیابی
کنیم.

