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زیانهایتحصیلِیدانشآموزانآمریکاییبهخاطرکرونا10جوانی
سپهرغرب،گروهجوانی:دادههاییکتحلیلتازهنشاندادهاستکههمهگیریکووید-19بهآموزشکودکانآمریکاییبهویژهکودکانفقیرآسیبجدیرساندهاست.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، در این مطلب آمده است که این همه گیری نه تنها به دلیل عوامل و پیامدهایی چون تعطیلی مدارس بلکه با سلب شغل والدین دانش آموزان، بیمار شدن خانواده ها و معلمان و ایجاد هرج و مرج و ترس در زندگی روزمره، 
رفاه کودکان را مختل کرده است.

همچنین در این گزارش آمده است که کمک های دولت فدرال برای پوشش زیان های تحصیلی به دانش آموزان آمریکایی که از این پاندمی آسیب دیده اند، کافی نیست.
کارشناسان آمریکایی پیش از این نیز با انجام مطالعات متعدد ابراز کرده اند که عدم دسترسی همه به آموزش در شرایط کرونا و فقر خانواده ها از جمله مواردی هستند که باعث ایجاد نابرابری آموزشی شده اند.

بازیهای حضور جوانی: گروه سپهرغرب،
انکارناپذیر مردم از بسیاری زندگی در دیجیتال
و روزمره زندگی در حضور این تاثیر است.
این در است. بررسی قابل زندگی بحرانهای
و گفت باره این در ضابطی مصطفی با گزارش

گوکردهایم.
صحنه های آشــوب های اخیر تکرار آشوب های 
خیابانــی قبلــی نبــود، بلکه آغاز فصــل جدیدی از 
تصاویر خشــنی بود که بســیاری اوقات از بازنشــر 
و  ناهنجــار  خشــونت های  داشــتیم.  منــع  آن 
نــوع رفتار بــا طرف مقابــل به گونه ای بــود که در 
واقعیــِت خیابان های ایران کمتر دیده شــده بود 
اما به جرأت می توان گفت مشــابه این رویدادها 
در بازی های رایانه ای به کرات دیده شــده اســت. 
همین مسئله ذهن هر بیننده ای را به این سمت 
در  را  خشــن  بازی هــای  صحنه هــای  کــه  می بــرد 

خیابان بازسازی کرده اند.
در ایــن رابطــه و بــرای بررســی ایــن فرضیــه با 
کارشناس و پژوهشــگر بازی های رایانه ای گفت و 
گویی داشــتیم. از نظر او بازی های دیجیتالی تنها 
آسیب نیستند اما در این نوع از رسانه متأسفانه 

ُبعد آسیب زایی پررنگ تر است.
مصطفــی ضابطی، که کارشناســی مهندســی 
از ســوابق خــودش  دارد  افــزار  نــرم  کامپیوتــر- 
فعالیتــم  حــوزه  و  تخصصــی  »رشــته  می گویــد: 
مطالعــات رســانه اســت و بــه صــورت تخصصــی 
روی مطالعــات بــازی کار کرده ام. ما سال هاســت 
کامپیوتــری  بازی هــای  آسیب شناســی  حــوزه  در 
از فرصت هــا و ظرفیت هــا  کار کردیــم. اســتفاده 
را داشــته ایــم. خــودم از ســال 81 در بخش فنی 
گیــم نت هــا فعالیت می کــردم. بعــد از مدتی هم 
خــودم به صــورت تخصصــی گیم نتــی راه اندازی 
کردم کــه در آن آموزش های مختلف مدرســه ای 
و مهارت هــای مختلــف از طریــق بازی بــه بچه ها 

انتقال داده می شود.
استفاده افراد باالخص نوجوانان از بازی های 
خیابان هــا  در  کــه  اخیــر  اتفاقــات  بــا  رایانــه ای 

می بینیم رابطه ای دارد؟
رابطــه  امــا  نــدارد  مســتقیم  رابطــه  خیــر! 
طــاق  در  کــه  همان طــور  دارد.  غیرمســتقیم 
زوجیــن نمی توانیم بگوییم که رابطه مســتقیمی 
بــا مشــاهده فیلم هــا و ســریال های شــبکه های 
ایــن مــورد  ماهــواره ای و ترکیــه ای و… دارد، در 
هــم نمی توانیم بگوییم که رابطه مســتقیم دارد. 
در شــرایطی می گوئیم یک رابطه مســتقیم است 
کــه مثًال 70-80درصد این افراد دلیل طاقشــان 

همین سریال ماهواره ایست
چــرا می گوئیــم رابطــه بازی هــای دیجیتالــی با 
حضــور در اغتشاشــات غیرمســتقیم اســت؟ مــا 
در ایــران در حــدود بیســت میلیون گیمــر داریم. 
 Call بازی ها هم مختلف اســت. از بازی هایی مثل
of duty گرفتــه تا بــازی ای مثــل GTA. بازی های 
مجــاز داریم و غیرمجاز هم داریــم. در این بین ما 
بازی آســیب زا هــم داریم. بــازی غیر آســیب زا هم 
داریــم. خیلی از گیمرهای مــا بازی های غیرمجاز را 

بازی می کنند.
اگــر رابطه مســتقیم بــود این بیســت میلیون 
گیمــر در خیابــان بایــد می بودند. این افــراد باید 
دنبــال پیــاده کــردن صحنه هــای بــازی در قــاب 
تصویر خیابان می بودند. که نیستند. که نبودند. 
مــا بیســت میلیــون گیمــر در خیابان هــا ندیدیم. 
باید با یک جمعیت 20 میلیونی مواجه می بودیم 

ولی این اتفاق نیافتاده است.
قطعــا افراد دســتگیر شــده در اغتشاشــات از 
ایــن بازی هــا تأثــر پذیرفتند امــا گیم دلیــل اصلی 
نیســت. هــر چیز دیگــری می تواند نیــروی محرکه 
اصلــی ایــن حضور باشــد. شکســت، تــک والدی، 
عــدم توجه خانواده به او، عــدم تخلیه هیجانات 
دوره نوجوانــی و جوانــی و یــا عــدم تأثیرگــذاری 
در محیــط اطــراف و… می توانــد باشــد. تأثیــرات 
پمپــاژ اخبار دروغ در فضــای مجازی هم می تواند 
باشــد. تأثیــرات متعــددی می تواند باشــد. حتی 

تأثیرگذاری هم سن و سال هایش..

دربازیهایرایانهایتمایلپسرهابیشتر
استیادخترها؟

و  هیجانــی  روحیــات  بــا  خشــن  بازی هــای 
لطیــف  روحیــات  بــا  و  ســازگارتر  پســرها  ســخت 
دخترها ناســازگار اســت. حتــی بعضــا در بعضی 
از تحقیق هــا صحبــت از خــوب بــودن بازی هــای 
رایانــه ای بــرای تخلیــه هیجــان می شــود. یعنــی 
و  باشــد  اگــر شــخصی عصبانــی  کــه  می گوئیــم 
آگاهانه ســمت بازی برود و خودش را آنجا تخلیه 
کنــد، در دنیــای حقیقــی هــم آرام می شــود. امــا 
مشکل زمانی پیدا می شود که خیلی از انسان ها 
ناآگاهانه ســراغ بازی می روند و برای تفریح بازی 
می کنند تا حال شــان خوب شــود، حال آن که در 
بــازی شکســت می خورنــد و حال شــان بدتر هم 
می شــود و بــا اعصــاب خــورد و حــال بــد از بازی 

بیرون می آیند.
باید آگاهانه و با هدفی غیر از ســرگرمی ســراغ 
بــازی برویم. در این صورت کســانی را داریم که در 
دنیــای حقیقی عصبانــی و کافه هســتند و برای 
آرام کردن خود ســراغ بازی های دیجیتال می روند 
حرص شــان  و  هیجــان  می شــوند.  مشــغول  و 
حقیقــی  دنیــای  بــه  وقتــی  می کننــد.  خالــی  را 

بازمی گردند دیگر آرامند.
قطعا این بازی ها متناســب با روحیات دخترها 
و خانمها نیســت و بیشــتر آقا پسرها می پسندند. 
در بازی های دیجیتالی، آمار پســرها خیلی باالتر از 

دخترهاست.

خوب دیجیتالی بازیهای بگوییم پس 
استیابد؟

مــن از شــما می پرســم کــه فیلــم ســینمایی 
خوب اســت یــا بد؟ ما به صورت کلــی نمی توانیم 
بازی هــای دیجیتــال را بد بدانیم. بــازی دیجیتالی 
به عنوان یک رسانه بســیار اثرپذیر است اما مهم 
آن است که بدانیم اگر فیلم سینمایی با مخاطب 
ارتبــاط برقرار می کنــد و هم ذات پنــداری می کند، 
بــازی کامپیوتــری ده هــا برابر مؤثرتر اســت، چون 
در بــازی کامپیوتــری »خودپنــداری« داریم. یعنی 
خود شــخص دارد در بازی حضــور پیدا می کند و 

کارهایی می کند.
بــه عنوان مثال در نظر بگیریــم که وقتی فیلم 
و ســریالی ســاخته می شــود هــم می توانــد اثــر 
مثبت داشــته باشد و هم اثر منفی. بستگی دارد 
به خــود موضوع فیلم. بازی هــای کامپیوتری هم 
همین اســت. خوب دارد، بد هــم دارد. یک قالب 
رســانه ای بــه شــدت اثرگذار اســت کــه می تواند 
حــس خوب یــا حس بــدی را به مخاطــب منتقل 

کند.
یکی از مشکات ما در ایران در مورد بازی های 
دیجیتــال، نــگاه ســلبی اســت که نســبت بــه این 
پدیــده داریــم. مــا فقط در حــال اســتفاده کردن 
از بازی هــا هســتیم. در حالی که کشــورهای دیگر 
در حــال هزینه کــردن برای تولیــد محتوای خوب 
هســتند. تولید محتوایی که باب میل خودشــان 
باشــد و بــر اســاس باورهــا و اهــداف خودشــان 

تظیم شود.
را شــفاف تر کنــم. در  یــک مثــال موضــوع  بــا 
ســال 1392 بــرای بــازی GTA5 کشــور مربوطــه 
برنامه ریــزی می کند و تولید آن را انجام می دهد. 
ســاخته  دالری  میلیــون   45 رقــم  بــا  بــازی  ایــن 
می شــود. بــا نــرخ دالر آن زمان این رقــم معادل 
800 میلیــارد تومان می شــد. رقم هزینه ســاخت 
یــک بــازی این قــدر بــود در حالــی کــه بودجه کل 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ایــران به تنهایی 
770 میلیــارد تومان بوده اســت. چه می شــود؟ 
کمپانــی ای که این هزینه را انجــام داده، یک بازی 
جــذاب +18 تولیــد کــرده اســت کــه جــزو برترین 

بازی هــای ســال شــده و البتــه کــه کلــی بــرای آن 
تبلیغات انجام می شود و در نهایت بازی با وجود 
این که محدودیت ســنی باالیی دارد، نتیجه آن که 
حتی در ایــران هم که به عنوان یک بازی غیرمجاز 
معرفی شــده اســت از 5 بازی محبوب است. هم 
بــه دلیل سیســتم نظارتــی پایین کشــور ما و هم 
آن که اگر فروشــگاه های بازی های دیجیتالی آن را 
نفروشــند، هر فــردی با مراجعه بــه دنیای وب، از 
طریق اینترنت می تواند به راحتی دانلودش کند.

داشته میتواند مثبتی رویکرد چه 
باشد؟

ما در گیم نت خودمان حدود 5 سال است که 
بــرای بچه های نوجــوان و حتی کــودک اردوهای 
آموزشــی داریم. بچه ها به صورت اردو با مدرسه 
آنجا می آیند و با اســتفاده از بازی های کامپیوتری 
و دیجیتال آموزش می بینند. یعنی افراد می آیند 
و مــا برای آن ها به تناســب ســن و پایــه تحصیلی 
ببیننــد،  آمــوزش  اســت  قــرار  کــه  موضوعــی  و 
جغرافیــا و انواع زیســت بوم ها و اکوسیســتم ها 
و… را یــاد می گیرنــد. چــون بازی اثرگــذاری زیادی 
دارنــد. بچه ها تصور می کننــد که یک بازی واقعی 
رفتنــد و چــون خودشــان در ذهن شــان بــه آنجا 
ســفر کرده انــد، هیچ گاه یادشــان نمــی رود. ما با 
بازی هــای کامپیوتــری آمــوزش تاریــخ را داریــم. 
جنگ هــای پیامبــر و روایت هایــی از دفاع مقدس 
را انجــام می دهیــم. فیزیــک و ریاضــی را آمــوزش 
می دهیــم. اســتعدادیابی و برنامه نویســی هــم 
داریــم. هــزاران کار را بــا ایــن بازی هــا می توانیــم 

انجام دهیم.
اینجا باز هــم می گویم که نیروی محرکه اصلی 
نوجوانان و افرادی که در خیابان ها به اغتشــاش 
مشــغول بودنــد، بازی های دیجیتالی نیســت اما 
می تــوان گفت بخش زیــادی از این افــراد، تجربه 
بازی هــای دیجیتالــی را دارنــد. بررســی کــه کنیــم 
درمی یابیــم کــه در لحظه انجام حرکات خشــن و 
پرهیجــان، این اتفاق برای کســی کــه قبًال در بازی 

ایــن صحنه را تجربه کرده، قبح کمتری دارد.
شــما دو نفــر را در خیابان و وســط اغتشــاش 
تصور کنید، صحنه آتش زدن یک آدم برای کســی 
کــه گیمر بوده اســت قبــح کمتــری دارد و یا اصًال 
قبحی ندارد اما بــرای فردی که تجربه بازی ندارد 
خیلــی ســخت و قبیــح اســت. گیمر در مــورد این 
صحنــه می گویــد: »ایــن که چیــزی نیســت.« و با 
خونســردی به تماشــا یا انجام عمــل خود ادامه 
می دهــد. اما شــخص مقابل از انجــام آن دوری 

می کند و برایش دیدن این صحنه ســخت است.

بمبشیمیایییابمبمجازی؟
فعالیــت  و  حضــور  ایــن  عمــده  نقــش  مــن 
خبــری  پمپــاژ  را  آشــوب  میــدان  در  نوجوانــان 
معصوم مــان  بچه هــای  روی  غربــی  رســانه های 
می بینــم و اثرگــذاری و قدرتــی که رســانه ها روی 
بچه ها دارند. بچه های معصومی که مورد حمله 
این رســانه ها قرار گرفتند و ما اثر جراحت ناشی از 

این حمله را نمی بینیم.
اگــر در حلبچــه بمــب شــیمیایی زدنــد، مــا اثر 
آن را دیدیــم و بــرای مقابلــه با ایــن کار اقداماتی 
انجــام می دادیم. امروز اثرات و جراحات ناشــی از 
حمات دشــمن به ذهــن و روح نوجوانان مان را 
نمی بینیم پــس برایش اقدامی هم نداریم. امروز 
اثر ده ســال زیســت بــوم نوجوان و جــوان ما در 

شبکه های اجتماعی روبه روی ماست.

بنیادملیبازیهایرایانهای

بنیــاد ملــی بازی هــای  از  را  آمــار گیمرهــا  مــا 
رایانــه ای می گیریم کــه آخرینش برای چند ســال 
پیش اســت. تعداد واقعی آن خیلی بیشتر از این 
است چون این آمار مربوط به گیمرهای رایانه ای 
اســت و گیمرهــای موبایلــی در آن نیســتند. در 
و  دانش آمــوزان  شــدن  درگیــر  کرونــا  دوســال 
نوجوانــان ما بیشــتر شــده اســت. کمــا اینکه در 
دو ســال گذشــته با ایــن تغییرات در اســتفاده از 
گوشی، بازی هایی مثل call of duty و GTA و… 

در گوشی هم امکان بازی پیدا کردند.
بــرای  بگذاریــم  کنــار  هــم  را  اینهــا  اگــر  ولــی 
شــما  از  ســوال  یــک  آمــار  بــودن  محســوس تر 
را  کســی  اطرافیان مــان  در  آیــا  می پرســم: 
می شناســیم که با گوشــی بازی نکند و یا گوشی 
نداشــته باشــد؟ کمتریــن حــدش این اســت که 
هرکــس یک بازی کلش آف کلنز و کلش رویال و … 

را در گوشی اش دارد و بازی می کند.
در دوره همه گیــری کرونا و روی آوردن اجباری 
فرزندان مــان بــه دنیای دیجیتاِل رایانه و گوشــی 
همــراه، این آســیب اجتناب ناپذیر بــود و ما برای 
کــم کــردن آســیب ناشــی از ایــن موضــوع بایــد 
گام هایــی برمی داشــتیم که متأســفانه به خوبی 

اتفاق نیافتاد.
بــا همــه فوایدی که از بازی و گیــم ذکر کردید، 
اگــر نوجوانی داشــته باشــیم که درگیــر این فضا 
نشــده باشد، باز هم توصیه شــما استفاده از آن 

است؟
خیــر! توصیــه ما این اســت که تا جــای ممکن 
افراد آموزش ها را از طریق فضای حقیقی داشته 
باشــند. جلــوی درب گیم نــت ما یــک تابلو نصب 
شده است با این محتوا: »اگر گیمر نیستید، وارد 
نشــوید.« چــون بازی هــای کامپیوتری به شــدت 
اعتیــادآور اســت. مــن هیــچ وقت برای کســی که 
درگیــر به ایــن فضا نیســت توصیه ورود بــه آن را 
ندارم. حرف ما این نیســت که بــا توجه به فضای 
کنونــی بازی و رســانه، در بازی هــای خوب بچه ها 
جــذب و معتاد شــوند. خیــر. امــا می توانیم روی 
آن 80-90 درصــدی که این فضــا را تجربه کردند 
و برای شان جذاب اســت، بستر آموزش را فراهم 

می کنم.
بــه  معتــاد  کــه  بچه هایــی  همیــن  از  خیلــی 
بــازی بودنــد و اینجــا )گیم نــت( آمدنــد، اگــر نوع 
مصرفشــان را تغییــر دهیــم و بــه آنهــا بازی هــای 
خــوب معرفی کنیــم، نظام مغزی شــان می تواند 
تغییــر کنــد. خیلی هایشــان را بــه تولیدکننــدگان 
رسانه ای تبدیل کردیم. بازی کردن شان هدفمند 
شد و از بازی شان کلیپ ساخته می شد. با همان 
انگیزه های دنیای خودشــان رفتند و تدوین فیلم 
را یاد گرفتند. االن این آدم یک کارگردان تک نفره 
اســت. خودش فیلمبــرداری می کنــد، نورپردازی 
می کنــد، تدویــن و همــه کارهــای الزم را برای یک 
فیلــم کامل انجام می دهــد. همین آدمی که قبًال 
90 درصــد زندگــی اش بــازی بــوده، االن 30-20 

درصد زندگی اش بازی های دیجیتال است.

بازیبرایخانواده!
مــا حتی برای خانواده مجتمــع پارک دیجیتال 
راه انــدازی کردیم که برای همــه اعضای خانواده 
رژیــم تغذیه بــازی می دهیــم. نــوع بازی هایی که 
آنجــا داریــم هــم دیجیتالــی اســت و هــم حرکتی 
اســت که باعث می شــود بعد از بازی به واســطه 
تحرک جســمی، شــخص خیس عرق باشــد. برای 
هر کدام از اعضای خانواده نیز به واســطه سن و 
جنسیت شان بازی توصیه می کنیم. هدف ما این 
اســت کــه خانوادگی باهم بــازی کنند، نــه این که 
بچــه را در فضای بازی دیجیتال تنهــا بگذاریم. در 
این زمان خود ما هم کنارشــان هســتیم و با هم 

بازی را تحلیل می کنیم.
حــاال اینجا بــه جای آن که کودک یــا نوجوان با 
بازی تهدید شــده باشد، از بازی به عنوان فرصتی 
بــرای باهم بودن، برای ارتباط عمیــق و اثرگذار با 
خانواده اســتفاده شــده اســت. برای فرصت کنار 

هم بودن مادر و کودک.
کنــار  بــازی  در  فرزنــد، وقتــی  و  مــادر  همیــن 
یکدیگــر فهمیدنــد چه لذتــی دارد و حتی متوجه 
شــدند اصطاحات بازی چیست، از این جا به بعد 
با کلمات مشــترکی بــا هم حرف می زننــد. یکی از 
جاهــای خالی ارتبــاط با نوجــوان همیــن کلمات 
خاص بچه های دهه هشــتادی اســت که بیشــتر 
پــدر و مادرهــا با آن آشــنا نیســتند. در ایــن پارک 
بازی دیجیتال مادر یا پدر تازه می فهمد که چقدر 
این بازی جذاب اســت و چقدر می تواند فرزند مرا 

درگیر کند.

فضایخانوادهخودتانچطوراست؟
مــن 4 فرزنــد دارم. 3-5-8-11 ســاله. ما در 
منزل تلویزیون نداریم ولی رایانه و گوشی داریم. 
اعتقــاد من این اســت کــه محتــوای تلویزیون را 
مــن بــرای کودکــم نمی توانــم کنترل کنــم. چه از 

نظــر زمانــی و چــه مفاهیمی کــه در محتــوا ارائه 
می شــود. شــاید برنامه فرزند من این طور باشد 
کــه ســاعت 8 صبح بــرای دیدن کارتون مناســب 
باشــد. حال آنکه کارتون مورد تأیید من را در این 

ساعت تلویزیون پخش نمی کند.
ســایت  و  خوبــه؟«  »چــی  ســایت های  از  مــا 
»کدومو« محتواهــا را انتخــاب می کنیم. باتوجه 
نســبت  بــه  و  شــده  معرفــی  کــه  مشــخصاتی 
شــاخصه های مورد نظر من، انیمیشن را انتخاب 
می کنیم و از ســایت »تلوبیــون« دانلود می کنیم 
و در موعــد مناســب که من و همســرم برایشــان 

برنامه ریزی کردیم می بینند.
جــدای از دو مــوردی که ذکر کردم یک مســاله 
خانــه  بــرای  تلویزیــون  انتخــاب  عــدم  در  مهــم 
خودمــان ایــن اســت کــه وقتــی فرزنــدم در حال 
مشــاهده محتــوای مذکــور اســت و کاری پیــش 
می آیــد، بــه راحتــی می توانیــم پخــش را متوقف 
کنیــم و او نگــران چیــزی نیســت. کارش را انجــام 
می دهــد و برمی گردد. اما در مورد تلویزیون این 
کار را نمی توانیــم انجام دهیــم چون کودک فیلم 
یا انیمیشــن را از دســت خواهد داد و نمی توانیم 

پخش آن را متوقف کنیم.

ردهسنیمهماست
در خانــه بــرای بازی هــای دیجیتــال هــم ســه 
گوشی داریم. گوشی من و همسرم و یک گوشی 
هــم بــرای خانــواده. بــرای هــر کــدام از فرزندانم 
بازی هــای ســالمی کــه هم محتــوای مــورد تأیید 
داشــته باشد و هم به ســن هرکدام از آنها بخورد 
به صورت مجزا نصب اســت. محدوده سنی برای 
مــا مهــم اســت. هــر چنــد شــاید بگوییم کــه این 
محدوده ها برای همه کودکان یکســان نیســتند 
و مثــًال یک کودک کم برخوردار 7 ســاله روســتای 
کوچــک ایــران با یــک کــودک برخوردار 7 ســاله از 
مرکز شــهر بزرگ متفاوت باشــند. امــا با همه این 
فرق هــا مــن به ایــن محدوده های ســنی پایبندم 
و انتخــاب بــازی بــرای فرزندم را در محــدوده این 

معیارها قرار می دهم.
خیلــی مهم اســت کــه به ایــن معیارهــا توجه 
کنیم. بنیاد ملی بازی های رایانه ای این موضوع را 
توجه داشــته و خوب است که ماهم به آن توجه 
کنیم. وقتــی وارد برنامه های عرضــه بازی ها برای 
نصب آنها در گوشی می شویم در بخش اطاعات 
هر بازی این محدوده ســنی ذکر شده است. مثًال 
وقتــی در یک بازی نوشــته +5 ســال شــاید برای 
فرزند 7 ساله من مناسب باشد اما اگر +15 سال 

باشد قطعا مناسب او نیست.

بازیحقیقیارجحبهبازیدیجیتال
من بیشــتر از هزینه برای خوراک شکم بچه ها، 
بــرای تمرین فکــر و بازی هــای فکری شــان هزینه 
می کنــم. مــا با وجــود این که مســتأجر هســتیم، 
یک خانه حیــاط دار داریم. درخت و باغچه داریم. 
غ و جوجه داریم و بچه ها با هر کدام از این ها  مــر
مفصل ســرگرم می شــوند و بخــش قابل توجهی 
از روز را دور از فضــای مجــازی و در فضای حقیقی 

سرگرمند.

بهیکنفرنیازداریمبرایمردن!
در تعامــل بــا دنیــای دیجیتــال، کار با گوشــی 
نمی کنیــم.  محــدود  دیجیتــال«  »بــازی  بــه  را 
بچه ها با هــر کدام از برنامه هــای کاربردِی تولید 
محتــوا، می تواننــد انیمیشــن و اســتاپ موشــن 
بســازند. خود این مســئله باعث شــده اســت که 
اگــر در جایی مثل مهمانی که اگر بچه ها گوشــی 
دســت بگیرنــد، به بــازی مشــغول نمی شــوند و 
بــا ایــن نرم افزارهــا مشــغول تولید انیمیشــن و 
اســتاپ موشــن و حتی آمــوزش آن بــه کودکان 
دیگــر می شــوند. البته کــه در مهمانی هــا ترجیح 
می دهیــم کــه بچه هــا مشــغول بــازی با گوشــی 
و  فیزیکــی  بازی هــای  ســرگرم  بیشــتر  و  نباشــند 

فکری جمع شان باشند.
موضوعــی کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد 
ایــن اســت کــه انســان ها تــا قبــل از ســنین 12-
13 ســالگی، فــرق واقعیــت و مجــاز را نمی توانــد 
تشــخیص دهد. وقتی که بچه دریک فیلم یا بازی 
دیجیتالی دارد یک نفر که مرده اســت را می بیند، 
واقعــا تصــور می کند فوت کرده. بــازی بودن و یا 
غیرواقعــی بودنــش را متوجــه نمی شــود. یکــی 
برایــم تعریف می کرد »من بچه که بودم برای این 
فیلم ها که در آن کســی می میــرد تصور می کردم 
قبلــش اینکــه به یــک نفر نیــاز داریم کــه در فیلم 

بمیرد را آگهی می دهند.«
شــاید مــن و ما به ایــن موضــوع بخندیم. اما 
بچه ها در این سنین ذهنی با قدرت تمییز ندارند. 
محدودیت هایــی کــه رده بنــدی ســنی را اعــام 
می کنــد، مبتنــی بر فرایند رشــد اســت نــه فرایند 
تربیــت. به همیــن دلیل برای خیلی از مســائل به 
رشد فرزندمان مربوط است. این رده بندی سنی 

)حتی به غلط( باید رعایت شود. در مرحله بعدی 
هــم دو ســایت کــه نام بــرده شــد کارآمد اســت. 
شــما معیارهای تان را در انیمیشــن ها می توانید 
بیابید و در نهایت انتخاب کنید که فرزند شــما چه 

ببینید.
مــادری می گفــت: »مــن می خواهــم فرزنــد 7 
ساله ام ارتباط با جنس مخالف را یاد بگیرد.« من 
می گویم حتــی اگر چنین چیــزی را می خواهی که 
فرزنــدت یاد بگیــرد باز هم برو به این ســایت های 
»چــی خوبه؟« و »کدومو« که با این شــاخصه ها 
اســت.  کــرده  معرفــی  را  محتواهــا  و  انیمیشــن 
انتخــاب در ایــن حالــت که خــودت بــرای فرزندت 
در  صحیــح  انتخــاب  می شــود  داشــت،  خواهــی 
راســتای نوع تربیــت خودمان که می تــوان گفت 
کمــک ابزاری بــرای تربیت فرزندمان اســت. یعنی 

بازوی تربیت فرزند.

بازیهایایرانیوخارجی
بازی هــای ایرانــی قابلیــت رقابت بــا خارجی ها 
را دارنــد. امــا چون پشــتیبانی نمی شــود و خوب 
حمایــت مالی و معنوی ندارند، یــا خوب فروخته 
نمی شــود و یــا اصــًال در ایــران عرضه نمی شــود. 
مــن برنامــه ســازان بســیاری را می شناســم کــه 
بــرای شــرکت های خارجی تولید محتــوا می کنند. 
یعنــی بعضــا رفتنــد خــارج و برخــی هــم در ایران 
نشســته اند و به جای این که برای خودمان تولید 
بازی کنند، دارند برای کشورهای دیگر که از هنر و 
دانش و مهارتش اســتقبال کردنــد، تولید محتوا 

می کنند.
نکتــه بعد هــم این که من اصًال به بــازی ایرانی 
کاری ندارم. حرف من بازی ســالم و بازی غیرسالم 
انجــام شــد و  اســت. پژوهش هــای گســترده ای 
اعــام  ســالم  را  دیجیتالــی  بازی هــای  70درصــد 
کــرد. نــه الزاما مفیــد بلکــه ســالم! 30درصد هم 
مضــر اســت. امــا مطلــب اینجاســت که بــه دلیل 
تبلیغــات بــاالی همان بازی هــای مضــر، اقبال به 
ســمت آنهــا بیشــتر اســت و تبلیــغِ خــوب باعــث 
حضور چشــمگیرتری در بین مردم ما شده است. 
مثــًال بازی کــه بــا 50 میلیون دالر ســاخته شــده 
اســت، 250 میلیــون دالر برای تبلیغاتــش هزینه 
می شــود. چــه توقعــی می تــوان داشــت غیــر از 

استقبال از آن؟

تحلیلدرستداشتهباشیم
بــا توجــه بــه این کــه آمــار نشــان داده کــه در 
اغتشاشــات اخیــر از بیــن افــرادی کــه بازداشــت 
شــده اند 39درصــد کســانی هســتند کــه زیر 18 
سال داشتند، در مورد رژیم مصرف رسانه شأن و 
تجزیــه و تحلیل تأثیر ایــن رژیم مصرف روی انگیزه 
حضــور آنهــا در ایــن برنامه هــا گــزارش تحلیلی یا 

تحقیق و پژوهشی انجام نشده است. 
مــن هنــوز پژوهشــی را در ایــن رابطــه ندیدم 
امــا هــم توصیــه می کنم کــه انجام بپذیــرد و هم 
توصیــه دارم کــه اگــر ایــن پژوهــش انجــام شــد 
تحلیــل درســتی روی آن داشــته باشــند. مثًال اگر 
در اطاعات خروجی از این افراد مطالعه شــد که 
همه آنها بســتنی را دوســت دارند و هــر روز یکی 
دو وعــده بســتنی می خورنــد، نتیجــه نگیرند که 
حتمــا بســتنی عامــل حضور آنهــا در ایــن میدان 
اســت. اگر تمــام این افراد بــازی کال آف دیوتی را 
بازی می کنند و مشــتری پر و پا قرص آن هستند، 
نتیجــه نگیرنــد که قطعا این بازی بــوده که آنها را 
بــه میدان آورده اســت. بلکه به عنــوان یک دلیل 
غیرمســتقیم برای شــتاب دادن به تخلیه هیجان 

از این مورد ذکر شود.
کار پژوهشــی دقیــق و مطالعــه درســت بایــد 
باشــد. مثــًال روانشــناس بیایــد و بگویــد کــه مــا 
بررســی کردیــم ایــن افــراد همــه کمبــود عاطفی 
داشــتند. عوامــل را به خوبــی بایــد در بیاوریم و 

درست مورد مطالعه قرار دهیم.

نگرانم
نگرانم که اگر مسئولین ما متوجه این بازی ها 
شوند و گزارش ها به این عنوان به آنها ذکر شود 
کــه بازی های دیجیتالی بچه ها را به میدان آورده، 
مســئولین مــا از روش هــای ایجابــی وارد فضــای 
حل مســئله نمی شــوند. بلکه احتماًال دسترســی 
به همه بازی ها را خواهند بســت و در آن شــرایط 
تمــام این گیمرها به صــف اعتراضات می پیوندند 

و برای خود مسئولین دردسر می شوند.
در آخــر تاکید می کنم که بازی هــای کامپیوتری 
اثرگذارترین قالب رســانه است چون خودپنداری 
دارد. چقــدر جــا دارد که از این ظرفیت اســتفاده 
کنیــم کــه بازی های خــوب را تبلیغ کنیم. در بســتر 

بازی تولید محتوا کنیم.
در آخــر اینکــه بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم: 
»آیــا بازی های کامپیوتری در اغتشاشــات نقشــی 
دارنــد؟« مــن می گویــم می توانــد نقش داشــته 

باشد ولی چند درصدش؟ را خدا می داند!

ی های  ی، خشونت و باز آشـــوبگر
رایانه ای با هم رابطه دارند؟

در خانــه بــرای بازی هــای دیجیتــال هــم ســه گوشــی داریم. گوشــی مــن و همســرم و یک 
گوشــی هــم برای خانــواده. برای هر کــدام از فرزندانم بازی های ســالمی کــه هم محتوای 
مورد تأیید داشــته باشــد و هم به ســن هرکدام از آنها بخورد به صورت مجزا نصب است. 
محــدوده ســنی برای ما مهم اســت. هر چند شــاید بگوییم که ایــن محدوده ها برای همه 
وســتای کوچک ایران با  کودکان یکســان نیســتند و مثاًل یک کودک کم برخوردار 7 ســاله ر
یک کودک برخوردار 7 ساله از مرکز شهر بزرگ متفاوت باشند. اما با همه این فرق ها من 

به این محدوده های....
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11 جوانی تزریقواکسنآنفلوآنزابرایهمهدانشآموزانضروریاست؟
سپهرغرب،گروهجوانی:مدیرکلدفترسالمتوتندرستیوزارتآموزشوپرورشضمنارائهتوصیههاییبهدانشآموزانومدارسبهمنظورپیشگیریازشیوعآنفلوآنزا،گفت:دانشآموزانپرخطرودارایبیماریزمینهایمیتوانندبارضایتوالدینواکسنآنفلوآنزاراتزریق

کنند،امانیازیبهتزریقواکسنبرایهمهدانشآموزاننیست.اعظم گودرزی، توصیه هایی به دانش آموزان مبتا به آنفلوآنزا ارائه و اظهار کرد: دانش آموزی که دچار عائم آنفلوآنزا می شود به مراکز جامع خدمات سامت تحت پوشش وزارت بهداشت مراجعه کند.
وی افزود: در آنجا بررسی های الزم انجام و اگر دانش آموز نیاز به استراحت داشته باشد قطعا گواهی برای وی صادر شده و می تواند در منزل استراحت کند و بعد از مدت گفته شده، دو یا سه روز بعد با ماسک در مدرسه حضور یابد.

مدیرکل دفتر سامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه والدین می توانند به فرزندان خود کمک کرده و آموزش های الزم را به آنها ارائه دهند گفت: الزم است دانش آموزان بطری آب به همراه داشته باشند و کنار شیرهای آبخوری مدرسه تجمع نکنند. همکاران 
نیز در و پنجره کاس را باز بگذارند تا تهویه انجام شود.

کیپاپ جوانی: گروه سپهرغرب،
نامآشنایاینسالهاستکهسبب
شدهتابسیاریازمردمجهان،باتنها
ازعاداتو همینکلیدواژه،بسیاری
فرهنگملیکرهجنوبیرافرابگیرند.

از  بعــد  جنوبــی،  کــره  کــه  زمانــی 
مجموعــه جنگ هــای داخلــی کــه در 
غ شــد، دســت  دهــه 50 میــادی برایــش رخ داد، فار
به یک ســری تغییرات اساسی در مجموعه زیست بوم 
فرهنگــی خــود زد. کشــوری که تــا پیــش از آن تاریخ، 
بیشــتر یــک جامعه ســنتی و بدون بهره منــدی از روح 
مدرنیته بود، به ناگهان به فکر یک ســازندگی فرهنگی 
افتاد. اتفاقی که ســبب شــد تا این کشور آسیای دور، 
در عــرض چند دهه، به قطب صنعتی و حتی فرهنگی 

قاره کهن برسد.
یکی از شاخصه هایی که سیاست کان کره جنوبی 
در حــوزه فرهنــگ بــدان متعهــد ماند، پــرورش انواع 
اســتعدادها در حــوزه موســیقی بــود. دولــت مرکزی 
در دهه هــای 80 و 90، تــا توانســت، بــه جوان هــا و 
عاقمنــدان به موســیقی میــدان داد کــه نتیجه این 
توجهات، خلق گونه ای موســیقی در جهان شد که به 

آن کی پاپ یا پاپ کرهای می گویند.
در کی پاپ، موســیقی ســنتی کــره، اصالت چندانی 
ندارد و می شــد رگه هایی از سایر گونه های موسیقی 
جهــان، از راک و جــز گرفته تا هیپ هــاپ، رگی، کانتری، 
اکســپریمنتال و... را در آن مشاهده کرد. بیشتر شبیه 
گونه ای موســیقی تلفیقی که با فولکلــور کره جنوبی 
آمیخته شــد و به ملغمه ای رســید که نه تنهــا در کره، 
بلکــه در اقصی نقــاط جهــان، طرفدارانــی را بــه خــود 

می دید.
این شــکل جدیــد از موســیقی، نوآوری های خوبی 
داشــت کــه مهم تریــن امتیــازش، بهره منــدی از زبان 
جهانــی موســیقی بــا محوریــت فرهنــگ کــره جنوبی 
بــود. به همیــن دلیــل، افــراد بســیاری از نقطه نقطه 
جهان، می توانســتند رگه هــای اشــتراکی پررنگی را در 
ســبک کاری نسل جدید موســیقی کره جنوبی ببینند 
و همین عامل خود ســبب شــد تا این نوع موسیقی، 
به شــکلی فراگیر در سراســر جهان، طرفدارانی را برای 

خود دست و پا کند.
نخســتین نســل از کی پاپ هــا، در اوایــل دهــه 90 
میــادی ظهــور کردنــد کــه مصــداق آن را می شــد در 
گروه هایــی چون »ســو تایجــی اند بویز« بــه صراحت 
نبــض   ،90 دهــه  در  گروه هــا،  ایــن  کــرد.  مشــاهده 
موســیقی را در داخل کره جنوبی در دست گرفتند اما 
نتوانستند آن جریان سازی جهانی را به وجود بیاورند 

و بیشتر، مصرف داخلی داشتند.
امــا آنچه امــروزه تحت عنــوان کی پــاپ، طرفداران 
چندصــد میلیونــی در سراســر جهــان دارد، حاصــل 
ممارســت گروه هایــی اســت که طی یک دهــه اخیر در 
خــاک کــره جنوبــی فعالیت داشــتند. ایــن گروه ها که 
مهم تریــن آنهــا بی تــی اس و بلک پینک اســت، شــکل 
کاســیک و دفرمــه کی پاپ را بــا الگوهــای دیجیتال و 
روز جهــان درآمیختنــد و بــه فــرم مدرنی رســیدند که 
نوآوری ها و زبان اشــتراکی بیشــتری به نسبت کی پاپ 

کاسیک داشت.
دنیای تکنولوژیک و فضاسازی های رسانه ای مدرن 
نیز به کمک آنها آمد تا چندین گروه و خواننده کره ای، 
بــه شــهرتی عالم گیر برســند. ایــن شــهرت، هم اکنون 
بــه انــدازه ای اســت کــه اگــر از نوجوانــان 12 ســاله و 

حتــی نونهاالن 10 ســاله کشــورهای مختلف بپرســید 
بی تی اس چیســت؟ آنها رزومه ای کامــل از نفرات این 
گــروه و حتی دیگر گروه ها و فعاالن موســیقی در کره 
جنوبی ارائه داده و این، همان رســوخ فرهنگی است 

که کره در عصر تجدد، به دنبال آن بود.
امــا آنچه در کــره جنوبی و دیگر کشــورهای جهان، 
بــه شــکل اســتانداردی پــرورش پیــدا نکــرد، فرهنــگ 
مواجهه با ســلبریتی ها بود. طبیعی اســت در کشوری 
ماننــد کــره کــه چهره پادشــاهی قبــل از دهــه 60 آن، 
اجازه ســلبریتی پروری چندانی به آنهــا نمی داد، ظهور 
ده ها چهره مشــهور از دنیای ســینما و موســیقی، به 
یــک ذوق زدگــی بــزرگ بینجامــد امــا اینکه چــرا چنین 
کشــوری که توانســت در مدت کوتاهی، شــاهد رشــد 
مســحورکننده ای در حــوزه صنعت باشــد، نتوانســت 
بــا فرهنــگ  ایــن میــزان تشــنگی در قبــال مواجهــه 
سلبریتی ســاالری را پاســخ دهــد، خود بــه یک عامت 

سوال بزرگ تبدیل شده است.
حادثــه ای کــه چنــد شــنبه  پیــش در پایتخــت یــک 
کشــور آرام رخ داد، بیــش از آن که ناشــی از شــادی و 
یــا تــرس ذاتی متاثــر از برگــزاری جشــن های هالووین 
باشــد، ناشــی از ذوق زدگــی مردمــی بــود کــه گمــان 
می کردنــد یــک ســتاره دنیــای موســیقی، در کافه ای 
نزدیــک به آنهــا، حضــور دارد و این طور بــود که با یک 
شــایعه پراکنی زبانی، جهان شاهد بلبشویی شد که تا 
پیش از این، کمتر کســی انتظارش را داشت که شاهد 
چنیــن صحنه هایــی در یکی از مدرن ترین کشــورهای 
جهان باشــد. رخدادی کــه به مرگ بیــش از 160 نفر و 
مصدومیت حدود 200 نفر انجامید تا یک شنبه سیاه 

در تاریخ کره جنوبی شکل بگیرد.
 در آسیب شناســی فرهنــگ کی پــاپ که به ســرعت 
نــور در تمامی کشــورهای جهان رخنه کــرده و اکنون 
فقیــر  کشــورهای  از  حتــی  را  آن  صــدای  می تــوان 
آفریقایــی نیــز شــنید، یــک عامــل، بیــش از هــر عنصر 
دیگری خودنمایی می کنــد و آن اینکه چگونه یک نرم 
موســیقی می تواند مشــتاقانی را در سراسر جهان به 
خــود ببیند که تنها با داشــتن یک دکمــه از کت، حتی 
بــه فکر مهاجــرت دائمــی به کــره جنوبــی می افتند و 
با همیــن دکمــه، فرهنگ، شــهرها، رودخانه هــا و آثار 

گردشــگری ایــن کشــور را فــرا می گیرنــد و بــا ملیــت و 
عاقمندی هــای آن آشــنا می شــوند. حال ایــن افراد، 
شاید یک دهم این اطاعاتی را که از کره جنوبی دارند، 

در مورد کشور خود ندارند.
ایــن یــک حقیقــت تلــخ اســت که کی پــاپ بــا نفوذ 
بــر نونهــاالن، نوجوانــان و حتــی جوانــان بســیاری از 
کشــورها، ازجملــه ایران رقم زده اســت. اگرچه در این 
بــازی، برد مســلم با کره جنوبی اســت امــا روش تنویر 
افــکار ایــن نســل، کــه تعدادشــان اندک هم نیســت، 
نمی توانــد بــه ابزارهــای نخ نمایــی چــون تحقیــر یــا 
ســرکوب محدود شــود بلکه تنها روش مبــارزه با این 
جریــان، ایجاد یــک فضــای رقابتی و جــوالن دادن به 
جریان هــای موســیقی و فعــاالن ایــن حــوزه اســت؛ 
درســت ماننــد تدبیری که کــره جنوبی به کار بســت و 

امروز، نتیجه اش را می بیند.
اتفاقــی کــه در نیمــه دوم دهــه 70 در حــوزه پــاپ 
وطنــی رخ داد، یــک تکانــه کوچک از یک جریان ســازی 
بزرگ بود که متاســفانه در ادامه، چندان پشــتوانه ای 
را بــه خــود ندید و ســبب شــد تا پــاپ امروز ایــران، از 
همان آبشــخوری ارتزاق کند که 25 سال پیش در این 
کشــور ایجاد شد و طبیعی است که نسل های جدید، 
چیــن فرمــی را برای موســیقی مــا نمی پســندند و به 
ســمت موسیقی های هیجانی و به روزی چون کی پاپ 

رهنمون می شوند.
دنیــا می دانــد کــه بهتریــن راه مبــارزه بــا کی پاپ و 
رســوخ آن در بیــن نونهاالن و نوجوانان، ســرکوب آن 
نیســت بلکه راه رفتن در همان مسیری است که کره، 
در دهه های قبل از 90 میادی پیمود و حاال بســیاری 
از کشورها درصدد این شکل پوست اندازی در صنعت 

موسیقی خود هستند.
این پوســت اندازی سال هاســت که برای موسیقی 
پــاپ مــا ضــرورت دارد کــه ایــن امیــد وجــود دارد تــا 
بــا بــاز گذاشــتن میــدان موســیقی و بهــا دادن بــه 
سرمایه های پرتعداد این حوزه، موسیقی پاپ کشور، 
به نخســتین انتخاب نونهــاالن، نوجوانــان و جوانان 
این ســرزمین تبدیل شــود. این رویــای زیبا، یک جاده 
جدیــد می خواهد تا فعاالن این حوزه و جامعه هدف 

چندده میلیونی، در آن تفرج کنند.  

در جوانی: گروه سپهرغرب،
دنیایامروز،ماباتحوالتزیادی
به که تغییراتی هستیم؛ مواجه
بلوغ زمینهساز پزشکان عقیده
شدهاند؛ کودکان در زودرس
به روزها این که مسئلهای
والدین برای جدی دغدغه
از بسیاری اساسی سؤال است. تبدیلشده
تشخیص باید چگونه که است این هم آنها
در و رسیده زودرس بلوغ به فرزندمان دهیم
چه زودرس بلوغ به کودکمان ابتالی صورت

اقداماتیبایدانجامدهیم؟
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه میانگین ســن 
و  اســت  کاهش یافتــه  جهــان  سراســر  در  بلــوغ 
ازایــن رو، هــر کودکــی می تواند به بلــوغ زودرس 
مبتــا شــود. در حــال حاضر بــا بلــوغ زودرس در 
دانش آمــوزان کاس های چهارم، پنجم و ششــم 
ابتدایــی، تعــداد نوجوانان نســبت بــه چند دهه 
اســت.  داشــته  قابل توجهــی  افزایــش  گذشــته 
زودرس  بلــوغ  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
می افتــد؛  اتفــاق  پســران  از  بیشــتر  دختــران  در 
به گونــه ای که از هر 500 تا 100000 دختر، یک نفر 

دچار بلوغ زودرس می شود.
زودرس  بلــوغ  علــت  بــرای  متعــددی  دالیــل 
مطرح شــده اســت. افزایــش آگاهــی کــودکان و 
دسترســی آســان آن هــا بــه انبــوه اطاعــات در 
اینترنــت به عنــوان یکــی از عوامــل تأثیرگــذار در 
ایــن  امــا هنــوز  بلــوغ زودرس مطــرح می شــود 
موضوع به صورت علمی ثابت نشــده است. دکتر 
ســپیده شــبان، روان درمانگــر کــودک و نوجوان 
چاقــی و مشــکات هورمونــی را موجــب شــروع 
بلــوغ زودرس می دانــد. ایــن روانشــناس کودک 
و نوجــوان در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا زندگی 
بــا اشــاره به نقــش والدیــن در خطرآفرینــی بلوغ 
زودرس، بــه بررســی راه هــای شناســایی و نحــوه 

برخورد آن ها با این مسئله می پردازد.

بلوغزودرسچهزمانیاتفاقمیافتد؟
غــده  کــه  می شــود  شــروع  زمانــی  از  بلــوغ 
هیپوفیــز، هورمون هایــی را آزاد می کنــد کــه بــه 
بــدن ســیگنال می دهند تــا تولیــد هورمون های 
جنســی اســتروژن و پروژســترون )در دختــران( یا 
تستوسترون )در پسران( را افزایش دهد و باعث 
ایجــاد ویژگی هــای جنســی ثانویــه شــود. دکتــر 
شــبان با اشــاره به ســن طبیعی بلــوغ می گوید: 
»ســن طبیعــی بلوغ در دختران و پســران بین 12 
تا 14 ســالگی اســت که در این ســن کم کم عائم 
بلوغ ظاهر می شــود. بلــوغ زودرس زمانی اتفاق 
می افتــد کــه عائــم قبــل از ســن 8 یا 9 ســالگی 
شــروع شود و کودک در ســن 10-11 سالگی کامًال 

به بلوغ برسد.«
ادامــه  نوجــوان  و  کــودک  روانشــناس  ایــن 
می دهــد: »عائم بلــوغ زودرس، هــم در ظاهر و 
هــم در رفتار اتفاق می افتد. عائم ظاهری عبارت 
از رشد غیرطبیعی استخوان و اندام های جنسی، 

رشــد موهــای زائــد بــدن و حاالتی از عــدم تمرکز 
است و عائم رفتاری به صورت بی قراری، حساس 
شدن و برانگیخته شدن ظاهر می شود. مجموع 
ایــن عائم )چه به صــورت ظاهری و چه به صورت 
رفتاری( به والدین هشــدار می دهد که کودک در 

معرض بلوغ زودرس قرار دارد.«

بلوغزودرستصادفینیست
شــروع بلــوغ معمــوًال توســط هیپوتاالموس 
آغاز می شــود. این ناحیــه از مغز به غده هیپوفیز 
)غــده ای به اندازه نخود در نزدیکــی قاعده مغز( 
ســیگنال می دهد تا هورمون هایی ترشح کند که 
تخمدان هــا )در دختران( یا بیضه ها )در پســران( 

را تحریک می کند.
به طورمعمول، به خصــوص در دختران، بلوغ 
زودرس به این دلیل اســت که مغز ســیگنال ها را 
زودتر ازآنچه باید ارســال می کنــد؛ بنابراین، هیچ 
مشــکل پزشــکی یا محــرک دیگری وجــود ندارد؛ 
بااین وجود برخی معتقدند که بسیاری از عوامل 
اجتماعی که می توانند باعث مشــکات ســامت 
روان شوند، خود با شروع زودهنگام بلوغ مرتبط 
هســتند؛ این عوامل عبارت اند از اســترس، عدم 
در خانــه، درگیری هــای  والدیــن  از  یکــی  حضــور 
اقتصــادی.  مشــکات  و  زیــاد  خانوادگــی 
اگرچــه دالیــل ایــن ارتبــاط مشــخص نیســت اما 
دانشــمندان معتقدند که بلــوغ، تصادفی اتفاق 
نمی افتــد بلکه یــک محیــط ناپایــدار می تواند به 
بــدن ســیگنال دهــد کــه در ســنین پایین تــر بالغ 

شود.
دارنــد  ســعی  برخــی  مســائل،  ایــن  از  غ  فــار
برخــی عوامــل همچــون رابطه صمیمــی والدین 
بــا یکدیگر و طرز لباس پوشــیدن آن هــا در خانه، 
اســتفاده  و  تلویزیــون  تماشــای  تک فرزنــدی، 
مــداوم از تلفن همراه را به بلوغ زودرس نســبت 
دهند؛ دکتر شبان در این خصوص معتقد است: 
»هیچ کــدام از ایــن عوامــل باعــث بلــوغ زودرس 
نمی شــوند امــا زمانــی کــه بچه هــا دچــار بلــوغ 
زودرس می شــوند، ایــن عوامــل و محیطــی کــه 
کودک در آن قرار می گیرد بســیار در پذیرش بلوغ 

زودرس تأثیرگذار است.«
مشــکات  اینکــه  بابیــان  روانشــناس  ایــن 
هورمونــی از عوامــل اصلــی ایجاد بلــوغ زودرس 
اســت، می گویــد: »دو نــوع بلــوغ زودرس وجود 
اثــر  در  به نــدرت  زودرس،  بلــوغ  نــوع  یــک  دارد؛ 
مشــکاتی در مغز، غدد یا تومور در بچه ها اتفاق 
می افتــد و یک نوع دیگــر از بلوغ زودرس که رایج 
اســت در اثر مشــکات هورمونــی در بخش هایی 
رخ  هیپوفیــز  غــدد  و  بیضه هــا  تخمــدان،  مثــل 

می دهد.«
راه های شناسایی بلوغ زودرس در کودکان

شــبان در پاســخ بــه این ســؤال کــه والدین از 
کجــا می تواننــد متوجه شــوند که فرزندشــان به 
بلــوغ جنســی زودرس رســیده اســت، می گویــد: 
»چنانچــه والدین عائمی همچون رشــد ســینه، 
رشــد ســریع قد، آکنــه ، قاعدگــی و موهــای زائد 

را در کودکشــان مشــاهده کردنــد، می توانند به 
پزشــک متخصص غدد کــودکان مراجعه کرده و 
بــا انجام آزمایــش خون مطمئن شــوند که بلوغ 

زودرس در فرزندشــان اتفاق افتاده یا خیر.«
بلوغ زودرس در رشــد جسمی تأثیرگذار است

شــبان معتقد اســت که بلــوغ زودرس جلوی 
رشــد را می گیرد: »وقتی بلوغ به پایان می رســد، 
رشــد قــد متوقــف می شــود. کــودکان مبتــا به 
بلــوغ زودرس معمــوًال بــه پتانســیل کامــل قــد 
بزرگساالن نمی رسند. درواقع، جهش رشد اولیه 
آن هــا ممکن اســت در ابتدا آن ها را در مقایســه 
بــا همســاالن خود قد بلند نشــان دهــد اما پس 
از رســیدن به بلوغ رشــد آن ها خیلی زود متوقف 

می شود.«
ایــن روانشــناس بابیــان اینکــه بلــوغ زودرس 
بــرای  اجتماعــی  و  عاطفــی  نظــر  از  می توانــد 
کــودکان آســیب زا باشــد، می گویــد: »کودکانــی 
کــه دچار بلوغ زودرس می شــوند، گاهی به دلیل 
تفاوت ظاهری با گروه همساالن دچار مشکاتی 
مثل افســردگی یــا پاییــن آمــدن اعتمادبه نفس 
بــا  تفــاوت  از  گاهــی  کــودکان  ایــن  می شــوند. 
همســاالن احســاس خجالــت می کننــد و گاهــی 
حتــی دچــار مشــکات عاطفــی و برقــراری ارتباط 
بــا دیگــران می شــوند امــا در چنیــن شــرایطی، 
کنــد  کمــک  می توانــد  روان پزشــکی  مداخــات 
تــا کــودک با ایــن مســئله کنــار بیاییــد و تغییرات 

پیش آمده را بپذیرد.«

بلوغ خطرآفرینی در والدین نقش 
زودرس

زودرس  بلــوغ  کــه  می کننــد  تصــور  برخــی 
می توانــد منجــر به انحرافــات جنســی و اخاقی 
در کــودکان شــود و ایــن مســئله باعــث نگرانــی 
مضاعــف والدین نیز می شــود؛ شــبان دراین باره 
ســنین  در  هنگامی کــه  »کــودکان  می گویــد: 
پاییــن به بلــوغ می رســند، متوجه تغییــرات بدن 
می شــوند و طبیعتــا ترشــح هورمون هــا در بدن 
باعث می شــود تا کنجکاوی و میل به دانستن در 

این بچه ها بیشتر شود.«
زمانــی  را  زودرس  بلــوغ  روانشــناس،  ایــن 
خطرنــاک می داند کــه خانواده آگاهــی الزم را در 
اختیار کــودک قرار ندهد: »اگر اطاعات درســتی 
محیــط  و  نشــود  داده  قــرار  کــودک  اختیــار  در 
مناســبی بــرای کنار آمــدن با ایــن تغییرات وجود 
نداشــته باشــد، بلوغ زودرس ممکن است باعث 
بروز مشــکاتی شــود؛ بنابرایــن، خانواده ها باید 
بــا آگاهــی دادن و فراهم کردن شــرایط مناســب 
برای نوجوانشــان مانع از بــروز انحرافات اخاقی 

و جنسی در آن ها شوند.«
شــبان با اشــاره به اهمیت نظارت خانواده ها 
بر کــودکان و نوجوانان می گویــد: »والدین باید 
توجــه داشــته باشــند کــه دادن تلفن همــراه به 
کــودک و نوجــوان بــدون هیچ گونــه نظارتی، در 
کنــار تمــام ضررهایــی کــه دارد، می توانــد زمینــه 
انحرافات جنســی و اخاقی را در افرادی که دچار 

بلوغ زودرس شده اند نیز فراهم کند.«

کمک کودک به دادن، آگاهی با والدین 
کنند

شــرایط  و  دادن  آگاهــی  روانشــناس  ایــن 
مناســب فراهــم کــردن بــرای کودکانی کــه دچار 
بلــوغ زودرس شــده اند را بهتــر راه بــرای کمک به 
آن هــا می دانــد: »والدیــن قبــل از ســن بلــوغ یــا 
در صــورت مشــاهده عائــم در کودکشــان بایــد 
توضیحــات کاملــی را در رابطــه بــا تغییراتــی کــه 
بــا بلــوغ در بدن اتفــاق می افتد، بــرای او توضیح 
دهنــد. این مســئله باید برای کودک جــا انداخته 
شــود که بــزرگ شــدن اندام جنســی یــا تغییرات 

دیگر در بدن نشــانه مشکل خاصی نیست.«
شــبان در رابطــه بــا نحــوه توضیــح بلــوغ بــه 
کــودک،  کــودک می گویــد: »والدیــن هم جنــس 
بایــد برای او توضیــح دهد که بخشــی از بدن که 

مربوط به تخمدان و پروســتات است مثل قلب 
و مغز کارکردهایی دارد و از سن بلوغ فعالیت 

ایــن بخش از بــدن آغاز می شــود. همچنین 
تغییرات ظاهری و رفتاری که با شــروع ســن 

بلوغ در بــدن رخ می دهد، باید به کودک توضیح 
داده شود.«

نحــوه  تأثیــر  بــه  اشــاره  بــا  روانشــناس  ایــن 
واکنــش والدیــن بر میــزان رفتــار کــودکان تأکید 
بدنــی  تصویــر  ترویــج  بــرای  »والدیــن  می کنــد: 
ســالم و عزت نفس قوی در کودک ســعی کنند از 
اظهارنظــر در مورد ظاهر کودک خــودداری کنند، 
بــرای موفقیــت در درس و ورزش او را ســتایش 

کنند و به عائق فرزندشــان احترام بگذارند.«

بلوغ از درمان و پیشگیری راههای 
زودرس

شــبان تناســب وزن را یکــی از مهم ترین راه ها 
و  می دانــد  زودرس  بلــوغ  از  پیشــگیری  بــرای 
می گویــد: »معمــوًال یکــی از مــواردی کــه منجــر 
بــه بلــوغ زودرس می شــود، وزن بــاال در کودکان 
اســت که با ایجاد تناسب در وزن می توان از بلوغ 

زودرس در کودک پیشگیری کرد.«
بلــوغ  درمــان  به منظــور  روانشــناس  ایــن 
زودرس، مراجعــه بــه پزشــک را ضــروری می داند 
و می گویــد: »اگــر کــودک هیــچ بیمــاری زمینه ای 
بــرای ابتــا به بلوغ زودرس نداشــته باشــد، بلوغ 
زودرس بــا دارو قابل کنتــرل و درمان خواهد بود 
که با توجه به میزان و ســرعت رشد بلوغ، پزشک 
نحــوه تعییــن دارو را تعییــن خواهــد کرد اما 
اگر بیماری زمینه ای در کودک وجود دارد، 
ابتــدا بایــد آن بیمــاری درمــان شــود و 
ســپس در کنار آن به مســئله درمان 
پرداختــه  زودرس  بلــوغ  کنتــرل  و 

شود.«
تأکیــد  پایــان  در  شــبان 
می کند:»والدین به منظور رشــد 
طبیعــی اســتخوان ها و عضــات 
از مشــکات خلقــی،  و جلوگیــری 
حتمــا در صــورت مشــاهده عائم 
بلــوغ زودرس در کــودک به 
پزشــک مراجعــه کننــد و با 
توجــه به نوع بلوغ زودرس 
درمــان الزم را انجام دهند. 
همچنیــن در کنار مراجعه به 
پزشــک الزم اســت تا به منظور 
عاطفــی،  عــوارض  از  جلوگیــری 
بــه  زودرس،  بلــوغ  روانــی  و  روحــی 
روانشــناس و روان پزشــک متخصــص نیــز 

مراجعه شود.«
*هدیساداتپاکنهاد

کی پاپ با نونهاالن و نوجوانان 
حادثه ای که چند شنبه  پیش جهان چه کرد

در پایتخت یک کشور آرام رخ 
داد، بیش از آن که ناشی از 

شادی و یا ترس ذاتی متاثر از 
برگزاری جشن های هالووین 

باشد، ناشی از ذوق زدگی 
مردمی بود که گمان می کردند 

یک ستاره دنیای موسیقی، 
در کافه ای نزدیک به آنها، 

حضور دارد و این طور بود که 
با یک شایعه پراکنی زبانی، 

جهان شاهد ...

کی پاپ

هشداربهوالدینیکهنوجواندبستانیدارند!

به طورمعمول، به خصوص 
ودرس  در دختران، بلوغ ز
به این دلیل است که 
ودتر  مغز سیگنال ها را ز
ازآنچه باید ارسال می کند؛ 
بنابراین، هیچ مشکل 
پزشکی یا محرک دیگری 
وجود ندارد؛ بااین وجود 
برخی معتقدند که بسیاری 
از عوامل اجتماعی که 
می توانند باعث مشکالت 
وان شوند، خود  سالمت ر
ودهنگام بلوغ  وع ز با شر
مرتبط هستند؛ این عوامل 
عبارت اند از استرس، عدم 
حضور یکی از والدین 
در خانه، درگیری های 
خانوادگی زیاد و مشکالت 
اقتصادی...

هدی سادات 
پاک نهاد
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 2433 شـــماره  ســـیزدهم   ســـال   

کنید مرا اسکن 

این در شرایطی است 
که بیژن زنگنه در دولت 

قبل با تحرکات رسانه 
ای زیاد در خصوص 

قرارداد با توتال، باعث 
شد تا قطر که تا آن 

زمان برنامه ای برای 
افزایش تولید از میدان 
مشترک پارس جنوبی 

نداشت، برنامه افزایش 
وی میز بگذارد  تولید را ر

و حاال نیز با 4 شرکت 
بزرگ بین المللی قرارداد 

توسعه ای امضا کرده 
است تا ایران که با 

توسعه فازهای پارس 
جنوبی توانسته بود از 

قطر در تولید گاز پیشی 
بگیرد دوباره نگران عقب 

ماندن از این همسایه 
جنوبی در برداشت از 
بزرگترین میدان گازی 

جهان باشد.
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عرضهارزازطریقسامانهبرخطصرافیها

انتشاراوراقسکهبهارآزادی
ازهفتهآینده

جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
از اینکه بیان با مرکزی بانک رئیسکل
صرافیها، برخط سامانه آینده، هفته
به خدمات ارائه تسهیل هدف با
گفت: میشود، عملیاتی متقاضیان
مراجعه جای به ارز متقاضیان
ازطریقسامانه حضوریبهصرافیها،
رابهصرافیمدنظرارسالمیکنندو درخواستخود
دریافت را ارز حضوری صورت به هویت، احراز از پس

میکنند.
علــی صالح آبــادی با اعــام انتشــار اوراق ســکه بهار 
آزادی از هفته آینده، اظهار داشت: مرحله اول این اوراق 
با سررســید 6 ماهه و معاف از مالیات در بورس منتشــر 
خواهد شــد و قیمت تســویه اوراق نیز قیمت روز ســکه 

خواهد بود.
وی افزود: اشخاص حقیقی و همچنین صندوق های 
تنــوع  منظــور  بــه  می تواننــد  طــا  در  ســرمایه گذاری 
بخشــیدن به ســبد ســرمایه گــذاری خــود، در چارچوب 

ضوابط تعیین شده، این اوراق را خریداری کنند.

ورودبخشخصوصیبهضربسکه
رئیس کل بانک مرکــزی  از برنامه این بانک برای ورود 
بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی تحت 
نظارت بانک مرکزی خبر داد و گفت: چارچوب این طرح، 

در بانک مرکزی در حال تدوین و نهایی سازی است.
صالــح آبادی همچنین گفت: از هفته آینده، ســامانه 
برخــط صرافی هــا، بــا هــدف تســهیل ارائــه خدمــات به 

متقاضیان عملیاتی خواهد شد.

بخش اقبال مورد ارزهای عرضه تداوم 
خصوصیدرسامانهنیما

رئیــس کل بانــک مرکــزی تعــادل در بــازار ارز را حائــز 
اهمیــت خوانــد و گفــت: بــرای ایــن منظــور مقــرر شــد 
در ســامانه نیمــا عرضه هــا در زمینــه ارزهایی کــه مورد 
اقبــال بخش خصوصی اســت و تقاضای بیشــتری دارد، 
همچنان تداوم یابد و تقاضایی که برای نیازهای واقعی 

مردم وجود دارد پوشش داده شود.
صالــح آبــادی اضافــه کــرد: البتــه در حال حاضــر، در 
ســامانه نیمــا عرضه ها بــه مراتب بیش از تقاضا اســت، 
برای نمونه از ابتدای ســال تا دیروز حدود 26.5 میلیارد 
دالر در ســامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته 67 درصد در سامانه یاد 

شده در عرضه ها و معامات رشد داشتیم.
وی ادامــه داد: همچنین کل تأمیــن ارز برای واردات 
کشــور در بــازه زمانی یاد شــده معــادل 38.5 میلیارد 
دالر بوده اســت که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
22 درصد رشــد داشــته اســت؛ در حــوزه اســکناس نیز 
1.5 میلیارد دالر حجم معامات اســکناس بوده اســت 
که نسبت به دوره مشــابه سال گذشته 40 درصد رشد 
معامات اســکناس بوده اســت. بنابرایــن از نظر عرضه 
وضعیــت مطلوبــی داریــم و مشــکلی خاصــی در زمینه 

عرضه ارز وجود ندارد.
 صالح آبادی اضافه کرد: در هر حال قرار است ارزهای 
پرطرفــدار باتوجه به ذخایر بســیار خوب عرضه شــود و 

قابل استفاده در بازار باشد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه اســتقبال 
صادرکننــدگان از بــازار متشــکل ارزی نیــز بســیار خــوب 
اســت، افــزود: در حال حاضــر صادرکننــدگان به صورت 
توافقــی ارزهــای زیادی را در بازار عرضــه می کنند و هیچ 

مشکلی در تأمین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد.

صرافیها/ برخط سامانه طریق از ارز عرضه 
برخط سامانه و نیما سامانه بر مرکزی بانک نظارت

صرافیها
وی بــا بیــان اینکــه از هفتــه آینــده، ســامانه برخــط 
صرافی ها، با هدف تســهیل ارائه خدمات به متقاضیان 
عملیاتــی خواهــد شــد،  تصریح کرد: افــرادی که درصد 
هستند ارزی را خریداری کنند به جای مراجعه حضوری 
بــه صرافی ها از طریــق ســامانه برخطی کــه راه اندازی 
شــده اســت، می تواننــد درخواســت های خــود را بــه 
صــورت برخــط به صرافــی مدنظر خــود ارســال کنند و 
پــس از احــراز هویــت، بــه صــورت حضــوری مراجعــه 
کــرده و ارز خــود را دریافت می کنند و اینگونه ســهولت 
دسترســی کــه یکــی از محورهــای مدنظــر ماســت نیــز 

میسر می شود.

سود بر مالیات خصوص در دولت الیحه  
سپردههایاشخاصحقوقیارایهمیشود

وی  همچنیــن به موضوع مالیات ســود ســپرده های 
اشــخاص حقوقــی اشــاره کــرد و گفــت: در جلســه روز 
گذشــته بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور، وزیــر 
اقتصــاد و رئیس ســازمان برنامه و بودجه، مقرر شــد با 
توجــه به آثار این مصوبه در افزایش هزینه تجهیز منابع 
و ســود ســپرده ها در شــبکه بانکــی، الیحه پیشــنهادی  
دولت مبنی بر اصــاح این قانون با همکاری مجلس به 

طور ویژه پیگیری شود.
 صالــح آبادی درباره جزئیــات الیحه مذکور و اثرات آن 
یــادآور شــد: باتوجه بــه اینکه الیحه مذکــور به مجلس 
شــورای اسامی ارسال شده اســت، مقرر شد با جدیت 
ایــن مهم را پیگیری کنیم و با مســاعدت مجلس مالیات 
بر ســود ســپرده های اشــخاص حقوقی از بودجه 1401 
حــذف شــود، چراکــه ایــن الیحــه تاکنــون اثــری نیــز بــر 
درآمدهای دولت نداشــته اســت و اینگونه این دغدغه 

که فعاالن بخش حقوقی دارند برطرف شود.

ایران و جهان

صالح آباد

و ایران گروه سپهرغرب،
گسترش به توجه با جهان:
در ایران انرژی دیپلماسی
منطقهوکشورهایهمسایه،تا
کنون6.5میلیارددالرازتفاهم
نامهبینایرانوگازپرومروسیه
تبدیلبهقراردادشدهوایندر
شرایطیاستکهدردولتگذشته،قرارداد4.5
ایرانباتوتالباوجودچندسال میلیارددالری

معطلماندن،بهنتیجهنرسیدواجرایینشد.
بــا  همکاری هــا  توســعه  ســیزدهم  دولــت 
کشــورهای منطقــه و همچنیــن همســایگان را 
در دســتور کار خــود دارد. از همیــن رو گســترش 
همکاری ها در زمینه هــای مختلف از جمله انرژی 
مــورد توجه بــوده و در ایــن مســیر، در ماه های 
گذشــته شــرکت ملــی نفــت ایــران تفاهــم نامــه 
امضــا  بــه  را  گازپــروم  بــا  دالری  میلیــارد   40 ای 
رســاند. این، بزرگترین ســرمایه گذاری خارجی در 
صنعت نفت ایــران و حتی در تاریخ اقتصاد ایران 

محسوب می شود.
بــا امضــای ایــن تفاهــم نامــه صــدای انتقــاد 
افرادی بلند شــد که خودشــان توســعه میادین 
مشــترک را در دولــت گذشــته معطل قــراردادی 
4.5 میلیــارد دالری بــا توتــال کردنــد. قــراردادی 
کــه بــا اولیــن تحــرکات آمریــکا و خــروج از برجام 
بــی نتیجــه ماند و فرصــت ایران برای برداشــت و 
فشارافزایی از میدان مشــترک پارس جنوبی را از 

بین برد.
ایــن منتقــدان، دولــت را متهــم بــه امضــای 
تفاهــم نامه هایی تنها بر روی کاغذ می کردند و با 
صــدای بلند در فضای مجــازی از بی نتیجه بودن 

آنها شکایت داشتند.
بــا این حال وزیــر نفت ایران بــه عنوان رئیس 
ایرانــی کمیســیون مشــترک اقتصــادی ایــران و 
روســیه در این مدت جلســات متعــددی با طرف 
روس برگــزار کرد و تــا کنون نیــز 6.5 میلیارد دالر 
قرارداد نفتی بین ایران روســیه امضا شــده و کار 

نیز آغاز شده است.
زنگنــه  بیــژن  کــه  اســت  شــرایطی  در  ایــن 
در دولــت قبــل بــا تحــرکات رســانه ای زیــاد در 
خصــوص قــرارداد بــا توتال، باعث شــد تــا قطر 
کــه تا آن زمــان برنامه ای بــرای افزایش تولید از 
میدان مشــترک پــارس جنوبی نداشــت، برنامه 
افزایــش تولیــد را روی میــز بگذارد و حــاال نیز با 
4 شــرکت بــزرگ بین المللی قرارداد توســعه ای 
امضا کرده اســت تا ایران که با توســعه فازهای 
پارس جنوبی توانســته بــود از قطر در تولید گاز 
پیشــی بگیرد دوبــاره نگران عقــب ماندن از این 
همســایه جنوبی در برداشت از بزرگترین میدان 

گازی جهان باشد.
بــا ایــن حــال وزارت نفــت در دولت ســیزدهم 
در هیــچ کــدام از برنامه های خــود معطل برجام 
نمانــده و در افزایش تولید از پارس جنوبی نیز با 
اعتماد به پیمانکاران ایرانی، به دنبال آغاز تولید 

از فاز 11 پارس جنوبی تا پایان سال است.
عاوه بر پارس جنوبی، ســایر میادین مشترک 
نیــز در اولویــت وزارت نفــت در دولــت ســیزدهم 

قــرار دارد. تا آنجا که بخــش بزرگی از تفاهم نامه 
40 میلیــارد دالری بــا گازپــروم که حــاال به تدریج 
در حال تبدیل شــدن بــه قرارداد اســت، مربوط 
بــه توســعه میادیــن مشــترک اســت. همچنیــن 
توســعه میادیــن مســتقل نیــز در ایــن قــرارداد 
گنجانده شده اســت تا توان ایران در رایزنی های 
بین المللــی با تکیه بر ظرفیــت تولید نفت و گاز را 

افزایش دهد.
جامــع  طــرح  تدویــن  حــال  در  روس  طــرف 
توســعه بــرای 6 میــدان نفتی و دو میــدان بزرگ 

گازی کشور است.
وزیــر نفت با اشــاره به اینکه ایــران هم اکنون 
چنــد قــرارداد بــا شــرکت های بــزرگ روســی برای 
افــزود:  دارد،  گاز  و  نفــت  میدان هــای  توســعه 
هم زمان با این قراردادها بیش از 40 میلیارد دالر 
تفاهم نامه با شــرکت های بزرگ توانمند روســیه 
در در بخش هــای گوناگون همچون احداث خط 

لوله صادرات گاز بسته شده است.
در این خصوص معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امــور خارجــه اعــام کــرده بود کــه حدود 
6.5 میلیارد دالر از تفاهم نامه با شــرکت گازپروم 
روســیه تبدیــل بــه قــرارداد شــده، کــه مابقــی 
تفاهم نامه هــا بــه ارزش 40 میلیــارد دالر در یــک 

ماه آینده به قرارداد تبدیل می شود.
مهدی صفری با اشــاره به فرصت تبدیل ایران 
بــه هــاب گازی منطقه گفــت که ســناریوی ایران 
برای تجارت گاز با روســیه، خرید گاز از این کشــور 
و ســپس صــادرات گاز خودمــان بــه کشــورهای 

همسایه است.
وی تاکیــد کــرده بــود که در ســفر قبلــی وزیر 
نفــت بــه روســیه در کمیســیون مشــترک درباره 
ســوآپ نفــت و فرآورده نفتی روســیه بحث شــد 
و طــی چنــد روز آینــده دربــاره اعــداد و ارقام آن 
توافق می شــود. قرارداد ســوآپ گاز روســیه هم 

در حال نهایی شــدن است و تنها مشکل تعویق 
این قرارداد کشــور واســطی بود که قــرار بود گاز 

روسیه از آنجا به ایران سوآپ شود.
در  و  نفتــی  فرآورده هــای  و  نفــت  ســوآپ 
ادامــه ســوآپ گاز یکــی از بهترین مســیرها برای 
تبدیل شــدن ایران به هاب انرژی منطقه اســت. 
موضوعــی که در دولت قبل کاما به فراموشــی 
ســپرده شــده بــود و ایــران بــا وجــود دارا بودن 
ظرفیت هــای فــراوان و تجهیــزات مــورد نیــاز در 
ایــن  در  اقدامــی  امــا  کشــور  جنــوب  و  شــمال 

خصوص انجام نداد.
دولــت روحانــی در واقــع بــه جــای آنکــه نگاه 
منطقه برای حل مشکات در بخش های مختلف 
و به ویژه انرژی داشــته باشند همواره نگاه خود 
را به غرب دوخته و همه ارکان معیشــتی مردم و 

کشور را به برجام گره زده بود.
در حالی که توسعه سوآپ در دولت سیزدهم 
از مهمتریــن اولویت ها بوده تا آنجا که زمســتان 
بــه جمهــوری  گذشــته ســوآپ گاز ترکمنســتان 

آذربایجان اجرایی شد.
همچنیــن جــواد اوجــی، وزیــر نفــت گفته که 
بحث ســواپ فراورده های نفتی را شــروع کردیم 
خوبــی  کارهــای  هــم  گازی  ســواپ  حــوزه  در  و 
انجام شد و کریدور رشــت- آستارا و اینچه برون 
توافقــات خوبــی انجام شــد. ایران و روســیه دو 
کشــور بزرگ هســتند کــه بایــد از ایــن ظرفیت ها 

استفاده کرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکه ایــران هم اکنــون چند 
میلیــارد دالر قرارداد با شــرکت های بزرگ روســی 
برای توســعه میدان های نفت و گاز دارد، افزود: 
هم زمان با این قراردادها بیش از 40 میلیارد دالر 
تفاهم نامه با شــرکت های بزرگ توانمند روســیه 
احــداث  همچــون  گوناگــون  بخش هــای  در  در 
خــط لوله صــادرات گاز به کشــورهای همســایه، 

فرآورده هــای  گاز،  نفــت،  پایاپــای  ســتد  و  داد 
نفتــی و صــادرات محصوالت پتروشــیمی بســته 
شــده اســت. در این زمینه ماه گذشــته صادرات 
بــه  فرآورده هــا و ســازمان دهنــده پتروشــیمی 

روسیه انجام شده است.
بــه گــزارش ایرنــا، بــازار نفــت در چنــد ســال 
گذشــته صحنــه تنش های سیاســی کشــورهای 
البتــه  آنهــا  راس  در  اســت.  بــوده  مختلــف 
تحریم های یــک جانبه آمریکا علیــه صنعت نفت 
ایران قرار دارد که با هدف توقف کامل صادرات 
نفــت ایــران انجــام شــد، امــا بــا روی کار آمــدن 
دولت ســیزدهم نه تنها این تحریم ها بی اثر شــد 
بلکــه صــادرات نفــت ایــران و ظرفیت تولیــد نیز 

افزایش پیدا کرد.
آمریــکا به بهانــه تنش نظامی بیــن اوکراین و 
روســیه، تحریم صنایع نفت و گاز روســیه را اعام 
کــرد. بــه دنبــال آن، اتحادیــه اروپــا نیــز از تحریم 
نفت روســیه و کاهش 90 درصــدی واردات نفت 
از روســیه تا پایان ســال جاری میــادی خبر داده 

است.
نکتــه مهــم در ایــن میان آن اســت کــه ایران، 
روســیه درمجمــوع حــدود 24 درصــد از منابــع 
نفتــی جهــان و 36 درصد از منابــع گازی جهان را 
در اختیــار دارنــد. به این معنا کــه بخش بزرگی از 
ذخایر نفت و گاز دنیا در اختیار این 2 کشور است 
و اتحــاد ایــران و روســیه در بازار انــرژی می تواند 
عــاوه بــر خنثــی کــردن تحریم هــای آمریــکا، در 

قیمت گذاری ها نیز اثرگذار باشد.
در این میان ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده 
در  مهمــی  ســهم  جهــان،  گازی  و  نفتــی  ذخایــر 
ایجاد این اتحاد دارد. از آنجا که دولت ســیزدهم 
یکــی از مهم تریــن اولویت هــای خود را توســعه 
دیپلماســی انرژی اعــام کرده، برنامــه کاری وزیر 

نفت نیز بر همین اساس است.

روسیه40میلیارددالردرصنعتنفتایرانسرمایهگذاریمیکند؛

ی خارجی نفت ایران منتظر برجام نماند ین سرمایه گذار رگتر بز

دولت سیزدهم

عملیاتاستشهادیدرورودیمسجداالقصی
سپهرغرب،گروهایرانوجهان:منابعرسانهایفلسطینازانجامیکعملیاتاستشهادیدریکیازورودیهای

مسجداالقصیخبردادند.
یک جوان فلسطینی با حمله به صهیونیست ها 
در یکــی از ورودی هــای مســجداالقصی ســه نفر از 

آن ها را به ضرب چاقو زخمی کرد.
بر اســاس گزارش رســانه های فلسطینی مجری 
ایــن عملیات، جوانی 20 ســاله به نــام »بدر عامر« 
از شــهرک »بیــت حنینا« در قدس اشــغالی بود که بــه ضرب گلوله 

نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.
رســانه های عبری نیــز اعام کردند کــه این فلســطینی، عملیات 
خــود را در بــاب المجلــس، یکی از درهــای ورودی مســجداالقصی 
انجــام داد کــه برخی از نظامیان صهیونیســت به ســرعت خود را به 
محــل مذکور رســاندند و با تیراندازی به ســوی این جــوان، او را به 

شهادت رساندند.
گروه مقاومت »عرین االســود« دو شــب پیش با انتشــار بیانیه ای رژیم صهیونیســتی را تهدید و اعام کرد که این رژیم از شــدت 

حمات و غافلگیری آن ها حیرت زده و شوکه می شود.
این گروه طی بیانیه ای با برعهده گرفتن عملیات چند روز پیش »کریات اربع« واقع در استان الخلیل اعام کرد: »شیری از شیران 
الخلیــل، قهرمان شــهید »محمــد الجعبری« اولین بیانیه هــای العرین را با عملیــات قدرتمند خود که در کریات اربــع انجام داد، با 
کشــته و زخمی کردن چندین نفر امضا کرد. و عزت و مجد را به الخلیل بازگرداند. فرزندان عرین االســود، در حالی که ایســتاده اند 

به این قهرمان سام نظامی می دهند و ما برای تو ای شهید قهرمان، سوگند یاد می کنیم که به عهد و پیمان تو پایبند بمانیم«.
شرایط این روزهای سرزمین های اشغالی به ویژه در کرانه باختری بسیار ویژه است و رزمندگان فلسطینی با هر وسیله ای پاسخ 

جنایات بی شمار صهیونیست ها را می دهند و همین امر شرایط ویژه ای را برای صهیونیست های غاصب رقم زده است.
تا پیش از این صهیونیست ها فقط در جنوب سرزمین های اشغالی و در منطقه غزه با فلسطینی ها درگیر بودند ولی هم اکنون 
کرانه باختری در شــرق فلســطین به دلیل مسلح شــدن جوانان آن به کمینگاهی برای صهیونیست های بزدل تبدیل شده و خواب 

راحت را از چشمان آنها گرفته است.
در پی افزایش عملیاتهای استشــهادی علیه صهیونیســتها، مجله صهیونیســتی »یســرائیل-12« گزارش داد، از زمان آغاز موج 
عملیاتهای استشــهادی جوانان فلســطینی در مارس گذشــته، 35 هزار اســرائیلی درخواست مجوز حمل ســاح داده اند. این در 

حالی است که بین سالهای 2016-2020 ساالنه 10 هزار نفر درخواست مجوز داده بودند.
به گزارش این مجله، این افزایش درخواست مجوز، از زمان جنگ سیف القدس در ماه می 2021 آغاز شد؛ به نحوی که به صورت 
ماهانه، شــش هزار درخواســت ثبت می شــد و تعداد مجوزهای حمل ساح در رژیم صهیونیســتی تا امروز به 196 هزار و 409 هزار 

مجوز تا جوالی رسیده است.
بنــا بــر این گــزارش، پس از عملیات »الخضیــره« که هفتم فروردین ماه گذشــته صورت گرفت، 9 هزار و 232 درخواســت مجوز 
ســاح ثبت شــد که 135 هزار مورد، متعلق به ســاکنان همین شــهر بوده اســت. پس از عملیات »بنی براک« که روز نهم فروردین 

ماه صورت گرفت، 9 هزار و 861 درخواست و پس از عملیات تل آویو در 18 فروردین، چهار هزار و 806 درخواست دیگر ثبت شد.

دربانباغاروپاازاحیایتوافقغالتروسیهواوکراین
استقبالکرد

را جهان بقیه و »باغ« را اروپا که اروپا اتحادیه خارجی سیاست مسئول جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
»جنگل«خطابکردهبود،ازاحیایتوافقغالتبینروسیهواوکرایناستقبالکرد.

 »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به احیای توافق غات روسیه و اوکراین واکنش نشان 
داد.

یک روز بعد از اعام احیای توافق غات بین روســیه و اوکراین با میانجیگری ســازمان ملل و ترکیه، مقام 
ارشــد اتحادیه اروپا از احیای این توافق اســتقبال کرد و همزمان علیه مســکو موضعگیری شــدیدی کرد.

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی توییتری نوشت: »اتحادیه اروپا از نقش سازمان 
ملل و ترکیه در قبال تصمیم روسیه برای بازگشت به ابتکار غات دریای سیاه قدردانی می کند«.

ایــن مقــام بلندپایه اروپایی که ســابقه فعالیت به عنوان وزیر خارجه اســپانیا را هــم در کارنامــه دارد، در ادامه علیه عملکرد 
روسیه در جنگ اوکراین موضع گرفت.

به گفته جوزپ بورل، »مواد غذایی هرگز نباید به عنوان ســاح جنگ اســتفاده شــود. صادرات غات برای رفع بحران جهانی 
غذا که توسط روسیه تشدید شده، حیاتی است«.

قدردانی مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا از ســازمان ملل و ترکیه بابت احیای توافق غات در حالی صورت گرفته که 
اظهارات اواخر مهرماه او درباره تشبیه اروپا به »باغ« و قیاس دیگر نقاط جهان به »جنگل« خبرساز شده بود.

مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپا در شــرایطی از احیای این توافق اســتقبال کــرده که بحران اقتصــادی، افزایش 
بهــای مــواد غذایی و باال رفتن شــدید بهای انــرژی در اروپا طی هفته های گذشــته باعــث برپایی تظاهرات در چندین کشــور 

اروپایی شده است.
چهارشــنبه  روز  روســیه  دفــاع  وزارت 
دریافــت  از  پــس  کــرد  اعــام  )دیــروز( 
ضمانت های امنیتی از اوکراین، مشارکت 
مســکو در توافــق صــادرات غــات ادامه 

پیدا کرده است.
به گفته این وزارتخانه، کی یف ضمانت 
داده از گــذرگاه تردد کشــتی های غات و 
همچنین بنادر اوکراین برای عملیات های 

نظامی علیه روسیه استفاده نکند.
اردوغــان  طیــب  رجــب  پیشــتر 
رئیس جمهــور ترکیه هم خبر داده بود که 
بعد از رایزنی های انجام شــده، مقام های 
روســیه و اوکرایــن با احیــای توافق غات 

موافقت کردند.

مسجد االقسی

جوزب بورل


