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برنامه  ما قطع دست
 مفسدان اقتصادی است
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تفاهم بین والدین و نوجوان10جوانی
سپهرغرب، گروه جوانی: پدری در نامه ای پرسیده بود که چه وقت باید با فرزندانمان با محبت رفتار کنیم و چه هنگام جدی باشیم؟

خانواده ای که در آن، برنامه و نظام مشـــخصی از کار، تحصیل، اســـتراحت و حتی تماشـــای تلویزیون و دید و بازدید دوســـتان و آشـــنایان وجود دارد و در عین حال محبت، لبخند و صبر نیز اجزای جدایی ناپذیر آن اســـت، خانواده           ای مطلوب و مناسب است. اقتدار هرگز با 
صمیمیت و دوستی مغایرت ندارد. پدر و مادری که در زندگی جدی هستند، می توانند اقتداری همراه با مالطفت و مالیمت و دوستی با فرزندان خود داشته باشند. نشان دادن واکنش آنی و خشونت در مقابل فرزندان، نمی تواند نشانه اقتدار و سلطه پدر و مادر باشد.

فرزندانی که اقتدار و ســـلطه تربیتی والدین خویش را می پذیرند، معموال افرادی هســـتند که در رابطه با والدین، احســـاس آرامش و راحتی و لذت می کنند. نشانه وجود چنین ارتباطی، برقرار بودن جو تفاهم وگفت و شنود بین پدر و مادر و فرزندان است.

به  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
تا  شناس،  جمعیت  یک  گفته 
 400 و  میلیون  یک  گذشته  سال 
دهه  زن  هزار   830 و  مرد  هزار 
مجرد  ساله(   40 تا   30( شصتی 

بوده اند.
شــهال کاظمی پــور دربــاره آمار 
موجــود در خصوص ازدواج جوانان دهه شــصتی 
اظهــار کــرد: مطابق بــا آمار موجــود در ســال 95، 
حــدود 8.5 ملیون مرد و حدود هشــت میلیون و 
300 هزار زن دهه شــصتی در کشــور وجود داشته 
اســت کــه مجمــوع جمعیــت زنــان و مــردان دهه 
شصتی تا آن زمان حدود 16 میلیون و 800 هزار نفر 

بوده است.
ایــن جمعیــت شــناس بــا اشــاره بــه آمارهــای 
موجود در ســال گذشته، ادامه داد: در سال 1400 

تعداد مردان دهه شصتی مجرد یک میلیون و 400 
هزار نفر بوده است. یعنی حدود هفت میلیون نفر 
از مردان مجرد دهه شــصتی تا ســال قبــل ازدواج 
کرده اند. همچنین تعداد زنان دهه شــصتی مجرد 
در ســال 1400 حــدود 830 هــزار نفر بوده اســت و 
درواقع حدود هفت میلیون و 300 هزار نفر از زنان 
مجرد دهه شصتی نیز تا سال قبل ازدواج کرده اند.

ازدواج  سال   40 باالی  آقایان  از  بسیاری   
می کنند

وی بــا یــادآوری اینکــه دهه شــصتی ها امســال 
31 تا 41 ســاله شــدند اما آمار ذکر شده متعلق به 
ســال گذشــته اســت که در آن زمــان متولدین این 
دهــه ســنی بیــن 30 تا 40 ســال داشــتند، تصریح 
کــرد: می توان گفت تا ســال گذشــته تقریبا 70 الی 
80 درصــد مــردان دهــه شــصتی ازدواج کرده اند. 

البته باید در نظر گرفت که سن ازدواج مردان الزاما 
در بازه ســنی 30 سالگی نیست و بسیاری از آقایان 
بــاالی 40 ســال ازدواج می کننــد و می تــوان گفــت 
تقریبــا باقــی مــردان دهه شــصتی نیز در ایــن بازه 

سنی ازدواج خواهند کرد.

برای  ازدواج  فرصت  کاهش  و  سالگی   30  
زنان

کاظمــی پــور در عین حال با اشــاره به شــانس 
کمتــر زنان بــرای ازدواج پــس از 30 ســالگی خاطر 
نشــان کرد که فرصــت ازدواج برای زنان پس از 30 
ســالگی کمتــر می شــود و ایــن در حالی اســت که 
برای آقایان ایــن محدودیت وجود ندارد و ازدواج 

خواهند کرد.
ایــن جمعیــت شــناس همچنیــن دربــاره تجرد 
قطعی متولدین دهه شــصت بر اســاس آمارهای 

موجود در ســال گذشــته، افزود: ما معموال ســن 
تجرد قطعی را برای مردان 50 ســالگی و برای زنان 
45 ســالگی در نظــر می گیریــم و اگــر تا این ســنین 
ازدواج نکردند به تجرد قطعی می رســند و درواقع 
میــل بــه ازدواج یا شــانس ازدواج آنها کاهش پیدا 
می کنــد. بنابرایــن چــون هنــوز زنــان مــردان دهه 
شــصتی به سنین یاد شده نرســیده اند نمی توان 

درباره تجرد قطعی آنها آماری داد.

 در بازه های اخیر تجرد قطعی زنان افزایش 
داشته است

وی همچنیــن دربــاره تجــرد قطعــی متولدین 
دهــه پنجاه نیــز عنوان کرد: تا به حــال آمار تجرد 
قطعــی بــرای مــردان 2 درصــد و بــرای زنــان 1.8 
درصــد بــوده اســت امــا در بازه هــای اخیــر تجرد 
قطعی زنان مقداری در حال افزایش بوده است. 
بــرای مثــال در خصوص تجــرد قطعــی متولدین 
دهــه 50 آمــار وجــود دارد. تجرد قطعــی مردان 
دهه پنجاهی 2 درصد اســت و تجرد قطعی زنان 
دهــه پنجاهــی نزدیــک پنج درصد اســت. در عین 
حــال بایــد ایــن امــر را نیــز در نظــر گرفت کــه این 
درصــد تجــرد قطعی برای زنــان دائمی نیســت و 
بــرای مثــال ایــن آمار تجــرد قطعی در زنــان دهه 

هفتادی از بین می رود.
این دانشــیار دانشــگاه در پاســخ به این سوال 
که آیا از منظر جمعیت شــناختی نگرانی نســبت به 
تعویق افتادن ازدواج دهه شــصتی ها وجود دارد، 
توضیح داد: می توان گفــت این نگرانی قدری برای 
زنان دهه شــصتی که ممکن است به تجرد قطعی 
برســند، وجود دارد. شــاید حدود 300 یا 400 هزار 
زن دهه شــصتی بــه تجرد قطعی برســند اما آنچه 
تجربه در خصوص تجرد قطعی مردان به ما نشان 
می دهد این اســت که حــدودا دو درصــد از مردان 
در تجــرد قطعی باقی خواهنــد ماند و باقی مردان 

ازدواج می کنند.
بــه گفته کاظمی پور گرچه در حــال حاضر تعداد 
زنان مجرد دهه شصتی از مردان مجرد دهه شصتی 
کمتر اســت امــا نبایــد فراموش کــرد کــه مطابق با 
هنجارهای موجود در جامعه ما معموال پنج ســال 
اختــالف ســنی بــرای ازدواج بیــن زن و مــرد در نظــر 

گرفته می شود و از این رو طبیعتا مردان مجرد دهه 
شصتی که ســنینی در حدود 30 تا 40 سال دارند با 

زنان مجرد 25 تا 35 ساله ازدواج خواهند کرد.

 باید کاری کنیم دهه شصتی ها با هم ازدواج 
کنند؟

این جمعیت شناس همچنین به سوال دیگری 
دربــاره اظهار نظــر اخیر یکــی از نمایندگان مجلس 
درخصوص ارائه راهکاری برای کاهش تجرد قطعی 
و جلوگیری از خروج دهه شصتی ها از چرخه باروری، 
کــه گفته بــود »بایــد کاری کنیم دهه شــصتی ها با 
یکدیگــر ازدواج کنند«، اینطور پاســخ داد: احتمال 
دارد  وجــود  یکدیگــر  بــا  شــصتی ها  دهــه  ازدواج 
امــا نبایــد آن بــازه ســنی پنــج ســاله کــه مطابق با 
هنجارهــای جامعــه ما معمــوال اختالف ســن پنج 
ســاله ای میــان دختــر و پســر بــرای ازدواج در نظــر 
گرفته می شــود را فراموش کرد. بــرای مثال فردی 
که ســال 60 به دنیا آمده در سال گذشته 40 ساله 
شــده اســت اما این مرد چهل ســاله دهه شصتی 
اگــر تصمیم به ازدواج بگیــرد با خانمی حدودا 33 
ســاله و نه دختر 40 ســاله ازدواج می کند. بنابراین 
نمی توان با بخشنامه و دستورالعمل به مرد دهه 
شــصتی 40 ساله گفت که با خانم دهه شصتی 40 

ساله ازدواج کن.

ساله   35 مجرد  زنان  خصوص  در  نگرانی   
به باال

وی با بیان اینکه اساســا بــا توجه به توضیحات 
یاد شده نگرانی چندانی در خصوص ازدواج مردان 
دهه شــصتی وجود ندارد، بیان کرد: شاید به دلیل 
مشــکالت اقتصادی تاخیــر در ازدواج مــردان دهه 
شــصتی اتفــاق افتاده باشــد اما ایــن تاخیر دائمی 
نیســت و باالخــره اینهــا ازدواج می کنند. بــه بیانی 
دیگــر شــاید در حــال حاضــر بــه دلیل تغییــرات رخ 
داده در جامعه مردان دهه شــصتی تجرد زیســتی 
را ترجیــح دهند اما باالخــره ازدواج برای عمده این 
مــردان اتفاق می افتد. نگرانی موجود در خصوص 
آن دســته از زنان دهه شــصتی اســت که به سنین 

باالی 35 سال رسیده اند.
این دانشــیار دانشــگاه در بخش دیگر ســخنان 

خود به ارائه راهکارهایی برای کاهش تجرد در بین 
جوانــان دهه شــصتی پرداخــت و اظهار کــرد: برای 
افزایــش ازدواج در بیــن آقایــان دهه شــصتی باید 
مســائل و مشــکالت اقتصــادی، امنیــت اجتماعی 
و فرهنگــی و بــه طــور کلــی نگرانی های موجــود را 
رفــع کرد. در خصوص زنان دهه شــصتی نیز عالوه 
بر لزوم رفع مشــکالت و مســائل یاد شــده فرهنگ 

سازی بسیار اهمیت دارد.
کاظمــی پــور در پایان ســخنان خود بــا تاکید بر 
اینکــه »هم کفــو بــودن« در ازدواج فقط معطوف 
بــه ســن دختــر و پســر نمــی شــود، خاطــر نشــان 
کــرد: فقط بحث "ســن" بــرای ازدواج مهم نیســت. 
فرهنگســازی بســیار مهم اســت. عمــده مطالعات 
ما نشــان می دهد کــه اغلب زنان تحصیــل کرده و 
دارای مشــاغل ســطوح باال ازدواج خود را به تاخیر 
انداخته اند. در چنین شــرایطی دایره همسر گزینی 
این زنان محدود می شــود. به طوری که این خانم 
تحصیل کرده به دنبــال مرد تحصیل کرده هم رده 
خود و با شغلی سطح باال برای ازدواج می گردد که 
در آن صورت شانس انتخاب او خیلی کم می شود. 
از این رو باید افراد را به ساده زیستی ترغیب کنیم تا 
در کنار مسائل مادی یاد شده به " انسانیت" طرف 

مقابل نیز توجه کنند.

چه تعداد از دهه شصتی ها مجردند؟

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
مشترک  زندگی  در  غرزدن 
موقعیت هایی  برای  هشداری 
است که فرد در آن گرفتار شده و 
نیاز به شنیده شدن و دیده شدن 
دارد. در این باره با علیرضا زرندی، 
روان درمانگر  و  روانشناس 

پویشی، گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.
بــرای  هشــداری  مشــترک  زندگــی  در  غــرزدن 
موقعیت هایــی اســت که فــرد در آن گرفتار شــده 
و نیاز به شنیده شــدن و دیده شــدن دارد. اگرچه 
تکرار مداوم غرزدن می تواند خســته کننده باشــد 
و همســران را از زندگــی مشــترک دلســرد کند، اما 
گاهــی اوقــات افراد بــرای اینکــه به خواســت ها و 
نیازهایشــان برســند از مکانیــزم غرزدن اســتفاده 
می کنند تا شــاید به نتیجه دلخواهشــان برســند، 
و  ناکارآمــد  بســیار  شــیوه  ایــن  اینکــه  از  غافــل 
نامناســب بــوده و گزینــه مناســبی برای رســیدن 
به هدف به شــمار نمی آید. به همین دلیل اســت 
کــه متخصصــان توصیــه می کننــد علــت غــرزدن 
ریشه یابی شود و به سرعت به دنبال برطرف کردن 

باشید.
روان درمانگــر  و  روانشــناس  زرنــدی،  علیرضــا 
واکنــش  یــک  غــرزدن  اینکــه  بیــان  بــا  پویشــی، 
غیرمســتقیم بــه موقعیــت اتفــاق افتــاده اســت، 
می گوید:  بــه  دلیل افکار و احساســاتی که در فرد 
نســبت به موقعیتی که در آن گرفتار آمده، شــکل 
گرفتــه، فرد به مکانیزم دفاعــی غرزدن پناه برده و 
با قرارگرفتن در موضع فرد قربانی، نارضایتی خود 

را از وضعیتی که در آن قرار گرفته ابراز می کند.
او با بیان اینکه غرزدن به نوعی »درماندگی« و 
نشان از وجود نارضایتی و احساس ناخوشایندی 
در فــرد اســت، می گویــد: نقطــه مقابــل وضعیت 
درماندگــی این اســت که فرد افکار، خواســته ها و 
احساســاتش را به شــکل مســتقیم و صریح بیان 
کنــد و به طــرف مقابــل وضعیت و خواســته خود 
را به شــکل رفتارهای قاطعانــه و نه غرزدن، اعالم 
کند. تا بدین وسیله طرف مقابل هم متوجه شود 
کــه کجــای راه را مثــال اشــتباه کــرده و یــا باید چه 
راهکارهایــی را بــرای رفع دلخوری طــرف مقابل در 

پیش بگیرد.

 کنترل گری با غرزدن
گاهی اوقات غــرزدن و بهانه گرفتن از کارها و 
رفتار طرف مقابل به قدری زیاده از حد می شــود 
که در درازمدت به کیفیت زندگی مشترک آسیب 
می زنــد و فــرد با ایــن مکانیــزم ســعی در کنترل 
رفتــار و کردار طــرف مقابل داشــته و می خواهد 
بــا ایــن کار خــود هدایــت زندگــی را - کــه تصور 
می کند از دستش خارج شده- در دست بگیرد. 
برخی اوقات همســران بــرای تغییر رفتار دیگری، 
مکانیــزم غــرزدن را در پیــش می گیرنــد تا شــاید 
بــه این طریــق بتوانند رفتار و اعمــال او را تغییر 

دهند.
به گفتــه زرنــدی، گاهی اوقات غــرزدن موازی با 
اعتراض کردن قرار می گیرد. در این صورت به جای 

غرزدن بهتر اســت اعتراض مان را به طور صریح به 
طرف مقابل مان اعالم کنیم و بگوییم که بابت چه 
رفتاری از او دلخور، شــاکی یا عصبانی شده ایم. در 
ایــن صورت طــرف مقابل هــم به جــای اینکه مثال 
تظاهر به شــنیدن غرهایمان بکند و یا بیشتر روی 
رفتــار خــود لجبازی کنــد می تواند گامــی در جهت 
اصــالح رفتاری که باعــث دلخوری طــرف مقابلش 

شده، بردارد.
یک راه دیگر هم این اســت که خودمان را جای 
فردی بگذاریم که به مرحله غرزدن رســیده است، 
در ایــن صــورت با درک علــت رفتارهــای او متوجه 
می شویم که علت غرزدن های او چیست و متوجه 
اگــر  صــورت  ایــن  در  می شــویم.  نگرانی هایــش 
اشــتباهی از ما ســر زده باشد می توانیم به راحتی 

عذرخواهی کرده و سعی در جبران مافات کنیم.

 غرزن دوست داشتنی
احساســات درونــی ناپخته باعث می شــوند تا 
فتیله غرزدن در انســان ها روشــن شود؛ احساس 
ناامیدی، خشم، غمگین بودن، افسردگی، تنهایی 
و زمانــی که افراد تحت فشــارهای روانــی زیاد قرار 
دارنــد تصــور می کننــد با غــر زدن حالشــان خوب 
شــده و یا وضعیتشان تغییر پیدا می کند. غافل از 
اینکه تکرار مداوم غرزدن – از طرف مرد یا زن- به 
مرور باعث می شود تا زندگی مشترک به صحنه ای 
جنگــی تبدیــل شــود کــه کم کــم آتش آن فــروزان 

شده و دامنگیر فرزندان هم می شود.
افــراد  این بــاره می گویــد: معمــوًال  زرنــدی در 
دارنــد.  دوســتش  کــه  می زننــد  غــر  فــردی  بــه 
غــرزدن می توانــد شــکل غیرمســتقیمی از بیــان 
دوست داشــتن باشــد، در ایــن صــورت فــرد بــه 
جــای دوست داشــتن و اینکــه نگرانی و خواســته 
خود را به شــکل مســتقیم به طــرف مقابلش ابراز 

کند، شــروع بــه غرزدن می کنــد. امــا ویژگی اصلی 
غــرزدن ایــن اســت کــه فــرد پیامــش را به صــورت 
مســتقیم بیــان نمی کنــد و ایــن نــوع ارتباط گیری 
معیوب باعث می شــود تا نه تنهــا طرف مقابلمان 
متوجه منظورمان نشــود بلکه ما هم به درســتی 
نمی توانیــم بــا غــرزدن منظورمــان را بیــان کنیــم 
و همیــن مســئله باعث می شــود تا بیــن دوطرف 

ماجرا سوء تفاهم هایی به وجود بیاید.
از  نشــان  غــرزدن  روانشــناس،  ایــن  به گفتــه 
غــرزدن نشــان  بــا  فــرد  و  فــردی دارد  نارضایتــی 
و  دارد  اعتــراض  مســئله ای  بــه  کــه  می دهــد 
نمی تواند خواسته اش را به صورت مستقیم بیان 
کند و با اســتفاده از غرزدن می خواهد به مقصود 

خود برسد.

 جلب توجه با غرزدن
آقایــان و خانم هایــی کــه غــر می زننــد معموال 
یــا  و  همسرشــان  توجــه  جلــب  بــرای  را  کار  ایــن 
طلب کمــک و همراهــی دیگران انجــام می دهند. 
امــا در واقعیــت غــرزدن بــه جــای جلــب توجــه، 
شــرایط را از آنچه هست ســخت تر می کند. در این 
صــورت حضور مؤثر همســران در رابطــه و گوش 
شــنوابودن، همدلــی، تقســیم عادالنــه وظایف و 
کمــک به همســر می تواند از فشــار روانی که روی 
طــرف مقابل اســت، بکاهــد و با ایــن کار از غرزدن 

مداوم او هم کم می شود.
زرنــدی در این بــاره می گویــد: غــرزدن دو الیــه 
دارد؛ یــک الیه رویــی که فرد با غــرزدن می خواهد 
بــه اطرافیــان بگوید کــه حالش بد اســت و نیاز به 
توجــه دارد و الیه زیرین غرزدن این اســت که من 
حالــم از چــه چیزی بــد اســت و خواســته و حرفم 
چیســت. یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای از بین بردن 
غــرزدن این اســت که بــدون اینکــه بالفاصله نظر 

خــود را در مــورد غرزدن طــرف مقابل ابــراز کنیم، 
بــه غرزدن هــای او گــوش دهیم و بعــد ببینیم که 
چــه چیزی را از ما طلب می کنــد و از کجای رفتار ما 

دلخور است.

 مردان غرغرو
برخــالف آنکــه تصــور می شــود خانم هــا پرچم 
نظــر  از  تفاوتــی  گرفته انــد،  دســت  در  را  غــرزدن 
جنســیتی بیــن زنــان و مــردان در میــزان غــرزدن 
وجــود نــدارد. هــم زنــان و هــم مــردان اگــر بــه 
شرایطی برســند که تصور کنند نیاز به دیده شدن 
و شنیده شــدن دارند و یا از رفتار طرف مقابلشان 
ناراحت باشند راهی جز  غرزدن پیدا نمی کنند و هر 
دو بــه غرزن های قهاری تبدیل می شــوند که هیچ 
فــردی جلودارشــان نخواهــد بــود. گاهــی اوقات 
مــردان بــه این دلیــل کــه در معــرض غرزدن های 
مــدام همسرشــان قــرار می گیرند و فرصتــی برای 
مکانیــزم  بهتریــن  نمی کننــد  پیــدا  ازخــود  دفــاع 
دفاعی که در پیش می گیرند غرزدن متقابل است 
تا شــاید از این طریق از فشــار روانــی که گرفتارش 

شده اند بکاهند.
گاهــی نیز مــردان بــرای اینکه توجــه و همدلی 
و  ناکامی هــا  بــا  مواجهــه  در  را  همسرشــان 
شکســت ها جلب کنند، و یا زمانــی که از نظر مالی 
فشــار زیــادی را تحمل می کنند شــروع بــه غرزدن 
می کنند کــه همین غرزدن ها اگر بــا همدلی خانم 
خانــه همــراه نشــود ممکن اســت بــه تنش هایی 
بینجامد که در درازمدت به کانون خانواده آسیب 

می زند.

 چطور غر زدن را شیرین کنیم؟
گاهــی غــرزدن و بیان اعتراض و احساســات در 
قالب نق زدن در ما یا همســرمان درونی و نهادینه 

شده است و زمان کافی الزم است برای اصالح این 
عــادت. پس تا رفــع و اصالح این رفتــار، می توانیم 
کارهایــی انجــام دهیم تا خودمان و همســرمان و 

رابطه مان آسیب کمتری از غرغرها ببینند.

روزهای خوب را یادآوری کنید
زنده کردن روزهای خوب و یادآوری شان بسیار 
می تواند تأثیرگذار باشــد. به این فکــر کنید که آیا 
همســرتان قبــل از ایــن هم غرغــرو بود یــا نه؟ آیا 
از تــه دل می خندیــد و بــا تمــام وجــود در بعضی 
مواقــع و لحظــات لــذت می بــرد؟ چنانچــه چنین 
لحظاتی در ذهن تان است تالش تان این باشد که 
شــرایط و موقعیت های مشابهی در رابطه خود و 
همســرتان فراهــم آوریــد. به عنوان مثــال تعداد 
تفریحات خانوادگی تان را بیشــتر کنید. گاهی هم 
از اطرافیان تــان حمایــت بگیریــد و فرزندان تــان را 
به آنها بســپارید تا بتوانید زمان هایی برای گردش 
و تفریــح دونفــری داشــته باشــید و لحظاتــی را 
به وجــود بیاوریــد کــه کمتــر بــه اتفاقــات منفی و 

مشکالت فکر کنید.

امنیت خانه را فراهم کنید
احســاس امنیــت یکــی از مهم تریــن نیازها در 
زندگی است که از راه های متفاوتی ایجاد می شود 
ولی مهم ترین این راه ها احســاس امنیت عاطفی 
و امنیت مالی اســت. ســعی کنید در هر شرایطی 
کــه هســتید بــه همســرتان اطمینان دهیــد برای 
ایجاد امنیت و صمیمیت در خانه، تالش می کنید 
و بــه او احســاس آرامــش بدهیــد. گاهــی بــا یک 
هدیــه بی بهانه، یک دوســتت دارم صمیمانه، یک 
پیــام دلنشــین، دیدن یــک فیلم خــوب، تعریف از 
خلق و خو و حتی ظاهر فرد مقابل و... دل همسر 

و همراه زندگی تان قرص می شود.

رو راست باشید
گاهــی غر زدن ناشــی از بــرآورده نشــدن نیازی 
بیــان  بــرای  فــرد  گاهــی  اســت.  مقابــل  فــرد  در 
خواســته اش نمی توانــد مســتقیم ابراز نیــاز کند؛ 
بنابرایــن بــه چیــزی مثل غــر زدن پناه می بــرد. اگر 
برایتان سخت است که به طور مستقیم مسئله ای 
را مطرح کنید، برای ابراز نیازهایتان به همســرتان، 
می توانید به او نامه بنویسید یا پیامک بفرستید و 
یا از روش های مشابه استفاده کنید. اینکه انتظار 
داشــته باشــید او از غرهای  شــما متوجــه نیازتان 
شــود، توقع بی جایی است. با همسرتان روراست 
باشــید و این فرصت را به او بدهید تا برای برآورده 

شدن نیازهای تان تالش کند.

بذله گویی را چاشنی رابطه تان کنید
از معجــزه بذله گویــی و شــوخی در رابطه خود 
و همســرتان هیچ وقــت غافــل نشــوید. اگــر هــم 
برای تان ســخت اســت ســعی کنید این مهــارت را 
کســب کنید. کتاب بخوانید، از دوســتان تان کمک 
بخواهیــد، فیلــم ببینید، پادکســت گــوش کنید... 
هزار راه برای آموختن شــوخی و بذله گویی وجود 
دارد. گاهــی می شــود غــر زد و غر شــنید و بعد با 
همراهی و همدلی و با چند شــوخی بامزه فضای 

مثبت و حال خوبی را برای هم رقم زد.

اشتباه تان را بپذیرید و معذرت خواهی کنید
وقتی حق با او اســت و شما اشتباهی را انجام 
داده اید، معذرت خواهی کنید. این نشــان دهنده 
شــخصیت ســالم شماســت کــه در شــرایط الزم 
معذرت خواهی می کنید و مســئولیت اشــتباه تان 
را می پذیریــد و ســعی می کنید آن را جبــران کنید؛ 
به عنوان مثال اگر همســرتان غــر می زند که هرگز 
در کارهــای خانــه بــه او کمــک نمی کنیــد، به جای 
دعــوا کردن بــا او، بگویید: »آره درســته میفهمم. 
مــن خیلــی روی کارهــای خــودم تمرکــز کــردم و 
متوجــه نشــدم که تو هــم تو خونه دســت تنهایی 
و نیــاز به کمــک داری.چون تو هم حق اســتراحت 
کردن داری. منو ببخش. جبران می کنم.« و واقعا 

هم روال تان را تغییر دهید و جبران کنید.

کلمات ناخوشایند و تند ممنوع؛ به کار نبرید
مواقعــی کــه خانم هــا غــر می زننــد، بعضــی از 
مــردان به شــدت از کــوره درمی رونــد و شــروع به 
داد و بیــداد کردن کرده و مدام خطاب به همســر 
خــود می گویند بــا وجود چنین زندگــی خوبی چرا 
بایــد احســاس بدبختــی کنــی و نق ونــوق کنی؟ و 
ســپس از داشــتن چنیــن همســر غرغرویــی ابــراز 
پشــیمانی می کننــد. این وضعیت و شــرایط منجر 
می شــود که هرکدام از زوجین طــرف مقابل خود 
را متهــم کرده و او را مقصــر تمامی اتفاقات بداند 
و همینطــور بدرفتاری هــا و غر زدن هــا ادامه پیدا 
می کند و مشــکالت همچنان به قــوت خود باقی 
خواهندماند. درحالی که آرامش و نوازش به جای 
حرف های ناخوشایند و تندی رفتار، می تواند روی 

خوش زندگی را به شما و همسرتان نشان دهد.

شهالکاظمیپور

فرهنگسازی بسیار مهم 
است. عمده مطالعات ما 
نشان می دهد که اغلب 
زنان تحصیل کرده و دارای 
مشاغل سطوح باال ازدواج 
خود را به تاخیر انداخته اند. 
در چنین شرایطی دایره 
همسر گزینی این زنان 
محدود می شود. به طوری 
که این خانم تحصیل کرده 
به دنبال مرد تحصیل کرده 
هم رده خود ...

دوستت دارم، پس غر می زنم!

علیرضازرندی
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11 جوانی ریشه اصلی بی مسئولیتی، وجود والدین غیرمسئول است
سپهرغرب، گروه جوانی:  به گفته یک روانشناس و مشاور، بی مسئولیتی در افراد معموًال از دوران کودکی، از دل خانواده و سپس از مدرسه شکل می گیرد: »رفتارهای تحکمی و گوش به فرمان بودن کودک در خانواده و مدرسه باعث می شود تا فرد مسئولیت پذیری الزم را نداشته باشد و از زیر 
بار برخی مسائل فرار کند و اشتباهاتش را گردن فرد دیگری بیندازد.« دکتر شقایق درویشی، ریشه اصلی بی مسئولیتی را وجود والدین غیرمسئول می داند و می گوید: »آموزش مسئولیت پذیری باید در خانه و توسط والدین شروع شود اما متأسفانه بسیاری از والدین با حمایت بیش ازحد از بچه ها 
و رفاهی که در دوره ی کودکی برای آن ها به وجود می آورند، مانع یادگیری مسئولیت پذیری در کودکان می شوند.« او ادامه می دهد: »فراهم کردن تمام نیازها و خواسته های کودکان باعث می شود تا آن ها در مقابل انتخاب ها و تصمیماتشان مسئول نباشند. این کودکان به دلیل فراهم بودن 

همه امکانات در کودکی معموًال در بزرگ سالی برای رسیدن به اهدافشان تالش نمی کنند و مسئولیت کارهایشان را بر عهده نمی گیرند.«

سپهرغرب، گروه جوانی: اینک نوجوان 
تنگ  و  محدود  محیط  از  می خواهد 
وسیع تر  دنیایی  با  آمده  بیرون  خانواده 
آشنا گردد. دوران وابستگی او به سر آمده 
پایه  را  خود  مستقل  زندگی  می خواهد  و 

ریزی کند.
بلــوغ پدیده ای طبیعی اســت ولی برای 
کســی که گذشــته ناآرامی را گذرانده بــا آمادگی پذیرش آن 
را نیافتــه، امری طبیعی و عادی نیســت. بلوغ دگرگونی ها و 
تغییراتــی را در خلق و خوی اجتماعــی فرد پدید می آورد که 
تشــبیه آثار آن به شــوک عصبی یا اختالل روانی ســاده تر از 

جنبه های دیگر آن است.
از محیــط محــدود و تنــگ  اینــک نوجــوان می خواهــد 
خانــواده بیرون آمده با دنیایی وســیع تر آشــنا گردد. دوران 
وابســتگی او به سر آمده و می خواهد زندگی مستقل خود 
را پایــه ریــزی کند. از همین رو به جســت و جوی اســوه های 
گوناگــون در اجتمــاع می رود و بــه زندگی خــود رنگ و روی 

اجتماعی می بخشد.
زندگــی در جمع برای نوجوانان فوایــدی به همراه دارد؛ 
از جملــه ســبب نجــات از تنهایی هاســت که در این ســنین 
ممکن اســت موجد خطرهای بسیار باشد، مثل انزواطلبی، 

افســردگی، حیای افراطــی، فرهنگ آموزی و آشــنایی با طرز 
فکرهــا و فلســفه ها و آداب و رســوم و هنــر و ارزش هــا، که 
ممکن اســت بر اثــر آن، تنقیــح فرهنگی پدید آید. از ســوی 
دیگر زندگی در جمع، خود ســبب اجتماعی شــدن، پذیرش 
میزانها و رعایت قواعد و مقررات اســت. آنها در سایه چنین 
حیاتی موفق به خودشناســی می شوند. با مقایسه ها و به 
خــود پرداختن هــا در می یابنــد که در چه مرحله ای از رشــد 
جمعی، ذهنی و روانی هســتند و شناخت خود، مقدمه ای 
اســت برای خودســازی. در مجموع می توان بــه این نتیجه 
دســت یافت کــه حیــات اجتماعــی و زندگی با همســاالن و 
مســافران به او فرصت می دهد رشد روانی مناسبی داشته 
باشــد. و این مسئله کوچکی نیســت، قدر آن زمانی معلوم 

می شود که نوجوان در چنین شرایطی قرار گیرد.
از دیگر فواید آن، پذیرش نقش جنســی در ســایه حیات 
جمعی اســت. پذیرش یا رد طبعیت از مردان و قبول نقش 
خــود بــه عنوان یــک زن )فعــال یــا غیرفعال( و مســئولیت 
پرورش نســل آینده از مســائل این دوره از زندگی به شــمار 
مــی رود. زن، طبــق طبیعت خــود از همان ســنین نوجوانی 
و بلــوغ، بخشــی از افکارش متوجــه زندگی آینده، تشــکیل 
خانــواده و حتــی همســرداری اســت، او در جســت و جــوی 
اطالعات و مقررات زندگی احساساتی و هنر دوست داشتن 

اســت تا در زندگی زنانه اش کامیاب گردد. انس با دوستان 
و معاشــرت ها می توانــد تــا حــدود زیــادی این اطالعــات را 
تأمین کند و اندکی وسوسه او را در این جنبه کاهش دهد.

 ارتباط در عین محدودیت
ســنین نوجوانی و به گفتۀ گزل، »چهارده ســالگی، سن 
اوج ارتباطــات اســت«. مکالمه هــا بــا خنده ها، بی حســاب 
گویــی هــا، ســخن چینی هــا، انــواع رفتارهــای ظاهــری بی 
اهمیت برای آنها معنی دار است. اگر به تلفن ها یا معاشرت 
هایشان توجه کنید در می یابید که تا چه حد تشنه معاشرت 
و انس و عالقه مند به برقراری رابطه با دوستانند.در سنین 
نوجوانی دوســتی ها عمدتا مبتنی بر احســاس بوده و بعد 
عقالنی در آن اندک اســت و چه بســا همین احســاس روزی 
وارونــه شــود و مثال از یک محبت شــدید بــه کینه ای عمیق 
بدل گــردد؟در عین حال هم در ایجاد رابطه و هم در رابطه 
ای کــه دارنــد محدودیت هایی قائل انــد. زود قهر میکنند و 
برخالف دوران کودکی آشتی شان زیاد به تأخیر می انجامد.
تــا روزی کــه باهــم مأنوس اند ســر از پا نمی شناســند و 
اصــرار دارند بــه هرگونه ای باب رابطه و آشــتی بــاز بماند و 
هنگام قهر به کندی با هم انس پیدا می کنند و اغلب قهرها 

به کینه های ریشه دار می انجامد.

از دید دیگر، آنها با همه عالقه مندی به دوســتی وانس، 
خــود را در ایــن جنبــه محــدود نگــه می دارند. طبــق برخی 
بررســی ها، دختــران نوجوان دوســت ندارند بــا همگان در 
رابطــه باشــند از آن بابــت که از افشــای اولین تأثــرات خود 
می ترســند. آنها رازشان را به دوســتان و پدر و مادر خویش 
نمــی گویند، زیرا می اندیشــند ممکن اســت از شــنیدن آن 
خنده شــان بگیرد و حــق هم دارند. این خــود رمز بزرگی در 

محدود داشتن آنها در امر ارتباط است.

 رابطه با همساالن
منظور از گروه همســاالن کســانی هســتند که با اعضای 
خویــش جرگه اجتماعی را تشــکیل میدهند. و حتی ممکن 
اســت هم سن و ســال نباشند ولی با هم دوست و مأنوس 
اند، باهم می نشــینند، به گردش و تفریح می روند و اســرار 
خــود را با هم رد و بــدل می کنند، همرازند، هم مســئله اند 
و... غرق شــدن در گروه همســاالن و قبول هنجارهای آنان 
به عنوان هنجارهای مصون از خطا به دور شدن نوجوان از 
خانــواده کمک می کند، در حالی که او هنوز نیازمند حمایت 

منابع خارجی برای کنترل نفس است.
برخــی از آنــان، مخصوصــا آنها کــه در محیط خانــواده از 
محبت والدین اقناع نشده یا دچار نوعی نابسامانی هستند 

وابســتگی شــان به گروه همسال بیشتر اســت. کمبود مهر 
خــود را بــا انــس بــا دوســتان و مهرطلبی های مرموزشــان 
جبــران می کنند. گاه نیز در دوســتی افــراط می ورزند و برای 
اثباتــش، خود را به زحمت می اندازند، حتی گاهی بدنشــان 

را می سوزانند و زخمی می کنند.
در ســنین نوجوانی دوستی ها عمدتا مبتنی بر احساس 
بــوده و بعــد عقالنــی در آن انــدک اســت و چه بســا همین 
احســاس روزی وارونه شــود و مثال از یک محبت شــدید به 

کینه ای عمیق بدل گردد؟

بلوغ

از دید دیگر، آنها با همه 
عالقه مندی به دوستی 
وانس، خود را در این جنبه 
محدود نگه می دارند. طبق 
برخی بررسی ها، دختران 
نوجوان دوست ندارند با 
همگان در رابطه باشند از 
آن بابت که از افشای اولین 
تأثرات خود می ترسند. آنها 
رازشان را به دوستان و پدر 
و مادر خویش نمی گویند، 
زیرا می اندیشند ممکن است 
از شنیدن آن خنده شان 
بگیرد و حق هم دارند. این 
خود رمز بزرگی...

سپهرغرب، گروه جوانی: اختالل 
از  یکی  فعالی  بیش  توجه-  نقص 
در  که  است  اختالالتی  شایع ترین 
تشخیص  نوجوانفان  و  کودکان 
این  به  مبتالیان  می شود.  داده 
کم توجهی،  عالئم  دارای  اختالل 
هستند.  تکانش گری  و  پرتحرکی 

عالئم هر یک عبارت است از:
اختالل نقص توجه- بیش فعالی یکی از شایع 
ترین اختالالتی اســت که در کــودکان و نوجوانان 
تشخیص داده می شــود. مبتالیان به این اختالل 
دارای عالئــم کم توجهی، پرتحرکــی و تکانش گری 

هستند. عالئم هر یک عبارت است از:

 عالئم کم توجهی
این افراد گســتره توجه کوتاهی دارند، حواس 
پرت هستند، کارها را ادامه نمی دهند و به راحتی 
حــواس شــان پــرت می شــود. این هــا هرگــز برای 
مدتــی طوالنی یــک فعالیــت را ادامه نمــی دهند 
و پیوســته از یــک فعالیــت ســراغ فعالیــت دیگری 
می رونــد، در مدرســه دایم مشــغول خیــال بافی 
هســتند و در فکــر و رؤیــا فــرو می رونــد، تکالیــف 
شــان نیمه تمام می ماند، در اواســط انجام دادن 
یــک تکلیف شــروع بــه انجــام دادن کارهــای دیگر 
می کننــد. مخصوصًا در حین مطالعــه ی مطالبی 
که برای شــان جالب نیســت در حیــن انجام دادن 
تکلیف ضروری و خسته کننده جمع کردن حواس 
برای آن ها مشکل اســت، ولی به مطالبی که برای 
شان جالب باشد خوب توجه می کنند و می توانند 
مدت طوالنی و چندین ســاعت به این فعالیت ها 
مشــغول باشــند)مثل بازی هــای رایانــه ای(، ولی 
وقتــی مجبــور بــه انجــام دادن تکلیفــی کــه برای 
شــان جالب نیســت )مثل تکالیف درســی( باشند 
در این وضعیت ها مدت کوتاهی می نشینند)مثًال 
10-20دقیقه(بعــد بلنــد می شــوند و یــک چرخی 
می زنند، دوباره می نشــینند و این ها بســیار کم تر 
از مقداری که متناســب با ســطح تحصیالت شــان 
انتظار مــی رود مطالعه می کنند. فراموشــکاری از 
مشــکالت دیگــر این افراد اســت، بنابراین اشــیای 
الزم بــرای انجام دادن تکالیف یــا فعالیت ها را گم 
می کننــد )مانند تکالیــف مدرســه، مدادها، کتاب 
ها، دســته کلیــد، کیــف پــول و...(به طــور مداوم 
برنامه هــای خود را فرامــوش می کنند و به قرارها 

دیر می رسند.

 عالئم بیش فعالی
عالمــت بیش فعالــی از همــان دوره ی جنینی 
قابــل مشــاهده اســت، مــادران بچه هــای بیــش 

فعال می گوینــد فرزند مبتالی آن هــا زمانی که در 
شــکم شــان بوده ضربه های بیش تر و شدیدتری 
وارد می کرده اســت. بچه های مبتال به این اختالل 
در دوره ی نوپایــی اغلب فعال و بی قرار هســتند، 
بــزرگ تر که می شــوند دایم در حــال وول خوردن 
هســتند و قادر نیســتند سر ســفره یا میز غذا آرام 
بنشینند. پرحرفی نیز، ِنمود دیگری از بیش فعالی 

این هاست.
در بچه هــای بزرگ تر و نوجوانان، به جای بیش 
فعالی حرکتی واضح، عالمت شایع آن ها، بیش از 
حد وول خوردن و بی قراری و آرام نگرفتن اســت، 
آنها نمی توانند آرام بنشــینند، دوست دارند دایم 
فعالیت جســمانی زیادی داشــته باشــند، به جای 
نشســتن، ترجیح می دهند بایستند. این ها اگر به 
زور وادار بــه کــم حرکتــی و آرامش شــوند، ممکن 
اســت دچــار اضطــراب بشــوند یا ســر جــای خود 
وول می خورنــد و پاهای شــان را تکان می دهند و 

احساس بی قراری درونی می کنند.

 عالئم تکانشی بودن
تکانــش گری بــه صــورت ناتوانــی در بــه تأخیر 
انداختن رفتار، علیرغم انتظار عواقب منفی رفتار، 
تعریــف می شــود. این هــا از روی انگیــزه ی آنــی و 
بــدون فکــر قبلــی عمــل می کننــد و نمــی توانند 
دســت یابی به خواسته شان را به تأخیر بیندازند. 
صبــر و طاقــت ندارنــد، در ســر کالس جواب هــا را 
می پرانند، حــرف دیگران را قطــع می کنند، ناتوان 
در منتظر ماندن برای کامل شدن سؤال هستند، 
در رعایت نوبت و صف مشکل دارند،  در طی بازی، 
اگر احســاس خســارت کنند، یا به صــورت فیزیکی 
درگیر می شــوند یا بــازی را ترک می کننــد، به دلیل 
این که مســئولیت پذیری آن ها رشــد نکرده است، 
در انجــام دادن تکالیف تأخیر دارند و انجام دادن 
تکالیــف منزل بــرای آن ها یک موضــوع دعوای هر 
روزه اســت کــه روی عملکــرد خانــواده هــم تأثیــر 
می گــذارد. در موقــع امتحانــات بــدون خوانــدن 
ســؤاالت، جواب را می دهند، لذا اشــتباهات مکرر 

دارند و نوشته های شان بدخط و آشفته است.
آن هــا معمــوًال خیلــی بی نظــم اند. در ســنین 
نوجوانی نسبت به هم ساالن خود خیلی شلخته 
انــد، اتــاق و کمد شــخصی آن ها درهــم و برهم و 

نامنظم است.

روی  بر  فعالی  توجه-بیش  نقص  اختالل   
عملکرد نوجوانان چه تأثیری می گذارد؟

اختــالل نقــص توجه-بیــش فعالــی، عالئــم و 
نقص های متعــددی در حوزه های توجه، فعالیت 
و تکانشــگری از خــود به جا می گــذارد که به دلیل 

عــوارض و اختــالل عملکرد ناشــی از ایــن اختالل 
تبعات گســترده ای را در زندگــی فردی، خانوادگی 

و اجتماعی نوجوانان به جا می گذارد.
بــی توجهــی این نوجوانــان موجــب اختالل در 
عملکــرد تحصیلــی و عدم موفقیــت آن ها خواهد 
بــود. این هــا معمــوًال در شــروع، ادامــه دادن و 
بــه اتمام رســانیدن تکالیف شــان مشــکل دارند. 
موفقیــت تحصیلــی آن هــا کمتر از حدی اســت که 
بــر پایــه ی هوش و تــوان آن هــا انتظار مــی رود و 
در مدرســه عملکرد ضعیفی دارند. برخی وقت ها 
تجدیــد می شــوند و انگیــزه ی خــود را از دســت 
می دهنــد و احتمــال دارد تحصیل خــود را نصفه 
کاره رها کنند. در واقع یکی از عوارض این اختالل، 
تــرک تحصیــل قبــل از گرفتــن دیپلــم اســت. بــی 
توجهی این نوجوانان موجب می شــود که ســهل 
انگار و فراموشــکار باشــند و والدین فکر می کنند 
کــه آن ها عمدًا به خواســته های شــان عمل نمی 
کننــد، بنابراین مرتب به آن ها نــق می زنند و آن ها 
را ســرزنش می کنند. در اثر کم توجهی های آن ها، 
معلمــان مرتبًا به آن ها می گویند که اگر بخواهند 
می توانند کارهای شــان را خوب انجام بدهند، اما 
نمــی خواهنــد، پس مــداوم از آن ها ایــراد می می 
گیرنــد و آن هــا را بــا ســایر دانش آموزان مقایســه 
می کنند. بدین ترتیــب روابط والدین و معلمین با 
آن ها مختل و این مســئله موجب بدرفتاری آن ها 

می شود.
مشــکالت توجهــی هــم چنیــن موجــب اختالل 
در روابــط بیــن فــردی ایــن نوجوانــان می شــود. 
این هــا نمی توانند خوب به صحبت های دوســتان 
خود گــوش کننــد، و چون تکانشــگر نیز هســتند، 
پــس زمانی هــم که گــوش می دهنــد کالم آن ها را 
قطــع می کننــد و مانــع از این می شــوند کــه آن ها 
صحبت هــای خود را تمــام کنند، پــس دیگران فکر 
می کننــد کــه آن هــا بــه عمــد ایــن کارهــا را انجــام 
می دهند و لذا از آن ها دوری می کنند. و از طرفی به 
علت فراموشکاری، ُخلف وعده می کنند، سرقرارها 
حاضر نمی شــوند و بــه دلیل این ســهل انگاری ها 

اغلب دوستان خود را از دست می دهند.
رفتارهای ناشــی از تکانشــگری نوجوانان مبتال 
بــه اختــالل نقــص توجه-بیــش فعالــی موجــب 
می شــود کــه این ها غالبًا بــی احتیاط باشــند و به 
ســالمت و امنیــت خودشــان توجهی نکننــد و به 
خودشان صدمه بزنند. این ها به طور آنی و فوری 
کاری انجــام می دهنــد و بعــد از انجــام دادنــش، 
بــه آن فکــر می کننــد، احتمال تصادفــات در آن ها 
بیش تر اســت، چون بــی مهابا رانندگــی می کنند. 
این هــا ممکن اســت بــی مهابــا پول خــرج کنند و 
بدهــکار شــوند. ریســک رفتارهــای ناســازگار مثل 

مصرف کردن موادمخدر، ســیگار، نوشــیدن الکل 
و حاملگــی ناخواســته در چنیــن نوجوانانــی بــاال 
می رود. از طرفی هیجان خواهی زیاد آن ها موجب 
می شــود که آن ها مرتکــب فعالیت های خطرناکی 
از قبیل مسابقه دادن با موتورسیکلت و باال رفتن 
از کــوه بــدون رعایت اصول ایمنی و... بشــوند که 
خطر بــروز حوادث را برای آن ها افزایش می دهد. 

نوجوانــان مبتال به این اختالل در موقعیت های 
گروهــی خوب عمل نمی کننــد، لذا در اردوها و 
ورزش های گروهی مشکالت زیادی در روابط با 

همتایان خود پیدا می کنند.
بــا دیگــران  بــه ســختی  نوجوانــان  ایــن 

رعایــت سلســله  نیــز  و  همــکاری می کننــد 
مراتــب اجتماعــی یا پیــروی از قوانین بازی 

برای شــان سخت اســت. نوجوانان مبتال 
بــه اختــالل نقــص توجه-بیــش فعالی 

بــا همتاهــای خــود هماهنگ نیســتند 
و لذا داشــتن دوســت در زندگی آن ها 
نادر است و ممکن است باعث گوشه 
گیری آن هــا در آینده شــود. هنگامی 
که این نوجوانــان دچار طرد از طرف 
همتاهــای خــود می شــوند، ممکن 

اســت به صورت کالمی یا جسمانی 
دهنــد.  نشــان  العمــل  عکــس 

نزدیــک  روابــط  در  چــون 
همتاهــای  بــا 
مشــکل  خــود 

اغلــب  دارنــد 
جســت  و در 

جــوی گروه هــای اینترنتــی هســتند و بــه روابــط 
اینترنتــی بیــش تــر عالقه منــد می شــوند و اغلب 
مثل آهن ربا جذب نوجوانان مثل خود می شوند.

بیــش تــر نوجوانــان مبتــال بــه اختــالل نقــص 
هســتند،  مــزاج  دمدمــی  فعالــی،  توجه-بیــش 
یــک زمــان گرفتــه و بی حــال و زمانی بیــش از حد 
هیجان زده هســتند. این بــی ثباتی عاطفی باعث 
ایجاد خشــم بیش از حد و زودجوش بودن آن ها 
می شــود کــه احتمال نزاع کردن این هــا با دیگران 

بیش تر می شود.
بــه دلیــل شکســت ها و ناکامی هایــی کــه ایــن 
نوجوانــان تجربــه می کننــد و بازخوردهــای منفی 
که از والدین، معلم ها و دوســتان شــان می گیرند 
اعتمادبــه نفــس آن هــا پاییــن می آیــد و خــود را 
ناخوشــایند تصــور می کننــد. و باالخره مشــکالت 
تحصیلــی، مشــکالت فــرد در روابطش بــا دیگران 
دســت  بــه  دســت  اجتماعــی  مشــکالت  ســایر  و 
هــم می دهنــد و ایــن افراد را مســتعد افســردگی 

می کنند.

در  والدین   
نقص  اختالل  مقابل 

باید  چه  نوجوانان  فعالی  توجه-بیش 
بکنند؟

والدیــن باید بداننــد که آن ها مســبب اختالل 
خــود  نوجوانــان  فعالــی  توجه-بیــش  نقــص 
نیســتند، ولی مســئولیت مدیریــت و کنترل کردن 
آن را به عهده دارند. والدین باید به موقع نسبت 
به درمان نوجوان خود اقدام کنند در درمان این 
اختــالل داروهــا عامــل اصلی هســتند، نوجوانان 
معمــوًال تمایلــی بــه مصــرف دارو ندارنــد و فکــر 
می کننــد دارو مخصــوص افــراد دیوانــه اســت، و 
برخی والدین نیز می خواهند مشــکالت و اختالل 
نوجــوان شــان بــه کمــک روش هــای غیردارویــی 
برطــرف شــود، ولی بایــد بدانند که درمــان اصلی 
بــرای رفــع نقایص ناشــی از ایــن اختــالل، درمان 
دارویی است. با درمان دارویی مناسب تمرکز این 
نوجوانان بهتر می شــود، پرتحرکــی، فعالیت های 
ی  آزاردهنــده  و  ناگهانــی  رفتارهــای  نامربــوط، 
آن هــا کاهش می یابــد و در نتیجه ایــن نوجوانان 
ســازگاری بیش تری با محیــط، والدین و معلمین 
نشــان می دهنــد. بنابرایــن اگر والدین احســاس 
کردنــد نوجــوان شــان از این اختالل رنــج می برد، 
حتمــًا بــا روان شــناس و روان پزشــک متخصــص 

کودک و نوجوان مشاوره کنند.
کاهــش  موجــب  دارویــی  درمــان  چنــد  هــر 
نشــانه های اصلــی اختــالل نقــص توجه-بیــش 

لــی  ، فعا د می شــو
ولی بــه تنهایی بــرای درمان طیف 

مشــکالت مربــوط به ایــن اختالل، 
کافی نیســت و برای بهبــود عملکرد 
حوزه هایــی  در  نوجوانــان  ایــن 

مثــل:  دارنــد  مشــکل  کــه 
تحصیلــی،  مشــکالت 
اجتماعــی،  ســازگاری 

رفتارهای پرخطر و... رفتاردرمانی 
نیــز ضــروری اســت. بعــد از درمــان دارویــی 

موفــق، والدین بایســتی مهارت هــای فرزندپروری 
خــود را ارتقــا دهنــد و بــا شــرکت در کالس هــای 
آموزشــی- ویژه ی مشــکالت رفتــاری نوجوانان-

رفتار نوجوان خود را به خوبی مدیریت کنند.
والدین باید از تأثیر مخرب این اختالل بر رابطه 
ی خــود بــا نوجوان هــا آگاه باشــند و بــرای جلب 
همــکاری نوجوان هــا در درمان شــان نســبت به 
بهبود رابطه شــان بــا آن ها اقدام کننــد. در مورد 
مشــکالتی که ایــن اختالل برای آن هــا ایجاد کرده 
اســت بــا نوجوانــان خــود صحبــت و آن هــا را بــه 

درمان ترغیب کنند.
والدین باید مراقب باشــند که هرگز نوجوانان 
مبتــال بــه اختــالل نقــص توجه-بیــش فعالــی را 
احمــق یــا ُکندذهن خطــاب نکنند، اعمــال این ها 
غیرعمدی اســت و اکثــرًا ضریب هــوش عادی ای 
دارند و هرگز ذاتًا بچه های شرور و بدی نیستند و 
با درمان مناســب و به موقع مشکل شان برطرف 

می شود.

اختالل نقص توجه-بیش فعالی در نوجوانان

اختالل

حیات اجتماعی دختران نوجوان



حضرت أباعبدٱهّٰلل ٱلُحَسین علیه ٱلّسالم می فرمایند: 

. َبٰاِع ٱْلَحّقِ ّلَٰ ِبٱّتِ َلٰ َیْکُمُل ٱْلَعْقُل! ِإ
کمال نخواهد رسید.  عقِل انساِن عاقل، جز با پیروى از حّق به 

کشور روزنامه صبح غرب 

صاحب امتياز: مسعود جواندل  مديرمسؤول: سيد حسن قشمي  سردبیر: زهره پوروهابی  دبیر 
ک 59 کوچه شهيد عزيزیان، پال گمار  نشانی تحريریه: همدان، خيابان پاستور،  ويژه نامه: سميرا 

تلفن دفتر مرکزی: 31330 -  081   امور مشترکین: 09183168574
گهی ها: 38254040 - 081 مدیرروزنامه: 09189020120   آ

پیامک: 3000181860    ارتباط با تحریریه: 38272939 - 081     دورنما: 081-38281849
کردستان - مرکزی - همدان    کرمانشاه -       گستره توزیع: استان های ایالم - 

حدیث

 www .sepehrpress . i r      @sepehrgharb      Emai l :  sepehrgharb .news@gmai l .com      sepehrgharb

  1401 مـــاه  دی   17 شـــنبه   
 2486 شـــماره  ســـیزدهم   ســـال   

کنید مرا اسکن 
12

تمام مطالبات صندوق های 
بازنشستگی پرداخت می شود

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رفاه گفت: در الیحه بودجه 1402   وزیر 
هماهنگی  عالی  شورای  نشست  و 
بنا  قوا  سران  نشست  و  اقتصادی 
صندوق های  مطالبات  تمام  شده 

بازنشستگی، پرداخت و تسویه شود.
همــراه  بــه  مرتضــوی  ســیدصولت 
تعدادی از معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
حضور در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشــایر در جریــان آخریــن رونــد اجــرای فعالیت هــای 

صندوق در دولت مردمی سیزدهم قرار گرفت.
وی ضمــن تقدیــر و تشــکر از تالش هــای مجموعه 
مدیــران صندوق، کارکنان و کارگزاران، گفت: اقدامات 
خوب و جدی از زمان اســتقرار دولت سیزدهم در این 
صنــدوق انجام گرفته اســت که امیــدوارم همین روند 
بــا قــوت و قدرت در ســتاد و اســتان ها ادامه داشــته 

باشد.
پایــداری  بهبــود شــاخص های عملکــردی و حفــظ   
صندوق )تعــادل در منابع و مصارف( همانند گذشــته، 
در آینده نیز بر اســاس برنامــه عملیاتی راهبردی باید در 

دستور کار قرار گیرد.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی عبور صنــدوق از 
بنگاه داری به ســوی سهام داری به همراه نظارت عالیه 
در راســتای افزایش پرداخت مســتمری صندوق را بسیار 
خــوب ارزیابــی کــرده و گفــت: در الیحــه بودجــه 1402 و 
نشســت شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی و نشســت 
ســران قوا بنا شده اســت که تمام مطالبات صندوق ها 

پرداخت و تسویه شود.
مرتضــوی تحقق حداکثری عدالت اجتماعی را هدف 
عالی نظام مقدس جمهوری اســالمی دانست و گفت: 
فشــار بــر اقشــار ضعیف و کــم برخــوردار را بــه صورت 
کامــل حس می کنیــم ولی باید با تدابیــر رئیس جمهور 
و برنامه هــای دولــت، در راســتای کاهــش دغدغه های 
اقتصادی این قشــر شــریف و مقاوم تــالش کرد. گفت: 
هــدف از تشــکیل صندوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشــایر، بیمه کــردن زندگی ســالمندی و 
حفــظ عزت و کرامت کهنســاالن روســتایی و عشــایری، 
جلوگیــری از مهاجــرت بی رویه روســتاییان به شــهرها، 
بــاال بردن ســطح زندگی روســتاییان و عشــایر، کاهش 
اختــالف طبقاتــی، جلوگیــری از فقــر و کاهــش دغدغه 
معیشــتی در دوران سالمندی، تأمین امنیت اجتماعی 
و اقتصــادی روســتاییان و باز توزیع عادالنــه درآمد در 

جامعه است.
بیمــه  صنــدوق  مدیرعامــل  برقــراری  الــه  بیــت 
اجتماعــی، کشــاورزان و عشــایر نیز رویکــرد مجموعه 
صنــدوق را تحــول گرایــی و برنامــه محــوری همــراه با 
نــگاه انقالبــی و جهــادی بــا تأکیــد بر ســرعت، دقت و 
خالقیــت عنوان کرده و گفت: به منظور تحقق عدالت 
راســتای عملیاتــی  اجتماعــی در جامعــه هــدف و در 
نمــودن بیانیــه مأموریــت صنــدوق، برنامــه عملیاتــی 
و راهبــردی پنــج ســاله با افــق 1405، با هــدف تبدیل 
صنــدوق به برتریــن صندوق بیمه اجتماعی در کشــور 

تدوین و اجرایی شد.
وی ضمن تأکید بر رشــد و تعالی؛ یادگیری مســتمر 
و مســئولیت پذیــری بــه عنــوان ارزش هــای محــوری 
صنــدوق، بــه بیــان برخــی از مهم تریــن شــاخص های 
عملکــردی فعلی و مورد انتظار صندوق در بخش های 
رشــد متوازن ضریب پوشــش بیمه اجتماعی، افزایش 
ســطح  بهبــود  و  بخشــی  تنــوع  جدیــد،  شــده  بیمــه 
کیفــی و کمی خدمات و دسترســی آســان به خدمات 
پرداخــت. وی از راه انــدازی بیمــه تکمیلی این صندوق 
در اســتان های همــدان، اصفهان و آذربایجان شــرقی 
بــرای اولیــن بار خبــر داد و افــزود: جذب یــک میلیون 
نفر بیمه شــده جدید در سال 1401 هدف گذاری شده 

است.
برقــراری، رشــد 45 درصــدی تعــداد بیمه شــدگان را 
یکــی از مهم ترین دســتاوردهای این صنــدوق در دولت 
مردمــی  دولــت  در  کــرد:  تصریــح  و  عنــوان  ســیزدهم 
تعــداد  نفــری  هــزار   389 افزایــش  شــاهد  ســیزدهم 

بیمه شدگان این صندوق بوده ایم.
وی خاطرنشــان کــرد: 22 هزار فقره تســهیالت قرض 
الحســنه بــا اعتبــار 96 میلیــارد تومان بــدون کارمزد در 
ســال 1401 به مســتمری بگیران این صنــدوق از دی ماه 

پرداخت خواهد شد.

ایران و جهان

مرتضوی

ایران  گروه  سپهرغرب، 
با  رئیس جمهور  جهان:  و 
در  دولت  »بنای  این که  بیان 
که  است  آن  مختلف  حوزه های 
بیت  از  را  سودجو  افراد  دست 
المال قطع کنیم« در عین حال 
خاطرنشان کرد که ما خودمان 
از  آماده کرده ایم اما  را برای شنیدن هر حرفی 

در انصاف نقد کنید.
ســیدابراهیم رئیســی در جریــان دور جدیــد 
ســفرهای اســتانی دولــت بــا حضــور در جمــع 
مردم شهرســتان بهارستان اســتان تهران اظهار 
کــرد: این ســرمایه عظیــم مردمی کــه ایمان به 
خــدا، دلدادگی به اهل بیــت)ع( و انقالبی بودن 
است را باید حفظ و گسترش داد. کسانی که در 
مسند امور فرهنگی هستند باید نسبت به این 

موضوع توجه ویژه داشته باشند.

سریعًا  بهارستان  ضروری  طرح های   
دنبال شود

تراکــم  بهارســتان  شهرســتان  افــزود:  وی 
جمعیــت دارد ولــی این مــردم نه تنهــا بار مردم 
تهران نشدند که باری را هم به دوش می کشند. 
اشــتغال این مــردم تولیدی اســت و این افتخار 
ایــن منطقــه اســت. مــا آماری کــه داریــم از این 
منطقــه نشــان می دهــد کــه فعالیــت و تــالش 
زنان و مــردان به امور تولیدی و صنایع دســتی 

مربوط است.
وی افــزود: مردم این منطقه مولد هســتند 
و بــرای رونق تولید دولت باید مســاعدت کند و 
زمین هایی را برای توسعه تولید را فراهم سازد 
تا اشــتغال بیشتر هم ایجاد شــود. ما خدمات 
شــهری را به میــزان حضور مردم در بهارســتان 
نداریــم و کاری که در مرکــز درمانی منطقه باید 
انجــام می شــد مربــوط بــه هفــت ســال پیش 
اســت اما همچنان بر زمیــن مانده و امروز قرار 
شــد این کار بــا جدیت پیگیری و با ســرعت آغاز 

شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: من از خانواده های 
کــه  می کنــم  تشــکر  منطقــه  ایــن  پرجمعیــت 
پشــتوانه بزرگــی بــرای کشــور و از بــرکات الهی 
بــرای ماســت. این جمعیــت ارزشــمند جوان و 
نوجوان ســرمایه های کشــور هســتند. البته در 

ایــن منطقه مرکز آموزشــی به انــدازه جمعیت 
نیســت و حداقل به 10 تا 15 مدرســه نیاز است 
که قرار شــد با سرعت و پیش از یک سال آینده 
150 کالس درس در منطقــه بهارســتان ایجــاد 

شود.
ایــن  پســران  و  دختــران  شــد:  یــادآور  وی 
منطقــه کــه خانواده هایــی دلداده بــه انقالب 
دارنــد بایــد بتواننــد بــا آرامــش و بــا امکانــات 
خوبــی تحصیــل کنند. تأســیس مراکز ورزشــی 
هم در همین راســتا در دســتور کار دولت برای 

بهارستان قرار دارد.
وی بــا بیــان این کــه »الزم اســت طرح هــای 
ضروری بهارســتان ســریعًا دنبال شــود«، اظهار 
کــرد: طرح هــای مربوط به رونق تولید، توســعه 
راه هــای ارتباطــی و بهبــود امــر کشــاورزی بایــد 
انجــام شــود تــا بــار دیگر کــه برای عرض ســالم 
خدمت مردم بهارســتان رســیدیم شاهد مرتفع 
شــدن این نیازهای اولیه با همکاری خود مردم 

بهارستان باشیم.

 نوکری مردم افتخار ماست
رئیســی با بیان این که »مشــی مــن رفتن به 

میــان مــردم و شــنیدن ســخنان آنان اســت«، 
تاکیــد کرد: باید بــه میان مردم رفت و ســخنان 
آنــان را شــنید و ایــن افتخــار مــن اســت کــه در 
بیــن مردم باشــم و ســخنان و مطالبــات آنان را 
بشــنوم. می شــود در تهران نشست و نامه ها را 
خواند اما این کافی نیست و معتقدم باید همه 
دولــت و وزرا در میــان مردم بیایند و حرف شــان 

را بشنوند.
وی افــزود: نوکری مردم افتخار ماســت. این 
نکتــه را به مســئوالن هم گفته ام کــه در ادارات 
و ســازمان ها هم برای گره گشایی و حل مسائل 
مــردم نبایــد از هیــچ کوششــی دریــغ شــود و 

مردم هم باید احســاس کنند که کارشان انجام 
می شــود و البتــه از هــر ارتبــاط ناشایســتی در 

انجام امور مردم باید پرهیز شود.

کاالهای  در  که  کرد  کاری  می شود   
اساسی نیازمند بیگانه نباشیم

فعالیــت  دوره  طــول  در  شــد:  یــادآور  وی 
دولت ســیزدهم 3 هــزار واحد تولیــدی تعطیل 
یا نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشــته اســت و 
تمــام تالش ما این اســت که در کاالی اساســی 
و ســفره خــود نیازمنــد خــارج کشــور نباشــد و 
اساســی  کاالهــای  در  کــه  کــرد  کاری  می شــود 

نیازمند بیگانه نباشــیم و برای این امر گام هایی 
برداشته و برنامه ریزی انجام شده است.

رئیس جمهــور بــا بیان این کــه »برنامه  دولت 
این است که رانتخواری و فساد در کشور وجود 
نداشــته باشــد«، تصریح کرد: تمامی برنامه ها 
قطــع کــردن دســت مفســدان و رانتخــواران از 
اقتصــاد کشــور اســت. جایــی هم ممکن اســت 
جیغ شــان دربیاید و تحت پوشش های مختلف 
بخواهنــد حرف هایــی نســبت بــه دولــت بزنند؛ 
اشــکالی ندارد، ما خودمان را برای شــنیدن هر 
ســخنی آماده کرده ایم اما بــه همه می گوییم از 

در انصاف سخن بگویند.

سردار  سخن  این  به  داریم  یقین   
سلیمانی که »ما می توانیم«

وی تاکیــد کرد: بنای دولــت در همه حوزه ها 
این اســت که دست افراد ســودجو و رانت خوار 
و کســانی که می خواهند به بیت المال و حقوق 
مــردم و ثروت هــای کشــور دســت اندازی کننــد، 
قطــع کنــد. یقیــن داریــم به این ســخن ســردار 

سلیمانی که »ما می توانیم«. 
برخــی ممکن اســت بگویند مگر می شــود؟ 
قدرت های خارجی تحریم و تهدید و محدودیت 
ایجــاد می کننــد امــا نــگاه ما بــه تصاویر شــهدا 
آنــان و نوجوانــان و جوانانــی  و خانواده هــای 
اســت که مثل کوه پشــت کشــور ایســتاده اند و 
در همیــن چند مــاه اخیر هم نشــان دادند پای 
نظــام و انقالب و ارزش ها هســتند و دشــمن را 

ناامید کردند.
وی با بیان این کــه »باید به این مردم افتخار 
کرد که در همه این چهل سال نشان دادند پای 
انقــالب و نظــام هســتند«، گفت: ایــن چند ماه 
هم مردم ثابت کردند اجازه نمی دهند دشمنان 
برای ملت ایران فتنه و توطئه کنند و این عرصه، 
برای جوالن دشمنان آماده شود. باید از بانوان 
تقدیر کرد که دشمن را ناکام کردند و محاسبات 

آنان را بار دیگر غلط از آب درآوردند.
رئیســی تاکید کرد: دشــمن فکر می کرد ملت 
و مردم ایران مثل ملت و مردم کشــورهای دیگر 
هســتند و می توانــد فتنــه کنــد در صورتــی کــه 
مــردم ایــران بابصیرت و شــهیدداده هســتند و 
اهل ایســتادگی هســتند و اجازه نقشه کشیدن 

دشمنان برای ایران را نمی دهند.

برنامه  ما قطع دست مفسدان اقتصادی است

رئیسی

ونق تولید دولت باید مســاعدت کند و زمین هایی  مردم این منطقه مولد هســتند و برای ر
را برای توسعه تولید را فراهم سازد تا اشتغال بیشتر هم ایجاد شود. ما خدمات شهری را 
به میزان حضور مردم در بهارســتان نداریم و کاری که در مرکز درمانی منطقه باید انجام 
وز قرار شد این  می شــد مربوط به هفت ســال پیش اســت اما همچنان بر زمین مانده و امر

کار با جدیت پیگیری و با سرعت آغاز شود.

 برجام در دستور کار ما نیست
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: سخنگوی وزارت خارجه گفته که دولت جو بایدن در حال حاضر برنامه ای 

برای احیای توافق هسته ای در دستور کار ندارد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که برجام در 
دستور کار واشنگتن نیست. او همچنین مدعی شد که عدم تمایل ایران باعث توقف مذاکرات رفع تحریم ها 

شده است.
در حالی که شــواهد گوناگون نشــان می دهند دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از زمان وورد به کاخ 
ســفید به جای بازگشــت به برجام سیاســت موسوم به فشــار حداکثری علیه ایران را در دستور کار قرار داده 
بود ند پرایس مدعی شد: »]در ماه سپتامبر[ توافقی برای بازگشت دوجانبه به برجام روی میز بود که توسط همه طرف ها 

تأیید شده بود.«
ســخنگوی دستگاه دیپلماســی آمریکا اضافه کرد: »آن تالش در نهایت به جایی نرسید تنها به خاطر اینکه ایرانی ها حاضر 

به پذیرش آن نبودند و در واقع آنها، آن توافق را رد کردند. االن چند ماهی اســت که برجام در دســتور کار ما نیست.«
در حالــی کــه دولــت جو بایــدن همانند روســای جمهور 
پیشــین آمریکا سیاست تشــدید تحریم ها علیه مردم ایران 
را در پیش گرفتــه ند پرایس در ادامه ادعاهای خود اضافه 
کــرد که در حال حاضــر، آمریکا آنچه به گفتــه او »حمایت از 
حقــوق جهانی مردم ایران« و مقابله با رابطه امنیتی میان 

ایران و روسیه را در اولویت خود قرار داده است.
ادعاهــای نــد پرایس در حالی مطرح شــده که شــواهد 
مختلف نشــان می دهند دولــت جو بایدن، بــر خالف آنچه 
تصــور می شــد، از ابتــدای ورود بــه کاخ ســفید برنامــه ای 
برای احیای توافق هســته ای نداشــت. آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه کنونی آمریکا در جلسه تأیید صالحیتش در مجلس 
ســنا، در پاســخ به ســواالت مکرر نماینــدگان منتقد برجام 
که گمان می کردند بازگشــت به این توافق یکی از اقدامات 
ســریع بایــدن خواهد بــود گفته بود کــه واشــنگتن با این 
موضــوع فاصله زیادی دارد؛ مســئله ای که نشــان می دهد 
کاخ ســفید از همــان ابتــدا برنامــه اش را بــر احیــای توافق 

هسته ای با ایران قرار نداده بود.

آزادی قدیمی ترین اسیر فلسطینی پس از 40 سال اسارت
 40 را  فلسطینی  اسیر  ترین  قدیمی  یونس«  »کریم  صهیونیستی  رژیم  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 

سال پس از اسارت از زندان آزاد کرد.
کریم یونس اسیر فلسطینی پس از 40 اسارت در زندان های رژیم صهیونیستی از زندان آزاد شد.

بر اساس این گزارش، کریم یونس که قدیمی ترین اسیر فلسطینی است، در نخستین ساعات صبح امروز 
پنج شنبه پس از 40 اسارت و به صورت ناگهانی و از پیش اعالم نشده از بند رژیم صهیونیستی آزاد شد.

وزارت امــور اســرا و زندانیان فلســطین اعالم کرد که اشــغالگران قصد داشــتند بــا آزادی کریم یونس در 
منطقــه  در  و  صبــح  ســاعات  نخســتین 
»رعنانا« در اراضی اشــغالی و به دور از منزل خانوادگی در 
شهرک »عاره«، با هر گونه استقبال از این اسیر فلسطینی 

و راه افتادن مجالس شادی جلوگیری کند.
ایــن در حالــی اســت کــه بــر خــالف تالش هــای رژیــم 
صهیونیســتی و تهدیــدات این رژیم مبنی بر برگزار نشــدن 
مراســم اســتقبال و شــادی پــس از آزادی کریــم یونــس، 
خانــواده او و شــماری زیــادی از فعــاالن و مــردم عــادی 
فلســطینی به محض اطالع از آزادی این اســیر فلسطینی، 

خود را به محل حضور او در شهرک عاره رساندند.
حــازم حســنین ســخنگوی اداره اطالع رســانی اســرای 
فلســطینی هم در این خصوص گفت: هدف از این شــیوه 
آزادســازی کریــم یونــس توســط اشــغالگران، جلوگیری از 
تجمعات و برگزاری هر گونه جشــن آزادســازی پس از این 
همه سال اسارت بوده است و رژیم اشغالگر قبًال نیز برای 

شیخ »رائد صالح« از همین روش استفاده کرده بود.
گفتنی اســت که پیــش از این نیز نظامیان اشــغالگر به 

منــزل خانــواده کریــم یونس در شــهرک عاره در اراضی اشــغالی 1948 یورش برده و پرچم های فلســطین را کــه در آن وجود 
داشت، ضبط کرده بودند.

رژیم صهیونیســتی کریم یونس را ششــم ژانویه 1983 میالدی به اتهام وابســتگی به جنبش فتح و فعالیت مســلحانه و 
کشتن یک نظامی صهیونیست بازداشت و به حبس ابد محکوم کرد، اما بعدتر حکمش به ابد تخفیف یافت و در سال 2015 

حبس ابد او 40 ساله اعالم شد.

کریمیونسندپرایس

ایران  گروه  سپهرغرب، 
پارلمانی  معاون  جهان:  و 
تحلیف  مراسم  برای  که  دولت 
آن  به  برزیل  رئیس جمهور 
در  بود،  کرده  سفر  کشور 
دیدار  مراسم  آن  حاشیه 
خارجه  امور  وزیر  با  مفصلی 
ازسرگیری  خصوص  در  که  داشت  عربستان 

مذاکرات بین دو کشور بحث و تبادل نظر شد.
ســیدمحمد حســینی اظهار کرد: در حاشــیه 
مراســم تحلیــف رئیس جمهــوری کشــور برزیــل 
فرصت مناســبی پیش آمد تا رؤسای هیئت های 
حاضــر در آن مراســم بــا یکدیگر دیــدار و گفتگو 

کنند.
وی ادامــه داد: در کنگره که مراســم تحلیف و 

سخنرانی رئیس جمهور بود، مراسم با دو ساعت 
تأخیــر برگــزار شــد، در آن دو ســاعت هیئت هــا 

فرصت داشتند تا با یکدیگر گفتگو کنند.
حسینی گفت: ما با افراد مختلفی که در آنجا 
بودند دیــدار و گفتگــو کردیــم، از رئیس جمهور 
آلمــان گرفته تا وزیــر امور خارجه دولــت ترکیه. 
در آن دیدارها احوالپرسی صورت گرفت و نکات 
مهمــی که از ســوی دو طــرف مهم و مــورد نیاز 

بود، مطرح شد.
معــاون رئیس جمهــور گفــت: بــا هیئت های 
اعزامــی از کشــورهای کلمبیــا، کوبــا، شــیلی و 
بولیوی هــم دیدار و گفتگو کردیم و بر توســعه 
همکاری های دوجانبه تأکید داشــتیم. ما پیش 
از این در مراسم تحلیف رئیس جمهور کلمبیا نیز 

حضور پیدا کرده بودیم.

**گفتگوی مفصل با وزیر خارجه عربستان
وی که به کشور برزیل سفر کرده بود، عنوان 
کــرد: امــا در حاشــیه ایــن مراســم با وزیــر امور 
خارجه عربســتان به صورت مفصل صحبت شد 
و تنهــا به یکــی دو مورد و احوالپرســی بســنده 
نشد، ایشان نیز با حوصله صحبت ها را شنیدند 

و نظرات خودشان را بیان کردند.
بــود  ایــن  حســینی گفــت: موضــوع اصلــی 
کــه گفتگوهــای بیــن ایــران و عربســتان کــه بــا 
وســاطت عراق آغاز شده اســت، چه سرانجامی 
پیــدا خواهــد کرد که آن ها آمادگــی خود را برای 

ازسرگیری مذاکرات اعالم کردند.
وی افــزود: وزیر خارجه عربســتان اســتقبال 
کــرد تا جلســات متعــددی بــرای بررســی موارد 
اختالفــی و نگرانی ها برگزار شــود تا در نهایت به 

یک جمع بندی برسیم.
معاون آیت اهلل رئیسی تأکید کرد: وزارت امور 
خارجه موضــوع را دنبال می کنــد و اقداماتی را 
انجام داده اســت. ایران و عربســتان دو کشــور 
در  کــه  هســتند  منطقــه  در  تأثیرگــذار  و  مهــم 
حوزه هــای مختلف از جمله زیارتی و گردشــگری 

همکاری دارند.
بســیار  جمعیــت  ســال  هــر  کــرد:  بیــان  وی 
زیــادی از مردم ایران برای زیارت عازم عربســتان 
دو  همکاری هــای  کــه  اســت  الزم  و  می شــوند 
کشــور افزایش یابد، آنچه دو طــرف بر آن تأکید 

داریم، برقراری ارتباط بین دو کشور است.

عربستانی ها برای ازسرگیری مذاکرات اعالم آمادگی کردند

حسینی


