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10متن زندگی

چطور ریشه شک را در روابط 
زناشویی بخشکانیم؟

اگر  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
گذاشتید،  قراری  و  قول  همسرتان  با 
خالف آن را انجام ندهید و برای سالمت 

رابطه دروغ نگویید و پنهانکاری نکنید.
شــک مانند یک خوره رابطه را ویران 
از  و  کم کــم  موریانــه  ماننــد  و  می کنــد 
ریشه زندگی را از نابود می کند. معموال 
افراد شکاک در رابطه زناشویی از خیانت می ترسند و به 
همین دلیل رفتارهای کنترل گرایانه ای نسبت به همسر 
خــود پیــدا می کننــد. امــا غافــل از اینکــه خود شــک به 
همســر می تواند اثرات مخرب و جبران ناپذیری بر رابطه 
تــان بگــذارد. در واقع عــدم اعتماد شــما به همســرتان 
باعث رفتارهای دور از احترام همراه با تحقیر و ســرزنش 
نسبت به همســرتان می شود و برای ارتباط تان دردسر 

آفرین می شود.

 به قول و قرارتان عمل کنید
ســجاد کریمان مجــد می گویــد: ابتــدا بایــد بدانیــم 
کــه این آقا یــا خانم چه رفتــار و اقدامی داشــته اند که 
همسرشــان مشــکوک شــده اند. مثــا بــا همسرشــان 
قــول و قــراری گذاشــتند، امــا خــاف آن انجــام داده 
اند؟ یا عمدا یا ســهوا دروغ یا پنهانکاری از همسرشــان 

داشتند؟

کنید؛  پیشگیری  شک  موقعیت  ایجاد  از   
صمیمیت رابطه را باال ببرید

این روانشــناس و متخصص خانــواده به راهکارهای 
جلوگیــری از بــه وجــود آمدن شــک بیــن زوجین اشــاره 
می کنــد و می گویــد: بــرای اینکــه دچــار مشــکل شــک 
نشویم باید از از ایجاد موقعیت شک در زندگی مشترک 
پیشگیری کنیم. و درصد صمیمیت رابطه را به قدری باال 
ببریــم که احســاس امنیت کنیم و قــول و قرارمان را زیر 

پا نگذاریم.

 دروغ یا پنها ن کاری ممنوع!
کریمــان مجــد در ادامــه می گویــد: راســت گویــی و 
صداقــت در هــر موضوعــی موجــب پیشــگیری از شــک 
اگــر  می شــود. همچنیــن در نظــر داشــته باشــیم کــه 
موضوعــی خــاف نفــع ما بــود و حتی اگر باعث آســیب 
رســیدن به خودمان هم می شد، باز هم به هیچ عنوان 
دروغ نگوییــم و هیچ چیز پنهانی با همســرمان نداشــته 
باشــد،  بیشــتر  رابطــه  در  صمیمــت  هرچقــدر  باشــیم. 
راحت تر می توان این شــک را مدیریت و برطرف کرد و در 

نهایت از رابطه زناشویی مراقبت کرد«.

پنجره

مفهوم ارزش های خانوادگی
سپهرغرب، گروه متن زندگی:  هادی حسینخانی، پژوهشگر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( درباره ارزش های خانوادگی می گوید: »تمام افکار ، نیات و اعمال خوب برای اعضای خانواده می تواند مفید باشد و آنها را به کمال برساند. برخی از پژوهشگران در 
مجموع ارزش های خانوادگی را شامل تعلق داشتن، انعطاف پذیری، احترام گذاشتن، امانت، گذشت، سخاومت، کنجکاوی، ارتباط، مسئولیت و سنت ها می دانند، اما اسام این ارزش ها را تفسیر بیشتری می کند و توضیح می دهد که ارزش ها شامل اعتقاد به خداوند و اولیای 

او، بندگی خداوند، محبت اولیای الهی، ابراز محبت، حسن خلق، رعایت پاکدامنی و پوشش اسامی، آراستگی، سخاوتمندی، غیرت، خوش گمانی، آرامش بخشی، استقامت در برابر مشکات، وفاداری و نرم خویی است «.
در جای دیگری ارزش ها را اصول اخاقی و معنوی به شمار می آورند که باعث می شود افراد بتوانند به راحتی تصمیم گیری کرده و انتخاب صحیحی برای مسیر زندگی شان داشته باشند. برخی از ارزش ها شخصی و برخی خانوادگی هستند که افراد تاش می کنند ارزش های 

خانوادگی را در بسیاری موارد بر ارزش های شخصی ارجح بدانند. مثل فرزندی که تصمیم می گیرد برای سال نو در کنار پدر و مادر پیرش باشد تا اینکه به تنهایی به یک سفر برود، این نمونه غالب بودن ارزش های خانوادگی در برابر لذت های انفرادی است.

چرادرجوانیاحســــاسپیریمیکنیم؟

متن  گروه  سپهرغرب، 
زندگی: به گفته یک متخصص 
به  توجه  با  روانشناسی، 
اخیر،  سال های  در  اینکه 
و  متعدد  بحران های  جامعه 
مختلفی  غیرقابل پیش بینی 
کرونا  بیماری  شیوع  همچون 
تیرکش  از  نیز  جوانان  است،  کرده  تجربه  را 
توجه  عدم  و  نبودند  مصون  آسیب ها  این 
آسیب پذیرتر  را  قشر  این  روان،  به سالمت 
آسیب ها  این  جدی ترین  از  یکی  است.  نموده 

احساس عالئم پیری در دوران جوانی است.
عبارتــی  تکراری تریــن  ســالمندی،  بحــران 
اســت کــه این روزهــا می شــنویم؛ کارشناســان 
و صاحب نظــران در ایــن خصوص هشــدارهای 
مســتمری می دهنــد. ســونامی جمعیــت قــرار 
اســت ســال های پیــش روی مــا را بــا جمعیتی 
پیــر و ســالخورده گره بزنــد که توانایی پیشــبرد 
اهــداف جامعــه را ندارنــد اما در کنار ســونامی 
پیــری در ایــران، یکــی دیگــر از بحران هایــی کــه 
اخیرًا با آن مواجه شــده ایم و ازنظر مسئوالن و 
کارشناسان مغفول مانده »سونامی احساس 
بــه عقیــده  پیــری در ســنین جوانــی« اســت. 
محققان اکثریت افراد بنا به عوامل مختلفی در 
حدود ســن 47 سالگی احساس پیری می کنند 
اما در حال حاضر این سن به 18 سال رسیده و 
اکثر جوانان ایرانی زودتر ازآنچه سن آن هاست، 
احســاس کســالت، ناامیــدی و در نهایــت پیری 
جوانــی  ســنین  در  پیــری  احســاس  می کننــد. 
موضوعــی اســت کــه دکتــر فرزانه حاجــی زاده، 
متخصص روانشناسی و عضو انجمن سازمان 

روانشناسی ایران به بررسی آن می پردازد.

 زنگ خطر احساس پیری در جوانان به 
صدا درآمده است

طبیعی اســت افراد در ســنین جوانی گاهی 

اوقــات بــه دالیلــی مثــل از دســت دادن یکــی 
می کننــد.  ناراحتــی  احســاس  عزیزانشــان  از 
ممکن اســت برای مدتی حتــی در هنگام انجام 
می بردنــد،  لــذت  آن  از  معمــوًال  کــه  کارهایــی 
نتوانند احســاس شــادی کنند امــا گاهی افراد 
در سنین جوانی به طور مداوم، احساس می کنند 
زمــان زیــادی را ازدســت داده اند و فرصت چندانی 
برای پیشــرفت، ادامه تحصیل، کار کــردن، ازدواج، 
بچــه دار شــدن و... ندارنــد. دکتــر حاجــی زاده در 
خصوص احساس پیری در جوانی تصریح می کند: 
»بهتر است به جای احساس پیری از واژه احساس 
ناامیــدی اســتفاده کنیــم چــون اصطــاح پیــری 
ناخــودآگاه این مفهــوم را در ذهن تداعی می کند 
که احســاس پیری ترسناک و بد اســت درحالی که 
پیری بخشی از مرحله رشد انسان بوده و ارزشمند 
اســت.« ایــن روانشــناس احســاس ناامیــدی در 
جوانــان را زنــگ خطــری بــرای جامعــه می داند و 
می گویــد: »بــا توجه بــه اینکه در ســال های اخیر، 
جامعــه بحران های متعــدد و غیرقابل پیش بینی 
مختلفی همچون شــیوع بیمــاری کرونــا را تجربه 
کــرده اســت، جوانان نیــز از تیرکش این آســیب ها 
مصون نبودند و عدم توجه به ســامت روان، این 

قشر را آسیب پذیرتر نموده است.«

 چرا در جوانی احساس پیری می کنیم؟
حاجــی زاده در رابطــه بــا احســاس پیــری در 
جوانی توضیح می دهد: »دالیل زیادی در حال 
حاضر می تواند موجب شود که افراد در سنین 
جوانی احساس پیری و ناامیدی داشته باشند. 
کاهــش روابــط اجتماعــی، کاهــش صمیمیت، 
رشــد تکنولوژی و کاهش تحــرکات بدنی، تغییر 
بــه تک فرزنــد  آوردن  ســاختار خانــواده و روی 
ازجمله مســائلی اســت کــه در شــکل گیری این 

احساس در جوانان نقش دارد.«
حاجــی زاده عــدم توجــه به ســامت روان را 
از دیگــر عوامــل ایجــاد احســاس ناامیــدی در 

جوانان دانســت و افزود: »مصرف مواد، 
ســیگار و مشروبات الکلی، عدم تفریحات 
ســالم، تبعیــض، طــرد شــدن، نداشــتن 
ازجملــه  کمال گرایــی  و  اعتمادبه نفــس 
مســائلی اســت که جوانــان را در معرض 
شــرایط بد ســامت روان قــرار می دهد و 

باید به آن ها توجه داشت.«
ایــن روانشــناس می گویــد مشــکات 
اقتصــادی و اجتماعــی به عنــوان عامــل 
نگران کننــده، در ســامت روان جوانــان 
تأثیرگــذار اســت: »مشــکات اقتصادی و 
نگرانــی از آینده منجر به ایجاد احســاس 

دلســردی و پیــری در جوانــان می شــود؛ آن هــا 
اغلــب با این احســاس که هرچقــدر کار کنند به 
اهدافشان دست نمی یابد و نمی توانند تشکل 
خانــواده دهنــد بــه زندگــی ادامــه می دهند و 
ادامه این روند منجر به احســاس فرسودگی و 

پیری در جوانان خواهد شد.«

 احساس پیری با پیری مغز مرتبط است
یک مطالعه اخیر نشان داد که احساس پیری 
در ســن جوانــی ممکــن اســت منعکس کننده 
پیــری مغز باشــد. در ایــن مطالعــه محققان با 
اســتفاده از اســکن مغــز MRI دریافتنــد افــراد 
مســنی که احســاس می کننــد جوان تر از ســن 
خود هستند در مقایسه با کسانی که احساس 
پیــری می کننــد، عائــم کمتــری از پیــری مغــز را 
نشان می دهند. حاجی زاده در خصوص ارتباط 
احســاس پیری با پیری مغز می گوید: »سامت 
جســم و روان هردو باهم نشان دهنده سامت 
یک فرد است و هردو مکمل یکدیگر می باشند. 
ما افرادی راداریم که 29-30 ســال ســن دارند 
امــا به دلیــل مصرف مــواد یا مشــکات زندگی 
چهــره پیــری دارنــد لــذا زمانی کــه فــردی ازنظر 
سامت روان تحت الشــعاع قرار بگیرد، سامت 

جسم نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.«

حاجــی زاده می گویــد پیــری بــا عــدد ســنی 
دقیقی مشخص نمی شــود: »هر عاملی مانند 
بیمارهــای جســمی و روانــی مزمــن یا حــاد، به 
دلیل شرایط ســخت و غیرقابل تحملی که برای 
فرد ایجاد می کند، می تواند تســریع کننده روند 
پیری مغــز و درنهایــت ایجاد احســاس پیری در 

جوانی باشد.«

به  حس  این  انتقال  در  خانواده ها   
جوانان تأثیرگذارند

بــه گفته حاجی زاده ســاختار خانواده، میزان 
صمیمیــت بین اعضــای خانــواده و ســبک های 
تربیتــی والدین در انتقال این حس مؤثر اســت. 
همچنین کاهش دل بســتگی و تعلق خاطر بین 
اعضــای خانــواده، تغییــر خانواده ها از ســاختار 
جمعی به ســمت فــردی، کاهــش تعلق خاطر و 
افزایش حس تنهایی نیز احساس پیری زودرس 
را تشــدید می کنــد. ایــن روانشــناس، نداشــتن 
خانــواده امــن و حمایتگر به دلیــل افزایش آمار 
طاق، اعتیاد و... را از دیگر عوامل تأثیر خانواده 

در انتقال حس ناامیدی در جوانان می داند.

پیر  کاذب  احساس  می توان  چگونه   
شدن را کنار گذاشت؟

حاجی زاده در پاسخ به این سؤال می گوید: 
اســت.  درمــان  از  بهتــر  پیشــگیری  »همیشــه 
مفهــوم پیش گیــری، بیشــتر بــه معنــی کاهش 
و  پیامدهــا  رویدادهــا،  از  پیش گیــری  و  خطــر 

عوارض احساس پیری است.«
ایــن اســتاد دانشــگاه به منظــور پیشــگیری 
از احســاس پیری، ارتقای بهداشــت و ســامت 
روان را الزامــی دانســت و افــزود: »بــا تغییر در 
ســبک زندگــی جوانــان، آموختــن مهارت های 
الزم زندگــی، افزایــش توانمنــدی و خودباوری 
در جوانــان، هدف دار بــودن و جهت دار کردن 
زندگــی بــا درک معنای زندگی و از ســوی دیگر 
ســالم،  تفریحــات  گنجانــدن  و  برنامه ریــزی 
ارتقــای بهداشــت و ســامت روان در جوانــان 

محقق می گردد.«
حاجی زاده با اشــاره به تأثیر مثبت اندیشــی 
روان  بهبــود ســامت  و  اســترس  در مدیریــت 
می گوید: »تفکر مثبــت، بخش کلیدی مدیریت 
مؤثر اســترس اســت که با فواید بســیاری برای 
ســامت روان همــراه اســت. مثبت اندیشــی و 
تأثیر مســتقیم آن بــر رو ی ســامت روان کمک 
ایجــاد  از عواملــی کــه در  تــا بخشــی  می کنــد 
احســاس ناامیــدی و پیــری در جوانــان مؤثــر 

است، کنترل و مدیریت شود.«

همچنین کاهش دل بســتگی و تعلق خاطر بین اعضای خانواده، تغییر خانواده ها از ســاختار 
جمعــی بــه ســمت فــردی، کاهــش تعلق خاطــر و افزایــش حــس تنهایــی نیز احســاس پیری 
وانشناس، نداشتن خانواده امن و حمایتگر به دلیل افزایش  ودرس را تشدید می کند. این ر ز
آمــار طــاق، اعتیــاد و... را از دیگر عوامل تأثیر خانــواده در انتقال حــس ناامیدی در جوانان 

می داند.

بحران سالمندی

متن  گروه  سپهرغرب، 
شما  ما،  امروز  مخاطب  زندگی: 
آب  خانگی  مصرف کنندگان 
نجنبانید،  دست  اگر  که  هستید 
با  بگوییم  باید  تعارف  بدون 
 60 تا   50 کاهش  و  فعلی  شرایط 
زمان  به  نسبت  بارش ها  درصدی 
مشابه سال گذشته، دیگر آبی برای مصرف نداریم! 
واقعیت  یک  غلو،  نه  و  است  طنز  نه  مساله،  این 
است.پس از همین امروز شما هم دعوتید به یک 

چالش دسته جمعی در صرفه جویی آب.
لطفًا چشم هایتان را ببندید. می خواهیم سفری 
داشته باشیم به آینده ای که خیلی از ما دور نیست. 
متاســفانه باید بگوییم که این، یک سفر به کره ماه 
و یا پرواز با کشــتی های هوایی نیست! بلکه سفربه 
آینده ای است که زمین شناسان از همین حاال زنگ 
خطر آن را به صدا درآورده اند و راه گریزی هم وجود 
نــدارد جز یک تغییر در خودمــان. حاال بیایید ادامه 
دهیــم؛ همیــن طور کــه چشــم هایتان را بســته اید 
روزی را تصــور کنیــد کــه زمیــن زیبای مــا، چیزی جز 
یک پوســته ترک خورده نیســت و درختان سبزرنگ 
بلندقامــت دیگــر جایــی در آن ندارند. اســتخرهای 
پــرآب و دوش آبگــرم بــه خاطــرات نوســتالژی مــا 
پیوســته اند و حتــی بــرای آشــامیدن و داشــتن آب 
مصرفی مان هم باید به سهمیه ها متوسل شویم. 
حتمًا خیلی هایتان با خــود می گویید، »ای بابا حاال 

کو تا آن روز!«
اما واقعًا آن روز خیلی دور نیســت، اگر بخواهیم 
بــا همیــن فرمــان حرکــت کنیــم. حتمًا شــنیده اید 
کــه می گوینــد احتمــاًال جنــگ جهانی ســوم بر ســر 
آب خواهــد بــود. من هم مثل شــما امیــدوارم آن 
روز نرســد و خداونــد هیــچ گاه باران رحمتــش را از 
ســرمان کم نکند اما آنچه مهم اســت اینکه ما هم 
ســهمی اساســی دروقوع این جنگ حیاتی داریم و 
باید کاری انجام دهیم. می پرســید چرا؟ متاســفانه 
ما انســان ها بــا اینکه خودمان عامــل اصلی تولید 
گازهــای گلخانــه ای و گرم شــدن کــره زمین، جنگل 
زدایی، آلودگی آب ها، استخراج بیش از حد آب های 
زیرزمینــی و خاصــه آســیب بــه اکوسیســتم ایــن 
کــره خاکی هســتیم، اما به ســبب افتــادن در گیر و 
دارزندگی روزمره، حسابی فراموش کرده ایم که آب 
مایه حیات است و نبودش به معنای پایان زندگی؛ 

پــس چشــم هایتان را بازکنیــد، الگــوی مصرفتان را 
اصــاح کنیــد و به فکر ترســیم آینــده ای بهتــر برای 

زمین باشید.

 خودمان را به خواب نزنیم، واقعًا آب نداریم
همــان طور که می دانید کشــور ما چندســالی 
است وارد دوره خشکسالی شده و شرایط بحرانی 
آب، شوخی بردار نیست. متاسفانه برخی ها برای 
آنکــه خودشــان را بــه زحمــت نیندازنــد، کًال منکر 
کــم آبــی می شــوند و آن چنان فــاز روشــنفکرانه 
برمــی دارنــد و با اطمینــان مدعی می شــوند آب 
هســت! کــه هرکــس ندانــد فکــر می کنــد این هــا 
دســتی در رده هــای باالی سیاســی کشــور دارند 
و پــر از خبرهایــی پشــت پــرده از ســدهای خالــی 
کشــور هســتند که ما از آن بی اطاعیم! برخی ها 
هــم اصًال انــگار در ایــن عالــم زندگــی نمی کنند و 
کًال از دنیــا بــی خبرنــد؛ ایــن دســته از آدم ها هم، 
نمی دانم یا خودشــان را زده اند به آن راه یا اینکه 
واقعًا از ســطح فرهنگی الزم برخوردار نیســتند و 
نمی داننــد که اوضاع چقدر خراب اســت. دســته 
دیگر هم وسواســی های عزیزی هســتند که اصًال 
برای خودشان فلســفه جداگانه ای از آب دارند و 
وقتــی به آن ها از صرفه جویــی از آب بگویی مثل 
ایــن اســت که بــه شــعور نظافتــی آن هــا توهین 
کــرده ای! و نهایتــًا می ماننــد افــرادی کــه جز این 
ســه دســته نیســتند و با اینکه به همه کمبودها 
واقفنــد اما براســاس یک ســری عادت های غلط، 
آب را اســراف می کنند؛ البته اوضاع این ها از بقیه 
بهتــر اســت و راه اصاح هــم برایشــان بازتر چون 
خــود را بــه خــواب نزده انــد و راهــی بــرای بیــدار 

کردنشان وجود دارد.

 صرفه جویی! تکرار یک موضوع قدیمی اما 
ضروری

موضــوع صرفه جویی در مصــرف آب، یک بحث 
بســیار بســیار تکراری اســت اما واقعًا بازخــورد این 
تکــرار چه بوده؟ قطعــًا اگر بازخــورد آن مثبت بود 
امروز یک بار دیگر برایتان قصه تکراری صرفه جویی 
آب را نمی گفتیم. بگذریم؛ االن در اینجا با یک ســری 
شــهروند محترم طرفیم و می خواهیــم راهکارهای 
تکــراری اما فــرار روش های کاهش مصــرف را باهم 

مرور کنیم.

مصــارف  بــا  کاری  کــه  بگوییــم  اول  همیــن  از 
گرچــه  هــم  آن  کــه  نداریــم  صنعتــی  و  کشــاورزی 
آب  از  بســیارمهم اســت و اصــًال بخــش عظیمــی 
مملکــت از این طریق هدر می رود امــا آن را باید به 

کارشناسان این حوزه ها بسپاریم.

 یک چالش دسته جمعی؛ فقط چند لیوان 
در روز!

مخاطب امروز ما، شما مصرف کنندگان خانگی 
هســتید که اگر دســت نجنبانید، بدون تعارف باید 
بگوییــم کــه بــا شــرایط فعلــی و کاهش 50 تــا 60 
درصــدی بارش هــا نســبت به زمان مشــابه ســال 
گذشــته، دیگر آبی برای مصرف نداریم! این مساله، 
نه طنز اســت و نه غلو، واقعیتی اســت که به سبب 
کمبــود بارش هــا و ســطح پایین ســدها بــه خوبی 
می توانیم با چشــمان خودمان آن را ببینیم و حتی 

نگران شویم.
البتــه فکــر نکنیــد کــه شــما و خانواده تــان بــه 
عنــوان چندنفر از چنــد ده میلیون، نقش چندانی 
در کاهــش بحــران نداریــد، زیــرا اگر هرکــدام از ما 
روزانــه فقط یــک لیتر )معادل 4 لیــوان آب( صرفه 
جویــی کنیم می شــود 80 میلیون لیتــر در یک روز. 
حــاال اگــر برای خودمــان یک چالش جــذاب صرفه 
جویی راه بیندازیــد و این لیترهای روزانه را به چند 
لیتــر صرفه جویی تبدیل کنیم، می دانید چه اتفاق 
عظیمی در کشور می افتد و اوضاع ذخایر آبی مان 
تــا چه حد بهبود پیــدا می کند؟ خواهشــا بیایید از 
همین امروز دست به کار شویم و همه دوستان و 
آشنایان را هم به این چالش دعوت کنیم. چالشی 
کــه صرفــًا بعد لذت و ســرگرمی نــدارد و می تواند 

آینده آبی خودمان و کشورمان را تضمین کند.

از  ساده تر  راهکارهایی  با  جویی  صرفه   
ساده؛ کمی تعهد لطفًا!

حتمــًا می پرســید که بــرای ایــن چالش چــه کار 
بایــد بکنیــد. ایــن چالــش و قانون هــای آن، آنقــدر 
آســان اســت که بارهــا و بارها آن ها را شــنیده اید و 
شــاید امتحانش هم کرده باشــید، پس کار سختی 
پیــش رویتــان نیســت. فقــط کافــی اســت کمــی 
هوشمندانه تر این قوانین را بخوانید و آن ها را اجرا 
کنید. این اجرای قوانین اســت که شما را به پیروزی 

می رساند. با ما همراه باشید.

 آموزش کودکان
معموًال اکثر بچه ها عاشــق آب بازی هستند اما 
قطعــًا اگر از همین کودکی اســتفاده درســت را یاد 
بگیرند، در بزرگســالی به افرادی متعهد و صرفه جو 
تبدیل خواهند شد؛ پس حتمًا به آن ها بیاموزید که 
مثًال هنگام مسواک زدن، شست و شوی دست ها، 
حمام کردن و... نباید شیر آب را بیهوده باز بگذارند.

 مسواک زدن محتاطانه
ایــن یک تصویــر تکراری اســت امــا با ایــن حال، 
هنــوز هم خیلی ها هنگام مســواک زدن، شــیرآب را 
بــاز می گذارند و در همــان چنددقیقه کلی آب هدر 
می دهند. سؤالمان از این افراد این است که واقعًا 
بســتن یک شــیرآب اینقدر زحمت دارد که حاضرید 

چند لیتر آب هدر دهید؟

 یک وضوی شرعی و خداپسندانه
هــدر دادن آب به هیچ بهانه ای پذیرفته نیســت 
حــاال چه برســد به وضوگرفتن که بــرای ما مقدس 
اســت، پس لطفــًا در تمام زمان وضو گرفتن، شــیر 
آب را بــاز نگذاریــد. حتمــًا امتحــان کنید، کار بســیار 

آسانی است.

 بستن شیر آب هنگام کف مالی ظرف ها
بارهــا و بارهــا شــنیده اید امــا خواهشــا فقــط 
شــنونده نباشــید و این بار گوش دهیــد. واقعًا در 
تمام مــدت کف مالــی ظرف هــا نیازی بــه بازبودن 
شــیرآب نیست. ضمنًا اگر فشــار آب را هم کم کنید، 
هــم خودتان کمتر خیس می شــوید و هم چند ده 

لیتر آب آشامیدنی، بی سبب هدر نمی رود.

و  لباسشویی  ماشین  از  بهینه  استفاده   
ظرفشویی

ماشــین لباسشــویی و ظرفشــویی نــه تنهــا کار 
مــا را راحــت می کند بلکه درصورت اســتفاده بهینه 
می توانند به کمک صرفــه جویی آب بیاید؛ البته به 
شرط آنکه درهربار شست و شو ظرفیتشان تکمیل 
شده باشد و به خاطر چند تکه لباس و ظرف، آن ها 

را روشن نکنیم.

 استراحت دادن به سماور و کتری
قل قل شــبانه روزی ســماور و کتــری به معنای 

آب  زیــادی  حجــم  تبخیــر 
درطــول روز اســت. اگــر نیازی 
بــه آب جــوش نداریــد، لطفــًا 
زیر سماور و کتری را خاموش 
کنیــد و یا حداقل آن ها را روی 
کمترین شــعله قــرار دهید تا 
بی دلیــل، ده ها لیتر آب تبخیر 

نشود.

 حمام کردن اصولی
از  خیلــی  متاســفانه 
مردم،حمــام را مکانــی بــرای 
آواز خوانــدن و حتــی  تفکــر، 
ریلکس کردن های طوالنی در 
زیر دوش می دانند که این به 

معنای استفاده چند صد لیتر آب 
طی هربار حمام اســت اما آیا فکر 
کرده ایــد که ایــن سرخوشــی ما، 

رویای فرزندانمان در آینــده ای نزدیک خواهد 
بود؟ پس لطفًا زمان استحمام خود را کاهش 

دهید و درهنگام لیف زدن، شست و شوی سر و... 
آب را ببندند. ضمنًا اســتفاده از دوش های پرفشار 

کم مصرف را هم فراموش نکنید.

 اصالح فالش تانک ها
گاب به رویتان! اما باید بگوییم که خیلی از خانه ها 
دارای فــاش تانک هــای بزرگی هســتند کــه در هربار 
استفاده حتی تا 10 لیتر آب را می توانند راهی فاضاب 
کنند، برای جلوگیری از این همه اســراف، می توانید از 
فاش تانک های کوچک تر استفاده کنید و یا حتی با 
قرار دادن جســمی بزرگ مثل یک یا دو آجر در فاش 

تانک های بزرگ، میزان آب مصرفی را کم کنید.

 حذف شست و شوی غیر ضروری کوچه و 
خیابان

در ابن بحران کم آبی، دیدن فردی که شلنگ آب 
را بــی محابــا بازکرده تا مثًال کوچــه و خیابان جلوی 
خانه یا مغازه خود را بشوید، آنقدر غیرقابل تحمل 
اســت که گاهــی آدم از کوره در مــی رود اما لطفًا در 
چنیــن شــرایطی آرامش خور را حفــظ کنید و حتمًا 
بــه طرف مقابــل تذکری نــرم بدهید. اگر هــم او به 
حرفتان توجهی نکرد حداقل شما پیش وجدانتان 

شرمنده نخواهید بود.

 با جارو دست به کار شو!
اصــًال قابــل درک نیســت که جــرا بعضی هــا برای 
شســت و شــوی حیاط و پلــه و کوچه، آب را با فشــار 
هرچــه تمام تــر هدایت می کنند تا هم آشــغال زدایی 
انجام شــود هم شست و شــو. این همشهریان باید 
بداننــد که با این روش اشــتباه، اســراف را به حداعا 

می رسانند.

 توجه به چک چک آب
شــاید به نظرتان نیاید اما چــک چک آب می تواند 
ســاالنه بیــش از 100 هزارلیتر آب هــدر بدهد، پس اگر 
اتصــاالت خرابــی داریــد و شــیری چک چــک می کند، 
سریع تر دست به کارشوید و از هدررفتن آب جلوگیری 
کنید. دیدید؟ به نظرتان صرفه جویی در آب آسان تر از 
چیزی نیســت که تصور می کنید؟ ما نه به عنوان یک 
شــهروند بلکه بــه عنوان یک مســلمان نیز تعهداتی 
نسبت به مصرف آب داریم و در آیات متعددی با تاکید 
بر صرفه جویی مواجه هســتیم کــه معروف ترین آن 
نیز آیه 31 ســوره اعراف است که خداوند می فرماید: 
ُه ال یِحّبُ اْلُمْسِرفیَن  »... َو کُلوا َو اْشَرُبوا َو ال ُتْسِرُفوا ِإّنَ
)از نعمت های الهی( بخورید و بیاشامید، ولی اسراف 

نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد.«

بحرانبیآبیجدیاست؛فرمانمصرفرابچرخانید
شما هم دعوتید به یک چالش خانوادگی

صرفه جویی

سجاد 
کریمان مجد
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11 متن زندگی روش های تنبیه سازنده
سپهرغرب، گروه متن زندگی:  روانشناسان معتقدند تنبیه و تشویق هر دو باید ذیل احترام و مسئولیت پذیری صورت بگیرد نه اینکه والدین در ذیل یک تنبیه دست به بی احترامی به فرزندان و شکستن شخصیتشان بزنند یا تشویقشان طوری باشد که مسئولیت پذیری آتی را 
از آن ها بگیرد. تنبیه باید طوری باشد که حرمت بین والدین و فرزندان از بین نرود و در آینده به مسئولیت پذیری و ارزش مداری بچه ها منجر شود. هیچ گاه والدین نباید بچه ها را طوری تنبیه کنند که اثر مخرب بر جسم و روحشان داشته باشد، سازنده ترین نوع تنبیه، محروم 

کردن آنها برای یک مدت کوتاه از عایق شان است. مثا برای یک روز اجازه ندهند که برای بازی فوتبال به حیاط برود یا به مدتی معین از تماشای برنامه مورد عاقه اش محروم شود.
این نوع تنبیه ، تخریب ندارد چر اکه در آن نه خشونت بدنی وجود دارد و نه فحاشی و خشونت کامی. کاما هدایت شده و در مسیر رشد بوده، به فرزندان هشدار می دهد که به مسیر صحیح باز گردند و باعث می شود تا شخصیت مطلوبشان در آینده شکل بگیرد.

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
درمانی  زوج  متخصصان 
تشابه  به  بی توجهی  می گویند 
مقابل  طرف  با  جهان بینی  در 
و  اجبار  روی  از  صرفًا  ازدواج  و 
جنسی  نیازهای  به  پاسخگویی 
مشکالتی  ایجاد  باعث  می تواند 

جدی در زندگی مشترک شود.
بــرای موفقیــت در ازدواج  مهم تریــن عامــل 
ایجاد آرامش بین زوجین اســت. هرچقدر تشابه 
زوجیــن  بیــن  و ســازگاری  رفتــار  افــکار، عقایــد، 
بیشــتر باشــد، آرامش در ازدواج بیشــتر خواهد 

بود.
یکــی از عواملــی که عدم ســازگاری و احتمال 
مــرد  و  زن   ِ بــودن  مغایــر  یــا  بــودن  مناســب 
تعییــن  پایــدار  و  موفــق  ازدواج  یــک  بــرای  را 
می کنــد، جهان بینی و دنیای ذهنی افراد اســت. 
همان طور که از خود کلمه پیداســت، جهان بینی 
یک دیــدگاه کلی از جهان اســت. این یک دیدگاه 
فیزیکــی از جهــان نیســت بلکه دیدگاهــی فراگیر 
اســت در مورد هــر چیزی که وجــود دارد و برای 
از چنــان  ایــن ویژگــی  مــا حائــز اهمیــت اســت. 
اهمیــت باالیــی برخوردار اســت که دکتــر عاطفه 
عباســی، روانشــناس و مشــاور پیــش از ازدواج 
می گویــد: »اگر می خواهید زندگی مشــترک آرام 
و بدون تنشــی داشــته باشــید الزم است هنگام 
انتخاب همســر از نظر تشــابه دیدگاه هــا، عقاید 
و باورهایتــان مطمئن شــوید در غیر این صورت 
اختــاف در جهان بینــی با طرف مقابــل می تواند 
زوجیــن  بیــن  در  تنــش  و  فاصلــه  ایجــاد  باعــث 

شود.«

جدی  را  ازدواج  در  جهان بینی  شناخت   
ید بگیر

در  تعیین کننــده  و  اصلــی  نقــش  جهان بینــی 
زندگــی ما ایفا می کنــد. جهان بینی هــا مجموعۀ 
عقاید، باورها و تصورات در مورد مســائل دینی، 
فلســفی، اجتماعی و سیاســی را شکل می دهد. 
مشــابهی  جهان بینــی  دقیقــًا  نفــر  دو  به نــدرت 
خواهند داشــت، اما ممکن اســت نوع اساســی 
جهان بینی مشترکی داشته باشند. دکتر عباسی 
ازدواج  در  جهان بینــی  اهمیــت  خصــوص  در 
می گویــد: »ازدواج مهم تریــن انتخاب در زندگی 
اســت چراکــه آدم هــا به شــدت بــر روی همدیگر 
تأثیــر می گذارنــد؛ حتی روحیات، خلــق و رفتار ما 
قابــل الگوبــرداری اســت لذا در ازدواج شــناخت 
دیــدگاه، ارزش هــا و معیارهــای طــرف مقابل در 
موضوعات مختلف بســیار حائز اهمیت اســت و 
الزم اســت به منظور ازدواج پایدار و موفق وجه 
تشــابهی درزمینــٔه جهان بینــی بــا طــرف مقابــل 

وجود داشته باشد.«
ایــن روانشــناس می گوید: »متأســفانه خیلی 
اوقات، آدم ها خودشــان را نمی شناسند و حتی 

نمی داننــد دنبال چــه چیزی هســتند؛ این افراد 
گاهی بدون توجه به مســائلی ازجمله تشابه در 
جهان بینــی با طــرف مقابل، تنها بــه خاطر اجبار، 
رفع نیازهــا و...ازدواج می کنند امــا انتخاب های 
این چنینــی می توانــد باعث ایجاد مشــکاتی در 

زندگی مشترک شود.«

 مالک های مهمی که در ازدواج باید مورد 
بگیرد قرار  ارزیابی 

بتوانیــم  اینکــه  بــرای  عباســی،  گفتــه  بــه 
تشــخیص دهیم کــه دو نفــر بــرای ازدواج باهم 
ســازگاری دارند یــا خیر، الزم اســت ماک هایی را 
موردســنجش قــرار دهیم؛ ازجملــه این ماک ها 
می تــوان بــه مــواردی ازجمله ســن، تحصیات، 
تناســب  اقتصــادی،  وضعیــت  فرهنگــی،  ســطح 
شــغلی، مســائل اعتقادی، دیدگاه سیاســی و...

اشاره کرد.
و پســر در  اختــاف دختــر  عباســی می گویــد 
ماک هــای فــوق می توانــد مشــکاتی را ایجــاد 
یعنــی  هســتند؛  نســبی  ماک هــا  »ایــن  نمایــد: 
هرچقــدر تعارض بیــن ماک های طرفین بیشــتر 
باشــد، اختافات به همان مراتب بیشــتر خواهد 
بــود.« این روانشــناس ادامه می دهــد: »برخی 
برخوردارنــد؛  باالیــی  انعطاف پذیــری  از  افــراد 
به گونه ای که گاهی فــرد می تواند حتی با فردی 
از یــک دین دیگر یا از یک فرقه دیگر ازدواج کند. 
اگر فردی چنین مشــخصه ای داشــته باشد برای 
ازدواج با فردی که ســطح جهان بینی متفاوتی با 

او دارد، دچار مشــکل نخواهد شد.«

 تأثیر تفاوت عقاید سیاسی در ازدواج
گرایش هــای  و  سیاســت  می گویــد  عباســی 
سیاســی اغلــب تأثیــر زیــادی بــر ثبــات روابــط و 
ازدواج دارند: »اگر افراد ســطح سازگاری پایینی 
داشــته باشــند و در بعد سیاســی بــا یکدیگر در 
ایــن مــورد به تنهایــی می توانــد  تضــاد باشــند، 
اختافاتی را به وجود آورد. بنابراین، اگر دیدگاه 
افراد در تعارض نباشــد ازدواج بامانع است اما 
چنانچه دیدگاه ها در تعارض باشــد و ســازگاری 
تعــارض  باشــد،  پاییــن  افــراد  انعطاف پذیــری  و 
حتی دریکی از ماک ها ازجمله مســائل سیاســی 
نیز می تواند منجر به مشــکل در زندگی مشترک 

شود.«

خانواده  اعضای  سیاسی  تفکرات  به   
کنید توجه  یکدیگر 

گاهــی دختــر و پســر ازنظــر مســائل سیاســی 
همســو هســتند امــا خانــواده یکــی از طرفیــن 
یــا یکی از اعضــای خانــواده دختر یا پســر عقاید 
سیاســی متفاوتی دارند؛ دکتر عباســی با اشــاره 
بــه نقش خانواده ها در مســائل مختلف ازجمله 
مســائل سیاســی توضیح می دهــد: »ازدواج در 
ایــران به نوعــی قومی-قبیلــه ای اســت؛ به این 

معنــا کــه دو نفــر باهــم ازدواج نمی کننــد بلکــه 
دو خانــواده و دو فامیل باهــم ازدواج می کنند. 
اگرچه در شــهرهای بــزرگ تأثیر و نفــوذ خانواده 
تفکــرات  به هرحــال  امــا  اســت  شــده  کمرنــگ 
سیاســی  و  فرهنگی-اعتقــادی  ماک هــای  و 
خانواده هــا در ازدواج تأثیرگــذار خواهــد بــود و 

این مســائل باید در نظر گرفته شود.«
عباســی می گوید مســائل مختلف مربوط به 
خانواده هــا نظیــر مســائل فرهنگــی، اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعــی به میزان زیــادی در کیفیت 
تأثیرگــذار اســت:  ازدواج  از  پــس  افــراد  زندگــی 
»اختافــات بیــن زوجیــن گاهــی منجــر بــه دعوا 
می شــود و آن هــا بعــد از مدتی آشــتی می کنند 
امــا خانواده هــا همچنــان بــا یکدیگــر در عناد و 
دشــمنی قرار می گیرند و فشــاری کــه به زوجین 
وارد می کننــد این اســت کــه بهتریــن گزینه برای 

رفع مشکات، جدایی است.«
ایــن مشــاور ازدواج تأکیــد می کنــد: »اگرچــه 
عقایــد سیاســی متعــارض خانواده هــا بــا دختر 
و پســر، در ازدواج تأثیرگــذار اســت امــا در ایــن 
مورد الزم است ســطح پذیرش و انعطاف پذیری 

خانواده ها نیز موردبررســی قرار بگیرد.«
او ادامــه می دهد: »زوجینی که در ســن های 
بــاال ازدواج می کننــد و بــه پختگــی و بلــوغ الزم 
رســیده باشــند، تأثیر و نفــوذ خانواده هــا خیلی 
ســنین  در  کــه  زوجینــی  امــا  می شــود  کمرنــگ 
پایین ازدواج می کنند و حدومرزهای مشــخصی 
ندارنــد، نقش خانواده بســیار تأثیرگذار اســت و 
در چنین شــرایطی الزم اســت مســائل فرهنگی، 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی در خانواده ها با 

دقت بیشــتری موردبررسی قرار بگیرد.«

بعد  جهان بینی  سطح  در  اختالفات  حل   
از ازدواج

گاهــی جهان بینــی زوجیــن در ابتــدای ازدواج 
به هم نزدیک اســت اما به مرورزمان، ایدئولوژی 
و جهان بینــی افــراد در مســائل دینــی، مــادی و 
سیاســی تغییــر می کند و این عوامــل باعث بروز 
اختــاف می شــود؛ عباســی به منظــور مدیریــت 
و حــل ایــن اختافــات می گوید: »برخــی از افراد 
ممکن اســت در دهه هــای مختلف زندگی شــان 
دچــار بحــران شــوند و تفکراتشــان بــر اســاس 
افزایــش اطاعات، دانش و تجربــه درزمینه های 
دینــی، مــادی و سیاســی دچــار تغییر شــود لذا 
چنانچــه زوجین باگذشــت زمان دچار اختاف در 
ســطح جهان بینی شدند، الزم است تا با مراجعه 
به روانشــناس حوزه سازگاری خودشان با طرف 

کنند.« را مدیریت  مقابل 
این روانشناس تأکید می کند: »ما نمی توانیم 
آدم هــا را مجبــور به انجــام کاری کنیــم و بگوییم 
"تــو چندین ســال بــا طــرز تفکــری شــبیه به من 
زندگــی کــردی، پــس بایــد از ایــن بــه بعــد هــم 
این گونه باشــی!"؛ دقت کنیــد این گونه رفتارهای 

کنترل گرایانه و فشار واردکردن به انتخاب، عقاید 
و ســلیقه طــرف مقابــل می توانــد عاملــی برای از 

بین رفتن مهر و محبت بین زوجین شــود.«

 دوران آشنایی، یک فرصت طالیی
دکتــر عباســی، شــناخت و مدت زمــان دوران 
از  پیشــگیری  در  عامــل  مهم تریــن  را  آشــنایی 
بــروز اختافــات درزمینــٔه جهان بینــی می دانــد و 
می گویــد: »در دوران آشــنایی حتمــًا مدت زمان 
الزم )3 تــا 6 مــاه( را در نظر بگیرید و شــتاب زده 
کــه دچــار  زوجینــی  اغلــب  نکنیــد چراکــه  عمــل 
اختاف و ناســازگاری هستند، سریع و احساسی 

گرفتند.« تصمیم 
آشــنایی  دوران  »در  می دهــد:  ادامــه  او 
ارتبــاط بــا خانواده ها بیشــتر می شــود و زوجین 
می تواننــد نــگاه کلی تری به طرف مقابل داشــته 
باشــند؛ در این دوران، دختر و پســر اگــر نتوانند 
با مســائل و اختافات پیش رو کنار بیایند، بدون 
پراســترس طــاق و ضربــه  کــردن مراحــل  طــی 
روحــی ناشــی از آن می تواننــد از ادامــه مراحــل 

ازدواج و عقد رســمی امتناع کنند.«
تأکیــد می کنــد: »زوجیــن در دوران  عباســی 
بایــد  آشــنایی  دوران  همچنیــن  و  خواســتگاری 
دربــاره خط قرمــز و ارزش هایشــان صحبت کنند 
و طــرف مقابــل را بــا پرســیدن ســؤاالت مختلف 
محــک بزننــد تا بــا ناآگاهــی وارد مقولــه ازدواج 

نشوند.«
این روانشــناس با اشــاره به اهمیت مشاوره 
شــناخت  کنــار  »در  می گویــد:  ازدواج  از  قبــل 
فردی، حتمًا به مشــاوره پیش از ازدواج مراجعه 
کنیــد. مشــاوره قبــل از ازدواج صرفــًا بــرای این 
نیســت که مشــاور نظــر دهد که دو نفر مناســب 

یکدیگــر هســتند یــا خیــر، بلکه در مشــاوره قبل 
از ازدواج برخــی مشــکات شــخصی کــه توســط 
انجــام  بــا  نیســت،  قابل شناســایی  اشــخاص 
تست های روانشناســی تشخیص داده می شود 
و دور نمــای رابطــه زن و مرد و میزان تناســب یا 

عدم تفاهم آن ها تخمین زده می شــود.«

عاطفه عباسی

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
که  باشید  والدینی  از  شما  شاید 
وقت کافی برای فرزندانتان ندارید 
منزل،  در  خود  حضور  زمان  در  یا 
فرزندانتان  که  می دهید  ترجیح 
موبایل  گوشی  یا  تلویزیون  با 
مقداری  بتوانید  تا  باشد  سرگرم 

استراحت کنید.
که  هستید  کودکستانی  مربیان  از  هم  شاید   
خاطر  به  چه  دارید،  اختیار  در  هم  باز  فضای  اگر 
در  والدین  سرزنش  از  نگرانی  )یا  کودکان  امنیت 
هنگام بروز حادثه( چه به خاطر دردسر مضاعف 
حتی  دلیل  هزاران  یا  باز،  فضای  در  بچه ها  کنترل 
منطقی دیگر، ترجیح می دهید که آن ها در فضای 
بازی  انجام  اما  کنند.  بازی  کودکستان  بسته 
بازی  با  مقایسه  در  باز  فضای  در  ماجراجویانه 
برای  محاسنی  چه  کودکستان  یا  خانه  فضای  در 

فرزندانمان در بر خواهد داشت؟

 محاسن بازی های ماجراجویانه
و  تجربــه  می توانــد  ماجراجویانــه  بازی هــای 
آگاهــی کــودکان را در سناریوســازی بــاال ببــرد و 
پیش بینی فرصت ها و خطرها را در اختیار کودکان 
قــرار دهد، لذا در ادبیــات طراحی بــازی، نباید این 
حــوزه را نادیده گرفت. کودکان از بازی های همراه 
بــا چالش و هیجان لذت می برنــد و باید گفت این 
موضــوع در ژن هــای مــا، از نیاکانمــان، زمانــی که 
اجدادمــان در جســتجوی شــکار یــا در پــی یافتن 

امنیت بودند، به یادگار مانده است.
انجــام بــازی ماجراجویانــه در فضای بــاز، فراتر 
بــرای  می کنــد،  فراهــم  کــه  بدنــی ای  فعالیــت  از 
کودکان مفید اســت، زیرا کمک می کند تا کودکان 
معاشــرت کننــد، بــدن خــود را بهتــر درک کننــد، 
قدرت تصمیم گیری خود را بهبود ببخشــند و توان 
تأثیرگــذاری خــود را روی تصمیمــات دیگــران بــاال 

ببرند.
در دنیای شــلوغ و پیچیده امروزی، برنامه ریزی 
بــرای گذرانــدن وقــت بیــرون از منــزل بــا فرزندان 
می توانــد دشــوار باشــد، اما بــرای رشــد و تکامل 
ســالم فرزندانمان ضروری اســت. کودکان در سن 
4تا 6 سال به حدود سه ساعت بازی در فضای باز 
در روز نیــاز دارند که اگر این بازی دارای ســناریویی 
ماجراجویانه باشــد، مهارت های نرم کودکان رشد 

قابل ماحظه ای خواهد داشت.

ماجراجویانه  بازی های  در  اجتماعی  رشد   
در فضای باز

بــازی با همســاالن بــه بچه هــا اجــازه می دهد 
تــا مهارت هــای اجتماعــی مهمــی ماننــد همدلی، 
همــکاری و دوســتی را بیاموزنــد کــه می توانــد به 
موفقیت آن ها در دوره بعدی زندگی، یعنی دوران 

دبستان کمک شایانی کند.
1- ارتباط آسان تر با دیگران

محیــط خانــه یــا کودکســتان بــرای بچه هــای 
کوچک تــر، گاهــی اوقــات آن هــا را بــه رقابــت بــا 
دیگــران، )ماننــد خواهر و برادر یا همکاســی ها(، 
بــرای جلب توجه بزرگ ســاالن ترغیــب می کند، این 
موقعیت هــا می تواننــد بچه هــا را تحــت تأثیر قرار 
دهند و اغلب باعث می شــوند که آن ها احســاس 

ترس و دوری از همساالن و مربیان خود کنند.
بــا  و  واحــد  تیــم  یــک  در  بچه هــا  حضــور  امــا 
نقــش  یــک  پذیرفتــن  و  هیجان انگیــز  ســناریوی 
در یــک فضــای بــاز، فضایی کامــًال متفــاوت ایجاد 
خواهد کرد و بعضًا تا روزها داســتان ماجراجویانه 
خــود و دوستانشــان را برای والدیــن خود تعریف 
می کننــد که خود ایــن امر هم باعث می شــود که 

احساساتشان را با بزرگ ساالن و اطرافیان راحت تر 
به اشتراک بگذارند.

2- خودآگاهی بیشتر
کودکانــی کــه در یــک ســناریوی ماجراجویانه، 
هــر بار یک نقش را به عهده می گیرند، مهارت های 
مشــاهده، اســتدالل، تصمیم گیری شــان توسعه 
می یابــد و مهم تــر به آن هــا اجازه می دهــد که هر 
ماجرا را از دیدگاه افراد مختلف ببینند و مفاهیمی 

مانند علت و معلول را یاد می گیرند.
3- قدردانی از محیط زیست

طبــق یــک مطالعه، 87 درصــد از افــرادی که در 
کودکــی به طــور منظــم بیرون بــازی می کردنــد، در 
بزرگ ســالی بــه طبیعــت اهمیــت می دادنــد. دلیل 
ساده ای برای این اشتیاق وجود دارد، بچه ها تجربه 
زیســته و هیجان انگیزی در محیط بیرون داشته اند 
و چــه به صورت خودآگاه )با توجه ســناریوی بازی( 
یــا به صورت ناخودآگاه حضــور در طبیعت را تجربه 
کرده انــد، ایــن خاطــرات شــگفت انگیز، آن هــا را به 
ســمت بزرگ ساالنی آگاه و دلســوز سوق می دهد. 
آن هــا ارزش این فضاها را می دانند، بنابراین انگیزه 

بیشتری برای حفظ آن ها دارند.
4- بهبود روابط با گروه همساالن

بازی هــای  در  منظــم  به طــور  کــه  کودکانــی 

می گیرنــد،  نقــش  خانــه  از  بیــرون  ماجراجویانــه 
عمومًا خودآگاه تر هستند و نسبت به احساسات 
دیگران آگاهی بیشــتری دارند. جالب توجه اســت، 
مطالعــات نشــان می دهد که بچه هایــی که وقت 
خــود را بــه بازی هــای ســناریو محــور در بیــرون 
از خانــه می گذراننــد، کمتــر در آینــده تبدیــل بــه 
قلــدر می شــوند. کار گروهــی و تخیــل بــرای بــازی 
ماجراجویانــه در فضــای بــاز ضروری اســت، که به 
کــودکان اجــازه می دهــد تا تعامــات مثبتــی را با 
همســاالن خــود تجربه کننــد. کودکانی کــه زمان 
ثابتــی برای بازی چالشــی و ماجراجویانه در بیرون 
از خانه دارند، به احتمال زیاد با دیگران کنار می آیند 

و نقاط مشترک پیدا می کنند.

در  ماجراجویانه  بازی های  در  فکری  رشد   
فضای باز

بســیاری از والدین فکر می کنند بهترین راه برای 
رشــد توانایی هــای فکــری فرزندشــان صــرف زمان 
بیشــتر بــرای یادگیــری در یک محیــط کاس درس 
اســت. امــا، بازی والدیــن با کودکانشــان در محیط 
بیرون از خانه و با یک سناریوی جذاب، مهارت هایی 
را بــه کــودکان یاد می دهد که حتــی باعث افزایش 

یادگیری آن ها در محیط مدرسه می شود.

1- کمک به رشد مغز
بــرای  بچه هــا  ماجراجویانــه،  بــازی  طــول  در 
ایفــای نقــش خــود در محیــط، مجبــور بــه تفکــر 
و تصمیم گیــری و کشــف محیــط اطــراف خــود و 
پتانســیل های آن هســتند. آن هــا عاوه بــر اتکای 
و  تصمیم گیــری  مهارت هــای  خــود،  بــه  جدیــد 
توانایی های گروهی خود را نیز توســعه می دهند. 
از طریــق بازی مشــارکتی، بچه ها یــاد می گیرند که 
مســائل را حل کننــد، جهان های خیالی بســازند و 
ایده هــا را به واقعیــت تبدیل کنند. ایــن تجربیات 
بــه بچه ها می آموزد که از قوانین پیروی کنند و به 

دیگران احترام بگذارند.
2- بهبود مهارت های بین فردی

کــودکان در طــول بــازی ماجراجویانــه، اغلــب 
توانایی هــای  و  شــخصیت  جنبه هــای  دیگــر  بــا 
دوســتان خود آشنا می شوند و آن ها را به صورت 
خــودآگاه یــا ناخــودآگاه ارزیابــی می کننــد و یــاد 
ایجــاد  واقعــی  دوســتی  چگونــه  کــه  می گیرنــد 
کننــد. والدین می تواننــد این تعامــل را با تنظیم 
قرارهــای بــازی در فضای باز با دوســتان تســهیل 
کننــد و یــک ســناریو بــرای بــازی بچه هــا ترســیم 
کننــد و حتی والدیــن هــم در آن می توانند نقش 
داشــته باشــند، و یــا اینکــه اغلب یکــی از والدین 

ایــن وظیفــه را به عهده می گیرنــد و دیگر والدین 
به تعامل با یکدیگر می پردازند.

3- فضای یادگیری را گسترش دهید
ترســیم ســناریوهایی در فضــای بــاز کــه در آن 
وســایل آموزشی نیز وجود دارد، به بچه ها فرصتی 
می دهــد تــا اطاعــات و مهارت هــای جدیــدی را با 
بازی بیاموزند. همچنین به بچه ها نشــان می دهد 
کــه می تواننــد در همه جــا یــاد بگیرنــد، نه فقط در 
کاس های درس و فضاهای آموزشی سرپوشیده. 
به عنوان مثال، با حفظ امتیاز در طول بازی، توانایی 
خود را در شــمارش و یادگیــری در مورد روابط بین 

اعداد با افزایش امتیاز تقویت می کنند.
4- جرقــه عالقــه بــه موضوعــات و نقش های 

جدید در زندگی
بازی هــای  در  بیشــتر  زمــان  گذرانــدن 
کــودکان  بــرای  محــور  نقــش  و  چالش برانگیــزی 
امکان تجربه کردن مسئولیت های مختلف را مهیا 
می ســازد، تجربه کردن با همه حــواس، می تواند 
کنجــکاوی را تحریک کند و با فراهــم کردن زمان و 
مواد برای کشــف بیشــتر، عایق جدید را تشــویق 

می کند.
در پایان باید عنوان کرد، بازی های ماجراجویانه 
در فضــای باز و به صــورت خانوادگــی، نه تنها برای 
کودکان، بلکه برای بزرگ ســاالن نیز دارای مزایایی 
اســت، بر اســاس تحقیقــات، این قبیــل تعامات 
)والد-کــودک( در دوران کودکــی باعث می شــود 
کــه دوره بعــدی، یعنــی دبســتان و حتــی دوران 
بلــوغ، روابط همدالنه تر و مؤثرتــری بین والدین و 

فرزندان برقرار باشد.
زیرا در این نوع بازی، کودک و والد، با کمک هم 
به حل مســئله و رویارویی با چالش ها پرداخته اند 
و در ایــن فرایند حل مســئله، لــذت و ماجراجویی 
بــازی  در  آن هــا  تجربــه  و  کرده انــد  تجربــه  نیــز  را 
ماجراجویانــه، ماندگارتر اســت و حــس اعتمادی 
که بین والد و فرزند در این دوران شــکل می گیرد، 

غیرقابل انکار است.
به عاوه فرصــت ارتباط با طبیعــت، رویارویی با 
خطرات و چالش ها به صورت گروهی و معاشرت با 
هم ساالن و بزرگ ساالن در یک محیط باز همراه با 
والدین و مربیان دلسوز و مسئولیت پذیر و کسب 
مهارت های اجتماعی و توسعه مهارت های فردی 
از مزایــای غیرقابل انکار بازی هــای ماجراجویانه در 

فضای باز است.«

اینویژگیمهمدرازدواج
رانادیدهنگیرید

جهان بینی نقش اصلی و 
تعیین کننده در زندگی ما 
ایفا می کند. جهان بینی ها 
مجموعۀ عقاید، باورها 
و تصورات در مورد 
مسائل دینی، فلسفی، 
اجتماعی و سیاسی را 
شکل می دهد. به ندرت 
دو نفر دقیقًا جهان بینی 
مشابهی خواهند داشت، 
اما ممکن است نوع اساسی 
جهان بینی مشترکی داشته 
باشند. دکتر عباسی در 
خصوص اهمیت جهان بینی 
در ازدواج می گوید: »ازدواج 
مهم ترین انتخاب در 
زندگی است چراکه آدم ها 
وی همدیگر تأثیر  به شدت بر ر
وحیات،  می گذارند؛ حتی ر
خلق و رفتار ما قابل  ...

بازیهایماجراجویانهدرفضـــایباز

میالد حقیقی
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اهدای عضو پس از مرگ کامل 
برای نخستیــن بـــار در

 ایران و خاورمیانه
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
فراهم آوری  و  پیوند  واحد  سرپرست 
از  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعضاء 
مرگ  از  پس  پیوند  نوین  عمل  انجام 
بار  اولین  برای  گفت:  و  داد  خبر  کامل 
در خاورمیانه، عمل احیا و اهدای عضو 
در  اهداکننده،  فرد  فوت  تایید  از  پس 

بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( انجام شد.
دکتر ســام زراعتیان نــژاد دوانی با بیــان اینکه با اخذ 
مجوز از وزارت بهداشــت و همکاری شرکت دانش بنیان 
دانشــگاهی نیســپا موفــق به انجــام عمل اهــدا از فرد 
دهنده با مرگ حتمی شــدیم، افزود: این عمل در مورد 
ســه متوفی انجــام و اعضــای حیاتی بدن آنهــا از جمله 
کلیه، کبــد، پانکراس، روده و بافت های دریچه قلب جدا 

و به افراد گیرنده اهدا شد.
وی افــزود: ایــن روش نویــن پیونــد عضــو بــا کمــک 
اعضــای  از  التهابــی  فاکتورهــای  خونــی،  فیلتراســیون 
فــرد دهنــده را کاهــش می دهــد و موجب اســتفاده از 
اعضای پیوندی کــه قابلیت اهدا به علت التهاب ندارند، 
می شــود. ایــن روش، بی نظیــر در کشــور و مــورد تایید 
انجمــن پیونــد خاورمیانه بــوده و مقاله علمــی آن هم 
در ژورنــال بین المللــی پیوند قلب و ریه به چاپ رســیده 

است.
این فوق تخصص جراحی قلب و عروق، خاطر نشــان 
کرد: سابقه انجام عمل پیوند پس از مرگ مغزی و مرگ 
قلبی از ســالیان گذشــته وجود داشــته ولــی عمل اهدا 
پــس از مرگ حتمی فرد دهنده برای اولین بار در کشــور 

انجام می شود.
وی گفــت: در نظر داریــم در قالب یک طرح تحقیقاتی 
این روش )HA380( به طور رســمی ارائه و تحت عنوان 
پروتکل کشــوری از ســوی دانشــگاه علوم پزشکی ایران 
به ســایر دانشگاه ها معرفی شــود تا کمک موثری برای 

نجات بیماران در لیست انتظار اهدا باشد.
زراعتیــان افزود: از دیگر روش های نوین انجام شــده 
در مرکز پیوند دانشــگاه علوم پزشکی ایران، استفاده از 
فیلتــر HA380 برای کاهش التهاب و توســعه اکســیژن 
رســانی خــارج بدنــی بــه همــراه فیلتراســیون خونی در 
بیماران دارای ســندرم زجر تنفســی اســت که این مورد 
در یک بیمار مبتا به آمبولی ریوی با غلظت اکسیژن 49 

درصد با موفقیت انجام شده است.
وی ضمــن تقدیــر از تاش هــای ارزنــده اعضــای تیم 
پیونــد، اظهــار کــرد: بــا حمایــت رئیــس دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایران در نظــر داریم یک مرکز جامــع پیوند برای 
برداشــت »نســوج و تاندون«، »اهدا و فرآوری اعضا« و 

»پیوند عضو« راه اندازی کنیم.
زراعتیان با بیان اینکه تمامی خدمات در این مرکز طبق 
تعرفه دولتی ارائه می شود، تصریح کرد: از دیگر اقدامات 
آتی، ایجاد مرکز تحقیقات پیوند است که تمامی اطاعات 
مربوط به پرونده های اهدا و پیوند به صورت الکترونیکی 

در این مرکز به منظور تحلیل آماری ثبت شوند.
بنابــر اعــام روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ایــران ، این فوق تخصص جراحی قلــب با بیان این مطلب 
که طی 5 ســال گذشــته، حــدود 700 عمل اهــدا در مرکز 
پیونــد دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران انجام گرفتــه که در 
کشور بی سابقه است، تاکید کرد: امیدوارم با دستیابی به 
تکنولوژی های نوین بتوانیم جان بیماران بیشتری را نجات 

دهیم و شاهد پیشرفت روز افزون در حوزه پیوند باشیم.

ایران و جهان

ناصرکنعانی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
معاونت  سرپرست  جهان: 
منابع  توسعه  و  برنامه ریزی 
ابالغ  از  پرورش  و  آموزش 
آخرین مدرک  بخشنامه اعمال 
و  داده  خبر  معلمان  تحصیلی 
تحصیلی  مدرک  آخرین  گفته 
اعمال  ایشان  کارگزینی  حکم  در  معلمان 

می شود.
محدودیت هــای قانونی بــرای اعمال مدرک 
حقوقــی  احــکام  در  ســوم  و  دوم  تحصیلــی 
فرهنگیــان در چندســال گذشــته مطــرح و بــه 
یکــی از گایه هــا و مطالبــات ایــن قشــر تبدیل 

شده بود.
ایــن در حالــی اســت کــه در زمــان نــگارش 
نیــز  معلمــان  رتبه بنــدی  اجرایــی  آیین نامــه 
انتقاداتی مبنی بر عدم محاســبه آخرین مدرک 
تحصیلــی فرهنگیان به وجود آمده بود تا جایی 
کــه در روز 31 فروردیــن ماه جــاری، معاون وزیر 
آمــوزش و پــرورش در ایــن باره توضیــح داده و 
گفتــه بود: »درباره بحث آخرین مدرک تحصیلی 
معلمان که یکــی از مطالبات فرهنگیان بود، در 
نهایت معاونت قوانین مجلس اعام کرد که در 
اجــرای رتبه بندی، آخرین مدرک معلمان اعمال 

خواهد شد.«
مجلــس شــورای اســامی نیــز بر ایــن مهم 
صحــه گذاشــته و 25 آبــان مــاه ســال جــاری 
کوچکی نژاد، ســخنگوی فراکسیون فرهنگیان 
مجلس شــورای اسامی در گفت وگویی اعام 
کرد: قبــا مجلس قانونی درباره اعمال مدرک 
تحصیلــی فرهنگیان تصویب کرد که در مرحله 
اجــرا تفســیر بــه گونــه ای بود کــه تنهــا »تا دو 
مدرک تحصیلــی« فرهنگیان در حکم کارگزینی 
آن ها اعمال شــود؛ یعنی برای فردی با مدرک 
فــوق دیپلم، فقط دو مدرک لیســانس و فوق 
لیســانس لحــاظ شــده و برای او مــدرک دکترا 

نمی شد. اعمال 
وی ادامــه داد: بعــد از آن معاونــت قوانیــن 
و  آمــوزش  وزارت  بخشــنامه  روی  بــر  مجلــس 
پــرورش تفســیری انجــام داد و اعام کــرد که بر 

اســاس قانــون مصــوب مجلــس و مذاکــرات 
»ســقف  بایــد  مجلــس،  رای  و  علنــی  صحــن 
اعمــال مــدرک تحصیلی فرهنگیان« برداشــته 
شــود لذا با این تفســیر اگــر فرهنگیان مدارک 
تحصیلــی از دیپلــم تــا دکتــرا داشــته باشــند، 
مــدرک تحصیلــی آن هــا در هر چهــار مقطع در 
حکم کارگزینی شــان اعمال می شــود و بر این 
اســاس از ایــن پــس اعمــال مــدرک تحصیلی 
مــدرک  طبیعتــا  و  نــدارد  ســقفی  فرهنگیــان 

تحصیلی که در هــر مقطعی در حکم کارگزینی 
اعمال شود باعث افزایش حقوق هم خواهد 
ایــن  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  بایــد  و  شــد 

تفســیر قانونی را اجرا کند.
در نهایــت صبــح روزدوشــنبه صادق ســتاری 
فرد، سرپرســت معاونت برنامه ریزی و توســعه 
ابــاغ بخشــنامه  از  آمــوزش و پــرورش  منابــع 
اعمــال آخریــن مــدرک تحصیلــی معلمــان خبر 
داده و گفته اســت که این بخشــنامه به استناد 

رتبه بنــدی  نظــام  قانــون   2 مــاده   3-2 بنــد 
معلمــان ابــاغ شــده اســت و بــر ایــن اســاس 
حکــم  در  معلمــان  تحصیلــی  مــدرک  آخریــن 

کارگزینی ایشان اعمال می شود.
بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر می رســد بــا ابــاغ 
بخشــنامه مذکور، مشــکات مربوط به اعمال 
مــدرک تحصیلــی فرهنگیــان مرتفــع شــده و در 

احکام حقوقی معلمان می نشیند.
امــا در قانــون رتبــه بنــدی معلمــان دربــاره 
شــرایط احراز رتبه های معلمــی و اعمال مدرک 

تحصیلی فرهنگیان چه آمده است:
نظــام  قانــون   3 مــاده  اســاس  بــر 
رتبه بنــدی معلمــان، مشــموالن قانــون، طبق 
شایســتگی های عمومــی، تخصصــی، حرفــه ای 
و تجربــه خــود در رتبه هــای پنجگانــه بــه ترتیب 
آموزشــیار معلم، مربی معلم، اســتادیار معلم، 

دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند.
تعریــف  بخــش  در  و  راســتا  همیــن  در 

اصطاحــات رتبــه بنــدی در مــاده دوم قانــون 
مذکــور دربــاره شایســتگی های چهارگانــه برای 
احراز رتبه های پنج گانه آمده اســت که »تجربه« 
توانمندی هایــی را در برمی گیــرد که مشــموالن 
رتبه بنــدی در طول ســال های خدمت در حیطه 
تعلیــم و تربیــت و مدیریتــی مرتبــط بــا معلمی 

کسب کرده اند.
دانــش،  از  اســت  ترکیبــی  »شایســتگی« 
نــوآوری  خاقیــت،  بینــش،  نگــرش،  مهــارت، 
و ویژگی هــای فــردی مبتنــی بــر ســند تحــول 
بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این 
امــکان را می دهــد تا وظایف مربوط به شــغل 
را بــه طــور موفقیت آمیــز انجــام دهــد. برایــن 
اساس، »شایســتگی عمومی« به مجموعه ای 
از صفات و ویژگی های شــخصیتی فرد، شــامل 
باورهــا، نگرش هــا، اعتقــادات و رفتــار مبتنــی 
بــر نظــام ارزشــی، فرهنگــی و اخاقــی جامعــه 
اسامی و نظام آموزش و پرورش کشور اطاق 
شــده کــه زمینــه را بــرای انجــام کار متعهدانه 
آمــاده می کنــد و پایبندی فرد را بــه ارزش های 
اســامی و انقاب اســامی، قوانیــن و مقررات 
آشکار می سازد. این دســته از شایستگی ها در 
طول خدمت مشــموالن مورد بررســی و تأیید 

قرار می گیرد.
و در نهایت در تعریف »شایستگی تخصصی« 
آمده اســت کــه مجموعــه ای از توانمندی های 
بــر فرآینــد و برآینــد دانــش  بــا تســلط  مرتبــط 
تخصصــی )موضــوع تدریــس(، دانــش تربیتی 
و ســایر حوزه های دانشــی مرتبط بــا یاددهی – 
یادگیــری، دســتاوردها، خاقیــت و نوآوری های 
علمــی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی 
تفکــر علمــی و انجــام پژوهــش در آن حیطه که 
فرد بــرای انجام مؤثر وظایف شــغلی خود باید 

از آنها برخوردار باشد.
»شایســتگی حرفــه ای« نیــز مجموعــه ای از 
توانمندی هــای مرتبــط بــا بــه کارگیــری تلفیقی 
دانــش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی و 
عملکــرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشــی 
و تربیتــی مبتنــی بــر نظــام آموزشــی معیــار در 

جمهوری اسامی ایران است.

نوسانات یک ماهه بازار خودرو؛ قیمت ها ترمز برید

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: بررسی بازار خودرو در بازه زمانی یک ماهه نشان می دهد که قیمت ها بین 
30 تا 100 میلیون تومان در مدل های مختلف دچار نوسان قیمتی شده و این در حالی است که معامالت 

خاصی در بازار انجام نمی شود.
بــازار خــودرو پــس از چند ماه ســکوت و ثبات نســبی، طی یک ماه گذشــته مجدد دچار نوســان و افزایش 
قیمت محســوس بین 30 تا 100 میلیون تومان شــده است؛ بررسی ها نشان می دهد که پراید 111 معادل 214 
میلیــون تومــان، پراید 131 معادل 200 میلیون تومان، تیبا هاچ بک معادل 224 میلیون تومان، تیبا صندوق 
دار معــادل 219 میلیــون تومان، ســاینا معــادل 230 میلیون تومــان، کوییک دنده ای معــادل 229 میلیون 

تومان و کوییک اتوماتیک پاس معادل 312 میلیون تومان در بازار آزاد قیمت خورده اند.
همچنین پژو 206 تیپ 2 معادل 345 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 معادل 410 میلیون تومان، پژو پارس ســاده معادل 
370 میلیــون تومــان، دنا معمولــی معادل 445 میلیون تومان، رانا پاس معادل 350 میلیون تومان و ســمند LX ســاده 

معادل 338 میلیون تومان در بازار آزاد قیمت خورده اند.
در این بین بررســی بازار خودرو حکایت از آن دارد که معامات خاصی در بازار انجام نمی شــود و بازار در یک رکود نســبی به 
سر می برد؛ نکته مهم اینکه اگرچه قیمت خودرو همواره متناسب با نوسانات نرخ دالر افزایش می یافت اما مؤلفه دیگری هم 

در تغییر قیمت خودروها اثرگذار بوده و آن عرضه کم خودرو به بازار است.
بر همین اساس نیز، هم مشتریان واقعی و هم فروشندگان به امید تغییر وضعیت عرضه و انتظار برای رسیدن خودروهای 

وارداتی به بازار کشــور، از معامات عقب نشــینی کرده و بازار خودرو پیش از موعد در یک خواب زمستانی فرو رفته است.
البته آنطور که متولیان وزارت صمت می گویند تعدادی 
از خودروهای وارداتی به پشــت مرزهای کشــور رسیده اند 
امــا با این وضعیت قیمــت دالر در بازار، باید منتظر ماند و 
دید این خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؛ پیش 
از این مســئوالن اعام کرده بودند که خودروهای خارجی 
با قیمت های اقتصــادی و از محدوده 200 میلیون تومان 
به باال عرضه خواهند شد این در حالی است که ارزان ترین 
خودروی ایرانی مربوط به پراید 131 با قیمت 200 میلیون 
تومان می شــود بنابرایــن اینکه خــودروی خارجی نیز هم 
قیمت با خودروهای هم ردیف با پراید و تیبا عرضه شوند 

جای سوال است.

ایران و عربستان درباره حج مذاکره کردند

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: نخستین دور مذاکرات ایران و عربستان درباره حج 1402 به صورت وبینار 
انجام شد و بر این اساس، مقامات حج دو کشور تا یک ماه آینده در عربستان با یکدیگر دیدار و تفاهم نامه 

حج را امضاء می کنند.
مذاکــرات اولیــه میان ســازمان حج و زیارت و وزارت حج و عمره عربســتان، یکشــنبه ســیزدهم آذرماه به 
صــورت وبیناری برگزار شــد، بنا بــر اعام روابط عمومی ســازمان حج و زیارت، این مذاکرات نخســتین گام در 
برنامه ریزی های رسمی حج بین دو کشور ایران و عربستان در حوزه حج تمتع 1402 محسوب و مثبت ارزیابی 
می شــود و مقرر اســت حدود یک ماه آینده، نشســت رسمی بعدی در عربســتان و با حضور وزیر حج و عمره 

عربستان و رییس سازمان حج و زیارت تشکیل شود و تفاهم نامه حج 1402 به امضا برسد.
در این مذاکرات، پس از بررسی عملیات حج گذشته، نظرات و پیشنهادهایی برای تسهیل در برگزاری حج آینده مطرح شد. 
طرفین همچنین بر ضرورت تعامل درباره موضوعات مطرح شــده برای ارایه خدمات شایســته به ضیوف الرحمان )زائران( که 

از کشورمان به سرزمین وحی مشرف می شوند، تاکید کردند.
ســازمان حج و زیارت در ماه های اخیر موضوعات حج گذشــته را در کارگروه های آسیب شناسی مورد کارشناسی قرار داد و 
به بررسی مسائل اجرایی حج پرداخته است تا در عملیات آینده حج نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام کند 

و در نشست با مسؤوالن وزارت حج و عمره عربستان نیز از نتایج تاش کارگروه های آسیب شناسی صحبت شد.
طرفیــن بــر حــل نقاط ضعــف و بررســی پیشــنهادها بــه منظــور ارایه 

خدمات هرچه بهتر به حجاج در مقایسه گذشته نیز تاکید کردند.
محورهای این گفتگــو بخش های مختلفی، از جمله خدمات در حوزه 
اســکان، حمل و نقل، خدمات فرودگاهی، خدمات ایام تشریق و مشاعر 
مقدس و تغذیه و تدارکات بود که از سوی دست اندرکاران سازمان حج 
وزیارت مطرح و مقرر شد موضوعات توسط وزارت حج و عمره عربستان 

و سایر دستگاه های ذی ربط تا حصول نتیجه پیگیری شود.
ســازمان حــج و زیــارت هنوز ســهمیه و هزینه هــای حج ســال 1402 را 
مشــخص نکرده و پس از امضــا تفاهم نامه جزئیــات آن را اعام می کند. 
بــا ایــن حــال، نماینده ولــی فقیه در امــور حج و زیــارت پیش بینــی کرده 
کــه ســهمیه حج ایران بــه میزان قبــل از کرونا، یعنی حــدود 85 هزار نفر 
بازگــردد. ســهمیه ایــران در دوران کرونــا بــا توجــه بــه محدودیت هــای 

عربستان، کمتر از 40 هزار نفر بود.

قیمت نجومیحج تمتع 1402

سام زراعتیان

ینمدرکتحصیلیدراحکامکارگزینیمعلمان اعمالآخر

و  نــوآوری  خاقیــت،  بینــش،  نگــرش،  مهــارت،  دانــش،  از  اســت  ترکیبــی  »شایســتگی« 
ورش که به فــرد معلم این  ویژگی هــای فــردی مبتنــی بر ســند تحــول بنیادین آموزش و پــر
امــکان را می دهــد تــا وظایــف مربــوط به شــغل را به طــور موفقیت آمیــز انجام دهــد. براین 
اســاس، »شایســتگی عمومی« بــه مجموعه ای از صفــات و ویژگی های شــخصیتی فرد، 

شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی ...

رتبه بندی معلمان

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
در  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 
در  خود  هفتگی  خبری  نشست 
رژیم  منابع  گفت:  خبرنگاران  جمع 
که  کرده اند  اعتراف  صهیونیستی 
میادین  در  موجود  صحنه های 
مختلف ورزشی در جام جهانی قطر 
صحنه ای آشکار از ضدیت ملت های جهان از رژیم 

صهیونیستی است.
ناصــر کنعانــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب 

رسانه، پاسخگوی سئواالت خبرنگاران شد.

 نیاز کشورهای دیگر به برجام کمتر از ایران 
نیست

کنعانی در پاســخ به سوالی درباره برجام گفت: 
نیاز کشورهای دیگر به برجام کمتر از ایران نیست، 
آمریکا و اروپا می توانند تعلل ایجاد کنند اما تاکید 

ما این است این راه را نروند.

 روند عادی سازی برخی کشورهای منطقه 
خیانت به آرمان ملت فلسطین است

روند عادی ســازی با فشــار دولــت آمریکا برخی 
کشــورهای منطقه به ســمت عادی ســازی با رژیم 

صهیونیســتی تــن دادنــد. حضــور ایــن رژیــم برای 
هیچ طرفی امنیت ســاز نیست. سازش با این رژیم 
کمکی به مــردم مظلوم فلســطین نمی کند. روند 
عادی ســازی برخی کشــورهای منطقــه خیانت به 

آرمان ملت فلسطین است.

 جام جهانی قطر ضدیت ملت های جهان از 
رژیم صهیونیستی را نشان داد

منابــع رژیــم صهیونیســتی اعتــراف کرده اند که 
صحنه هــای موجــود در میادیــن مختلف ورزشــی 
در جــام جهانــی قطــر صحنــه ای آشــکار از ضدیــت 
ملت های جهان از رژیم صهیونیستی است که نشان 
می دهد تنفر از این رژیم بیشــتر شــده اســت. تکرار 
ادعاهای بــی پایه و اســاس بــرای بهره برداری های 
سیاســی نشــانه ای از تداوم رویکــرد مخرب آمریکا 
اســت. سیاست ایران در ارتباط با یمن روشن بوده 
و از تمــام ظرفیت خــود برای صلح و ثبــات در یمن 
بهره گرفته اســت. تنها مردم یمن می توانند بدون 
دخالت بیگانگان تصمیم بگیرند. اتهام زنی به ایران 

ادامه سیاست های غلط دولت آمریکا است.

اخراج  برای  آمریکا  طرح  به  تهران  واکنش   
ایران از مقام کمیسیون زن

ایــران در ارتبــاط بــا اقدامــات غیرقانونی برخی 
دولت ها بــه بهانه تحــوالت داخلی ایــران مواضع 
خود را مشخص کرده است. هرگونه سو استفاده 
از تحــوالت داخلــی بــرای اعمــال فشــار سیاســی 

محکوم و غیرقابل قبول است.
ایران بــه عنوان یک عضو ســازمان ملل متحد 
در یــک انتخابــات شــفاف بــا بیشــترین رای عضو 
کمیســیون مقام زن شــده اســت. تاش آمریکا با 
برخــی کشــورهای اروپایی بــه دنبال این هســتند 
بــا اعمال فشــار عضویت ایــران را در این ســاختار 
بــا مانــع مواجه کننــد که ایــن اقدام، اقــدام علیه 
رای آزادانــه کشــورها در ســاختار های بین المللــی 
اســت. این اقــدام در مســیر زیر ســوال بردن حق 
رای کشورها اســت. اگر دولت آمریکا و برخی دیگر 
کشورها موفق بشوند در راستای سیاست اعمال 
فشــار، ایران را از این کمیســیون حذف کنند عما 

یک بدعت را ایجاد کرده اند.
ایــن روند به ارتقای حقوق بشــر کمک نمی کند 
و اگــر محقــق بشــود هــم ســلب غیرقانونــی حق 

ایران اســت هم به اصول حقوق بشر خدشه وارد 
خواهــد کــرد. ایــران در تاش اســت از ایــن اقدام 

غیرقانونی جلوگیری کند.

ازسرگیری  برای  گفت وگو  تداوم  بر  تاکید   
مناسبات ایران و عربستان

گفتگو می تواند زمینه ساز از سرگیری روابط دو 
کشور در چهارچوب های مختلف شود. زمینه برای 
ادامه مذاکرات مهیا است. باید رفتار دولت مقابل 
را دیــد. دولت عراق نیز در مســیر این گفتگو کمک 
زیادی داشته است. موضع ایران نسبت به رسانه 
تروریســتی در دامن زدن به بی ثباتی داخلی کاما 
روشــن اســت. اقدام ایران در این زمینه قانونی و 

حقوقی خواهد بود.
آنچــه در داخــل کشــور مــا رخ داده موضوعی 
داخلــی اســت کــه سوءاســتفاده برخی کشــورها 
برای پیگیری اهداف سیاسی برخی کشورها آشکار 
اســت. از نظر ما اســتفاده از تحــوالت داخلی برای 
پیگیــری اهداف سیاســی مردود و محکوم اســت. 

ایران در این چهارچوب در حوزه دیپلماتیک پاسخ 
خود را نشــان داده اســت. ســفرهای دیپلماتیک، 
نشســت ها و مذاکــرات تلفنی در ســطوح مختلف 
نشــان می دهــد کــه ایــران خــارج از فشــارهای از 
ســوی برخی، در چهارچوب های بین المللی روابط 
خارجــی خود را با جدیت دنبــال می کند و در عین 
حال در مقابل اقدامات غیرسازنده واکنش نشان 

خواهد داد.

 توافق 25 ساله ایران و چین
رابطــه ایــران و چیــن یــک رابطه کامــا رو به 
رشــد و نمونــه خوبــی از همکاری هــای موفــق 
دو کشــور در روابط دوجانبه اســت. تحریم های 
غیرقانونــی واقعیتی اســت که امــکان همکاری 
بــا  کشــورها  از  برخــی  بــا  را  علنــی  و  متعــارف 
محدودیت و مشــکل ایجاد کرده اســت. روابط 
ایــران و چین در حوزه های مختلف برقرار اســت 
مناســبات  توســعه  بــرای  هــم  مســتمر  رایزنــی 
وجــود دارد. آمــار ارقــام هــم نشــان می دهــد 
کــه همکاریهــای دوکشــور موفــق بوده اســت. 
تحریم هــای آمریــکا مانــع عملی کردن بســیاری 
از همکاری هــای ما با برخی کشــورها می شــود. 
روابط ایــران و چین در چهارچوب هــای مختلف 

روندی رو به جلو و رو به پیشــرفتی اســت.

دستاورد  و  روسیه  و  قطر  به  باقری  سفر   
هایش

جناب باقری گفتگوهای رســانه ای در مورد این 
ســفرها انجــام دادند. ایــن ســفرها در چهارچوب 
اســتمرار  مســیر  در  هــم  و  همســایگی  سیاســت 
گفتگوهای ما با مقامات این کشورها برای ارتقای 
مناســبات و همکاری ها بوده است. طبیعتا وقتی 
بــا کشــورهای دوســت نشســتی داریــم راجــع به 
موضوعــات مذاکــرات صحبــت و تبــادل پیام ها و 

تبادل نظر صورت می گیرد.

 سفر السودانی به تهران و دستاوردهای آن
سفر ایشان )نخست وزیر عراق( در چهارچوب 
دعــوت رســمی رئیــس جمهــور از ایشــان بــود. 
موضوعــات  از  دیگــر  یکــی  هــم  مــرزی  مباحــث 
مــورد اهتمام ما اســت که در این ســفر بر اجرای 
توافقــات قبلــی تاکیــد شــد. مــا اخبــار خوبــی در 
ایــن حوزه هــا شــنیدیم کــه عــراق مصمم اســت 
نیروهایــی را در مــرز مســتقر کنــد کــه تحقق این 
اقدام گام مثبت و رو بــه جلویی برای ایجاد ثبات 

در این منطقه است.

تنفر از رژیم صهیونیستی بیشتر شده است

ایـــرانازموضعنیازمذاکرهنمیکند


