
نوجوانان در میان 
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چه موانعی صادرات صنایع دستی را قفل کرده است؟!
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با کم حرفی شوهرم چه کنم؟10جوانی
ســپهرغرب، گروه جوانی: »من هر روز ریز به ریز اتفاقاتی که برایم افتاده را برای شــوهرم تعریف می کنم این تعریف ها گاهی شــامل محتوای برنامه تلویزیونی ای که دیده ام و گفتگوهای معمولی ام با دیگران و... می شــود. اما همســرم گاهی موضوعات کلی را هم 

فراموش می کند بگوید و خیلی کم با من صحبت می کند. آیا این کم حرفی او دلیل خاصی دارد؟!«
حجت االسالم دهنوی در این باره می گوید: »مرد اهل سکوت است و زن اهل حرف است. نباید از همسرتان انتظار داشته باشید پا به پای شما صحبت کند. خانم ها تقریبا روزانه دو و نیم برابر آقایان صحبت می کنند. اگر شوهر شما در مقایسه با مردان دیگر 
کمتر صحبت می کند. ممکن است دارای تیپ شخصیتی درونگرا باشد. پس انتظار زیادی نداشته باشید و با تدبیر و به تدریج او را به سخن آورید. اگر درونگرا نیست. با دیگران حرف می زند اما با شما چنین نیست. علت های مختلفی را می توان برشمرد؛ سکوتش 

به نشانه اعتراض است، شما حرف هایش را به دیگران منتقل می کنید، وقتی حرف می زند او را سرزنش می کنید یا اینکه با توجه به ویژگی جزئی نگری زنانه وارد جزئیات می شوید و همین باعث می شود اطالعات کلی را هم در اختیار شما قرار ندهد.«

نوجوانان در میان 
ایموجی ها سرگردان اند

سپیده  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
سبک  تغییر  به  یادداشتی  در  نیکرو 
رفتاری و نوشتاری دانش آموزان، پس از 

بحراِن کرونا اشاره کرد.
کتاب هــای  نویســنده   و  شــاعر  ایــن 
کودک و نوجــوان در این یادداشــت که 
عنــواِن »نوجوانانی ســرگردان در میان 
ایموجی هــا« را دارد این طــور نوشــت: »در ایــام تنهایی 
ناشــی از قرنطینــه کرونــا، نوجوانان دچــار اختالالتی در 

ارتباطات و بیان احساسات شده اند.
دوران نوجوانــی، در میــان تمــام دوران هــای حیات 
آدمــی، تنها دورانی ســت که جمع، بیــش از فرد اهمیت 
و  دوســتان  آینــه    در  را  خــود  نوجوانــان  و  می یابــد 

همساالنشان بازتعریف می کنند.
در طــول ســال های گذشــته آســیب های زیــادی بــه 
ارتباطــات نوجوانان با دوســتان و جامعه وارد شــد که 

البته احتمال آن می رفت. 
اما با گذشت مدت زمانی پس از پایان ایام قرنطینه 
و بازگشــایی کوتاه مــدت مــدارس پیــش از تعطیــالت 
تابســتانی، بــه نظــر می رســد عمــق و شــدت و اثــرات 
مشــکالت پیش آمده بیش از حد تصــور اولیا، معلمان 

و فعاالن حوزه   کودک و نوجوان بود.

بعضــی از نوجوانــان در ایــن ایــام، »َچــت کــردن« را 
به عنوان راهی برای ارتباط با همســاالن برگزیدند و پس 
از دیدارهــای حضوری با دوســتان، همچنــان معتقدند 
که بیان احساسات و مشکالت به صورت متنی برایشان 

راحت تر از ارتباط حضوری ست. 
استفاده شــده  ایموجی هــای  نقــش  به خصــوص 
در شــبکه ها و اپلیکیشــن های ارتباط مجــازی در بیان 
در  گاهــی  می کنــد  وادار  را  آن هــا  احساسات شــان، 
مکالمــه نیــز بــرای واکنش بــه دیگــران ایموجی مورد 
بــرای  احســاس،  بیــان  و  کننــد  توصیــف  را  نظرشــان 
بســیار ســخت  برایشــان  فــردی  بیــن  حــل مشــکالت 

شده است.
نوجوانــان که پیش از این نیز بــرای حضور و فعالیت 
در عرصه های حقیقی اجتماع، مکان و جایگاه مناســبی 
بــرای خــود نمی یافتنــد، پــس از کرونا بیشــتر احســاس 
می کننــد از جامعه طرد شــده اند و کســی آن هــا را درک 

نمی کند.
نوجوانان ایرانی در حال حاضر، نه فیلمی در ســینما 
دارنــد و نــه تئاتــر و فعالیت های هنری یــا ورزش جمعی 

مناسب سن شان پیدا می کنند. 
روزنامــه و مجله   مناســب آن ها که از خودشــان برای 
حضــور در عرصه های ادبی و فرهنگی دعوت کند وجود 
نــدارد و مــدارس نیــز فعالیت های خود را صــرف جبران 
عقب ماندگــی درســی ناشــی از تعطیلی های ایــام کرونا 

کرده اند.
بــه نظــر می رســد در میــان این همــه فقــدان، جای 
خالی مطالعات آسیب شناســانه در خصوص نوجوانان 
به شــدت احساس می شــود و با این میزان از غفلت، ما 
نســلی از نوجوانان ایرانی را در دامن حسرت های بزرگی 
رهــا کرده ایــم کــه نتیجــه ای جــز از دســت دادن ارتبــاط 

فرهنگی با این نسل نخواهد داشت. 
ضمــن این کــه اگــر به موقع بــه عوارض ناشــی از 
اســت  ممکــن  نکنیــم،  توجــه  کرونــا  ایــام  قرنطینــه   
از  جدانشــدنی  جزئــی  عــوارض  ایــن  از  بخشــی 
ایرانــی  نوجوانــان  شــکل گیری  حــاِل  در  شــخصیِت 
بشــود که تغییر آن در ســنین باالتر قطعــا به همین 

آســانی نخواهد بود.
نوجوانان ایرانی، آینده   ایران هستند و سرمایه گذاری 
بــرای انجــام پژوهــش و مطالعه در مورد آن هــا و ایجاد 
در  آن هــا  بــرای فعالیت هــای جمعــی  زیرســاخت هایی 
محیط هــای امن، کم تریــن وظیفه  دولت هــا، مدارس و 

مراکز فرهنگی ست«.

پنجره

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
مرحله   چند  فردی  هر  زندگی 
حساس را پشت سر می گذارد 
تصمیم گیری  نیازمند  که 
زمان  آن  در  عاقالنه  و  درست 
است و قطعًا یکی از این موارد 
آینده  شریک  انتخاب  حساس 

زندگی خواهد بود.
ازدواج در جامعه کنونی کشور و با توجه به 
تغییر ســبک زندگی مردم رنــگ و بوی متفاوتی 
بــه خــود گرفتــه و تابوهایــی را در جامعــه بــه 
وجــود آورده اســت که تشــکیل زندگــی را برای 
جوانان در اولویت های چندم و یا اصال غیرمهم 

جلوه داده است.
ازدواج را می تــوان یــک ســرمایه اجتماعــی 
تلقــی کــرد کــه زن و مــرد بــر پایــه یک سلســله 
به طــور  اجتماعــی  روابــط  و  ارزش هــا  باورهــا، 
مشــترک ســرمایه گذاری می کننــد. هــر چقــدر 
کــه ریســک ایــن ســرمایه گذاری کمتــر باشــد، 
احتمــاًال  و  پیش بینــی  قابــل  آن  پیامدهــای 
مطلــوب اســت و برعکــس هرچــه ریســک آن 
افزایــش یابد، پیامدهــای آن در زندگی فردی و 
اجتماعی زنان و مــردان، غیر قابل پیش بینی و 
احتماًال  نامطلوب اســت. ازدواجی که در بســتر 
و شــرایط مناســب اجتماعــی، بــر پایــه عشــق، 
ایمان، اعتماد و تعهدات متقابل اسـتوار شده 
و مبتنی بر سیستم پیچیده ای از وابستگی های 
دوجانبــه اســت، پیامدهــای اجتماعــی آن نیــز 
قابل پیش بینی و مطلوب خواهد بود؛ بنابراین 

خطرپذیری آن هم کاهش پیدا می کند.
متأســفانه امروزه به دلیل وجود مشــکالت 
از  بســیاری  معیشــتی  و  اقتصــادی  بی شــمار 
جوانان به اندازه ای سست و بی انگیزه شده اند 
که گویا به کلی قصد ازدواج نداشــته و قید این 
امــر مبــارک را زده اند که از جمله این مشــکالت 
می توان به وجود مسائل اقتصادی، معیشتی، 
شــغل، درآمــد، مســکن، اعتمــاد و تشــریفات 
بســیار زیاد خانواده ها عنوان کرد که گریبانگیر 
فرصــت  ازدواج  هفتــه   اســت.  شــده  جوانــان 
مهمــی اســت تا بــه این مســاله مهــم پرداخته 
شــود، مســاله ای کــه در زمان هایی نــه چندان 
دور بــرای زندگــی جوانــان اولویت بــود اما گذر 
فرهنگــی جامعه از ســنتی به مدرنیتــه، موانع 
بســیاری را در این زمینــه پیش روی جوانان قرار 

داده است.

انتخاب  یک  داشتن  برای  مهم  نکات   
موفق

یــک روانشــناس حــوزه خانــواده و مشــاور 
ازدواج می گوید: ازدواج یک پیوند احساســی و 
عاطفــی میــان زن و مرد بوده که تحت شــرایط 
معینــی به یــک پیمانــی تبدیــل می شــود تا در 
جهــت اهداف مشــترک، مســیر آرامش و رشــد 
حرکــت کننــد؛ بنابرایــن هــر ازدواجــی، ازدواج 

موفق نیست.
دکتــر حســن موالدوســت ادامــه  می دهد: 
ازدواجــی موفــق اســت کــه زوجیــن در جهــت 
جهان بینــی و رســیدن بــه اهــداف مشــترک به 
یکدیگــر کمــک کنند که اولین شــرط آن انتخاب 
درست و دومین شــرط، مهارت مدیریت زندگی 

است.
وی در خصوص ســن مناسب ازدواج اضافه 
می کند: سن شناســنامه ای یکی از مولفه های 
رشــد محســوب می شــود البته درســت اســت 
که رشــد انســان منطبــق بر تقویم زمــان بندی 
ســالیانه اســت اما ســن تقویمی عــدد قطعی 
و  مکتبــی  هیــچ  در  و  نیســت  تغییــر  بــدون  و 
عرفــی ســن مشــخصی تعییــن نشــده اســت 
چراکه انســان ها به دلیــل فاکتورهای مختلف، 

رفتارهای متفاوتی دارند.
وی خاطرنشــان می کنــد: معمــوًال در عرف 
جامعــه  مــا، دختــران در 17 ســالگی و پســران 
در 24 ســالگی به رشــد مناسب ازدواج نزدیک 
می شــوند اما ســن شناســنامه ای یکی از این 
مولفه هــا اســت؛ بنابرایــن مشــاور ازدواج در 
ابتدای آشــنایی دو فرد معیارها را در کنار سن 
تقویمی مــد نظر قرار می دهد؛ ثبــات و تثبیت 
نســبی شــخصیت دختــر و پســر و رســیدن به 
بلــوغ عاطفــی، جنســی، فکــری و اجتماعی در 
کنار ســن شناســنامه ای باید مورد بررسی قرار 

گیرد.
ایــن روانشــناس در ارتبــاط بــا فاکتورهــای 
الزم بــرای ازدواج موفق اظهــار می کند: عوامل 
مختلفی سبب می شود تا ازدواج به یک زندگی 
مشــترک و وضعیــت رضایــت بخش برســد؛ یک 
عده  هســتند که زندگی و انتخاب همسر آینده 
خود را با ســخت گیری زیــادی پیگیری می کنند، 
این افراد در انتخاب همسر، وسواس غیر قابل 
قبولی دارند که سبب تاخیر در ازدواج و یا عدم 

رضایت از همسر پس ازدواج می شود.
وی تاکیــد می کند: گــروه دوم در مقابل این 
افــراد قرار دارند و ســهل انگارانــه انتخاب کرده 
و معموًال زندگــی ناپایداری دارند اما در ازدواج 
بــه دنبــال آدم خــوب نمی گردیــم، دنبــال آدم 
مناسب هســتیم که تناسب، در انتخاب همسر 

بسیار مهم است.
وی با اشــاره به برخــی از فاکتورهای ازدواج 
موفــق، خاطرنشــان می کند: داشــتن دنیاهای 
زندگــی  ســبک  و  تفریحــات  عالقــه،  مشــترک، 
مشــترک و بســتر خانوادگــی مشــابه چراکه که 
نمی توان فرهنگ خانواده ها را نادیده گرفت از 

عوامل ازدواج موفق است.
موالدوســت می گویــد: عالوه بــر اینکــه نیاز 
داریــم تــا هــر دو طــرف آمــاده ازدواج باشــند، 
خانواده هــا هــم بایــد آماده باشــند کــه برخی 
آمــاده نیســتند امــا بایــد  اوقــات خانواده هــا 
آمادگــی الزم بــرای پذیــرش یــک فــرد به عنوان 

داماد و عروس را داشته باشند.
بــرای  وی تاکیــد می کنــد: مهارت هــای الزم 
زندگی مشــترک نیز بســیار مهم اســت درســت 
اســت که به لحــاظ مالــی، جســمی و تحصیلی 
آمادگی داشــت امــا مهمتریــن آن، مهارت های 
الزم بــرای زندگی مشــترک اســت اغلــب ندارند؛ 
داشــتن مهارت گفت وگو، گــوش دادن، ارتباط 
موثــر، توانایــی حل بحران، حل مســئله، کنترل 
خشــم و ارتباط درســت با خانواده های یکدیگر 

در از مهمترین فاکتورها است.
بــرای  بایــد  طرفیــن  می دهــد:  ادامــه  وی 
یکدیگــر جذابیــت ظاهــری داشــته باشــند، بــر 
خالف آنچه کــه گفته می شــود، معیار ظاهری 
مهــم نیســت اما در ابتدای قضیــه اگر جذابیت 
ظاهــری مــورد قبــول نباشــد، ممکــن اســت 
معیارهــای دیگــر در چشــم فرد هــم کمرنگ تر 
شــود ولی بازهم افــراط و تفریط وجــود دارد؛ 
برخــی این مــالک بــزرگ می داننــد و برخی هم 

نمی دهند. اهمیتی 
می شــود:  یــادآور  خانــواده  مشــاور  ایــن 
زندگی هــا به گونــه ای پیش می روند کــه امروزه 
خانواده ها نمایانگر فکر و اندیشــه دختر و پسر 
نیستند، مدت زمان قابل توجهی برای شناخت 
ازدواج دوســت  از  پیــش  آشــنایی  اســت،  الزم 
دختــری و دوســت پســری نیســت چراکه هدف 
هــر دو طــرف رســیدن بــه ازدواج اســت امــا در 
دوســتی هدف ازدواج نیســت و مسیر در جهت 
آشــنایی اهــداف و نیم نگاهی به گذشــته افراد 

طی نمی شود.
دوســتی،  روابــط  در  می کنــد:  اضافــه  وی 
تفریحــات و لذت هــای لحظــه ای و آنــی مد نظر 
اســت امــا عمــق الزم بــرای شــناخت و ازدواج 
قوانیــن  و  پروتــکل   طبــق  لــذا  نــدارد؛  وجــود 
ع ایــن آشــنایی انجام  مشــخصی و عرف و شــر

شود.
وی ادامه می دهد: آشنایی باید زمانی میان 
دو الــی چهار ماه باشــد، این آشــنایی حضوری 
بــا اطالع خانواده هــا در محل عمومــی، گاه در 
کنــار خانواده هــا، گاه مجــازی و گاه بــه شــکل 
تحقیقات اولیه از محل زندگی، شغل، تحصیل، 

زندگی و آشنایان است.
موالدوســت تاکید می کند: در آشنایی پیش 
از ازدواج مولفه هــای عاطفی نقشــی ندارد اما 
در موارد متعدد وارد فاز احساســی می شــوند 
و بعدهــا کــه اطــالع می یابنــد، مــورد مناســب 

ازدواج نیســت ناگزیر به پذیرش شده و سپس 
پشیمان می شوند.

وی بیــان می کنــد: از ازدواج عجوالنــه بایــد 
پرهیــز کــرد، برخــی خانواده ها به دلیــل فضای 
عرفــی عجوالنــه تصمیــم می گیرنــد که ســبب 
می شــود بــدون آگاهــی و شــناخت گاهــی تن 
بــه عقــد و ازدواج داده و بعــد مدتی بــا موارد 
بدیهی روبرو می شــوند که به علت عجله مورد 

غفلت قرار گرفته است.
وی ادامــه می دهــد: امــروزه پیچیدگی های 
بســیاری در شــخصیت انســان ها بوجود آمده 
اســت، طبیعتا ازدواج یک تصمیم برای نیم قرن 
آینــده زندگی فرد اســت و اهمیت زیــادی دارد؛ 
بــا  و  دارد بســیار ســنجیده  بنابرایــن ضــرورت 
تمامی جوانب اتفاق بیافتد که در این موقعیت 
نقش مشــاور ازدواج نمایان می شــود. امروزه 
به علــت تخصصــی شــدن تمامــی موضوعات 
زیســتی، نیــاز بــه متخصص امــر خود را نشــان 
می دهــد کــه تجربــه کافــی داشــته باشــد و در 
مواقع حســاس برای آنها شــناخت بیشــتری از 

خود و طرف مقابل ارائه دهد.
این روانشــناس خانواده در خصوص دالیل 
کاهــش تمایــل جوانــان بــه ازدواج می گویــد: 
وجــود مشــکالت اقتصــادی، مهمتریــن عامل 
ازدواج اســت، جوانــی  بــه  در کاهــش تمایــل 
کــه کار نــدارد، جــرأت فراهــم کــردن مســکن و 
نکتــه  داشــت.  نخواهــد  را  ازدواج  را  تشــکیل 
مهم تر، فرهنگ ســازی نســبت به ازدواج اســت 
کــه ازدواج جزو کاالهای لوکــس در جامعه قرار 
گرفته اســت و فضای ارتباطی رسانه ای ازدواج 
را تبدیــل بــه کاالی لوکــس برای افــراد الکچری 
کرده و جرأت مندی آنها را برای ازدواج ســاده و 

عزت مند گرفته است.
از  یکــی  موالدوســت خاطرنشــان می کنــد: 
عوامــل در میان جوانان امروزی، ارضا غریزه ها 
از راه هــای غیــر معمــول اســت کــه ایــن، حس 
ســیری کاذب ایجــاد می کند و ســبب می شــود 
ازدواج بــه تاخیــر بیافتــد. برخــی از خانواده ها، 
جوانــان خــود را به گونه ای تربیــت کرده اند که 
مسئولیتی بر عهده  آنها نیست؛ بنابراین ازدواج 
برای او دشــوار و سخت بوده و سبب می شود 
فکــر کننــد بعــد ازدواج بســیاری از لذت ها، کم 
کاری و تن پروری های آنها تعطیل می شود؛ لذا 

جرات ازدواج را نخواهند داشت.
وی ادامــه می دهــد: برخــی هــم اختــالالت 
روانــی دارند که جــرأت الزم برای تصمیم گیری را 

ندارند و باید بررسی شوند.
یــادآور  همچنیــن  ازدواج  مشــاور  ایــن 
می شود: جوانان به درس خواندن اکتفا نکنند 
و کار مهارتــی در حد پاره وقت در طول تحصیل 
داشــته باشــند کــه امــکان تأمیــن هزینه هــای 

روزمره زندگی حداقلی را داشته باشد.
وی اظهار می کنــد: ارتباطاتی که منجر به رد 
وبــدل کــردن عواطف و احساســات و غریزه در 
دختر و پسر شــود، باید فاصله گیرند که کمکی 
به شناخت طرف نمی کند و وابستگی می آورد و 

تبعات خطرناکی دارد.

این مشــاور خانــواده، خاطرنشــان می کند: 
آمــوزش و یادگیــری مهارت هــای زندگی بســیار 
مهــم اســت، همان میزان که داشــتن  شــغل و 
پول مهم است، مدیریت خشم، مهارت ارتباطی 
و روابط اجتماعی متناســب با بعد از ازدواج نیز 
مهــم اســت کــه بــا مطالعه  کتــاب یا حضــور در 
دفتر مشــاوره و تمرین متناســب بــا آن برطرف 

می شود.
دوســتی،  ازدواج  می شــود:  متذکــر  وی 
همــکاری، هــم کالســی یا زندگــی با پــدر و مادر 
نیســت؛ جنــس این روابط دختر و پســر با تعهد 
قانونی شــرعی و اخالقی همراه است که بسیار 
متفاوت از این فضاها اســت و مهارت های الزم 

باید فراهم شود.
موالدوســت اضافه می کند: نکته مهم دیگر 
پشــتکار و جدیت در شــغل و درآمدزایی اســت 
که بســیاری از آنهــا توجهی ندارند اما اســتمرار 
تاثیــر  و  و پشــتکار ســبب موفقیــت می شــود 

بیشتری دارد.
او تاکید می کند: بعد انجام این اقدامات به 
خدا توکل کنید که از این بعد خدا گشایشی در 
امــر ازدواج داده و مفهــوم از تــو حرکت از خدا 

برکت محقق می شود.

ازدواج  برای  بسیاری  تمایل  جوانان   
دارند اما شرایط فراهم نیست

در  نیــز  مذهبــی  مســائل  کارشــناس  یــک 
موضــوع  بــه  ائمــه  و  اســالم  نــگاه  خصــوص 
ازدواج می گویــد: فاکتور اصلی داشــتن ازدواج 
موفق از نظر قرآن رســیدن به آرامش است که 
اگــر در زندگــی آرامش نداشــته باشــید، موفق 
نمی شــوید و ایــن مهم زمانی اســت که ازدواج 
از روی تعقــل باشــد و با عواطف و احساســات 

انتخاب نکنند.
ادامــه  هــادی  محمــود  االســالم  حجــت 
می دهــد: عواطــف و احساســات زودگذر بوده 
و بعــد مدت ها کمتر شــده و نتیجه ای نخواهد 
داشت، انتخاب بر اساس عقل و عقالنیت مهم 
بــوده و مهمتریــن فاکتور هم کفر و هم شــأن 
بــودن اســت یعنــی از لحــاظ فکــری عقیدتی و 

فکری یکسان باشند.
وی اضافــه می کند: جوانان تمایل بســیاری 
بــرای ازدواج دارنــد اما امکانــات ازدواج فراهم 
نیســت، وجود تشــریفات زائــد کار را بدتر کرده 
اســت و تقاضــای غیــر معمــول مــورد بعــدی 
اســت که زندگی انســان را بر هم می زند. نقش 
خانواده ها در ازدواج جوانان بسیار مهم است، 
اگر به نتیجه ای برسند که به جای تشریفات زائد 
باهم کنــار بیایند عالی اســت و خانواده ها باید 
بــه فرزندان خود کمک کنند.یکی از وظایف پدر 
و مــادر در قبال فرزندان خود، تامین اســباب و 
مقدمات ازدواج آنها اســت به ویژه پدر و مادری 
که دارای تمکن مالی هســتند حتما باید به فکر 
ازدواج فرزنــدان خود باشــند تا مبــادا فرزندان 

آنها دچار گناه و معصیت شوند.
وی ادامــه می دهد: یکــی از موضوعاتی که 
امــروز مطــرح می شــود، بحــث اســتقالل مالی 

جوانان اســت؛ این خواسته هرچند بحق است 
اما شرایط اقتصادی جامعه به نحوی است که 
اســتقالل مالی جوانان و فراهم شــدن شرایط 
قبل از ازدواج خیلی دیر محقق می شــود. البته 
بنا به احــکام فقهی، فراهم کردن زمینه  ازدواج 
جوانان بــرای پدران و مادرانی کــه تمکن مالی 
دارند، واجب است تا جلوی گناه جوانان گرفته 

شود.
مانــع  خصــوص  در  هــادی  حجت االســالم 
تراشــی های بعضــی از والدیــن و شــروطی کــه 
بــرای ازدواج تعییــن می کننــد، می گویــد: بایــد 
از ایــن والدیــن ســوال کنیم کــه آیا شــما نیز در 
خــودرو،  شــخصی،  ملــک  دارای  ازدواج  زمــان 
امکانــات آنچنانی و... بودید؟ قطعا پاســخ آنها 
منفــی خواهد بــود در حالیکه وقتــی دو جوان 
عاشــق یکدیگــر  می شــوند، با داشــتن شــور و 
شــوق جوانی و بــا تــالش و حمایــت از یکدیگر 
می تواننــد زندگــی مشــترک و آشــیانه  خــود را 

تشکیل می دهند.
ایــن کارشــناس مذهبی بــه تاکید اســالم بر 
ازدواج آســان اشــاره کــرده و اضافــه می کنــد: 
دو معضــل بســیار مهمــی که اکنــون جامعه و 
جوانان را تحت فشــار قرار داده است عبارتند از 
تعیین مهریه های سنگین و تشریفات بی جا که 
بدون شک 50 درصد مشکالت ازدواج را همین 
تشــریفات بی جــا به وجــود آورده و جوانان را از 
انجام ازدواج ترســانده است و وقتی که به یک 
جــوان می گوییم ازدواج کند موضوعاتی مانند 
هزینه هــای تاالر، خرید طال و... را مطرح می کند 
کــه موجب تــرس ایــن جــوان از انجــام ازدواج 

شده است.
شــرایط  ایــن  در  می کنــد:  خاطرنشــان  وی 
ســخت اقتصادی و گرانــی آیا واقعیــت ضروری 
اســت که جــوان را وادار به خرید ســرویس طال 
کنیم؟ آیا مانع تراشی ها و شروطی که به لحاظ 
شــرعی و قانونی هیچ توصیه ای به آنها نشــده 
است، الزم است؟ چرا وقتی که دو جوان عاشق 
یکدیگر شــده اند و یقین دارند که می توانند در 
کنــار هم زندگــی کنند، پــدران و مــادران بجای 
کمــک بــه آنهــا و فراهــم کــردن شــرایط ازدواج 

فرزندان خود، مانع تراشی می کنند؟
وی بــه نقــش دولــت و متولیان امــر ازدواج 
تاکیــد کــرده و بیــان می کنــد: دولــت و همــه  
کسانی که در این موضوعات مسئول هستند، 
بایــد در روز قیامت پاســخگو باشــند کــه چرا با 
وجــود امکانــات زیاد در کشــور بازهــم جوانان 
در امــر ازدواج و تشــکیل زندگــی دچار مشــکل 
هســتند و باتوجــه بــه اینکــه اکثریــت جامعــه 
دارای مشــکالت مالی هســتند، مســئوالن امر 
بــرای فراهم شــدن شــرایط ازدواج جوانان چه 

کارهایی انجام داده اند؟
حجت االســالم هادی در پاسخ به این سوال 
کــه چرا علی رغم وعده الهی در خصوص فراهم 
کــردن شــرایط مالــی زندگــی مشــترک بعــد از 
ازدواج، عــده ای از جوانــان همچنــان از ازدواج 
می ترســند، می گوید: خداوند درآیه 32 ســوره 
َو  ِمْنُکــْم  یامــی   اْلَ َأْنِکُحــوا  نــور می فرمایــد »َو 
اِلِحیــَن ِمــْن ِعباِدُکــْم َو ِإماِئُکــْم ِإْن َیُکوُنــوا  الَصّ
ُ واِسٌع َعِلیٌم«  ُ ِمْن َفْضِلِه َو الَلّ ُفَقراَء ُیْغِنِهُم الَلّ
یعنــی نباید نگــران فقر بعد از ازدواج باشــیم و 
خداونــد وعده داده که شــما ازدواج کنید و اگر 

فقیر هم باشید، شما را غنی می کنم.
وی اضافــه می کند: این آیه برای بســیاری از 
افــراد ملموس اســت، چراکه در اوایــل ازدواج 
کمتریــن امکانــات ممکــن را نیــز نداشــتند اما 
بعــد از گذشــت چنــد ســال صاحــب مســکن، 
فرزنــد و امکانــات شــده انــد؛ بنابرایــن وعــده 
خداوند قطعا تحقق پذیر اســت ولی متاسفانه 
مشکالت فعلی جامعه و تشریفات کاذب باعث 
ایجاد ضعف در ایمان افراد شــده اســت که اگر 
یک جوان به تشــریفات و تجمل گرایی تن دهد، 

دچار گرفتاری خواهد شد.
وی اظهــار می کنــد: اگر به آداب و رســوم 20 
الی 25 سال قبل برگردیم، بسیاری از مشکالت 
ازدواج حل خواهد شــد بطوریکه در آن ســالها 
و  شــادی  اوج  در  و  اتــاق  یــک  در  خانواده هــا 
صمیمــت عقد می گرفتنــد و شــادی می کردند 
از تــاالر، بــاغ و ماشــین های عــروس  و خبــری 
گران قیمــت نبود و با همان خودروهای ســاده 

آن دوران بهترین زندگی را شروع می کردند.
کــه  می گویــد:  مذهبــی  کارشــناس  ایــن 
شــخصیت کســانی که ثروت آن چنانــی ندارند، 
کمتــر از کســانی کــه ثروتمند هســتند، نیســت 
و از کســانی کــه تمکن مالی دارنــد، می خواهم 
رعایت حال اقشــار ضعیف و پایین جامعه را نیز 
بکنند چرا که در روز قیامت پاسخگوی بعضی از 

کارها خواهند بود.
زندگــی  یــک  تشــکیل  در  بســیاری  عوامــل 
مشــترک موفق دخیل است که پختگی طرفین 
را می طلبد، همه  پیچیدگی های انتخاب شــریک 
زندگــی تنهــا به نــوع تحلیــل و نــگاه جوانان ما 
بازمی گــردد که می تــوان ایــن پیچیدگی ها را با 
نوع نگاه خاص خود ســهل و آســان کــرد البته 
نقش دولتمردان و تسهیل ازدواج از سوی آنها 

نیز بی تأثیر نیست.

ین از شوق، بیم، امید و دلبستگی وایتی شیر ازدواج ر

فضای مجازی

ازدواج

وابــط اجتماعی به طور مشــترک  ازدواج را می تــوان یــک ســرمایه اجتماعــی تلقــی کــرد کــه زن و مــرد بر پایــه یک سلســله باورها، ارزش هــا و ر
سرمایه گذاری می کنند. هر چقدر که ریسک این سرمایه گذاری کمتر باشد، پیامدهای آن قابل پیش بینی و احتمااًل مطلوب است و برعکس 
هرچــه ریســک آن افزایــش یابــد، پیامدهــای آن در زندگــی فــردی و اجتماعی زنــان و مردان، غیــر قابل پیش بینــی و احتمااًل  نامطلوب اســت. 
ازدواجی که در بستر و شرایط مناسب اجتماعی، بر پایه عشق، ایمان، اعتماد و تعهدات متقابل اسـتوار شده و مبتنی بر سیستم پیچیده ای 
از وابستگی های دوجانبه است، پیامدهای اجتماعی آن نیز قابل پیش بینی و مطلوب خواهد بود؛ بنابراین خطرپذیری آن هم کاهش پیدا 

می کند.
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آیا شیوه جدید کنکور به عدالت 
آموزشی نزدیک تر است؟

مشاور  جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
سومین  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دورهمی فعاالن عرصه عدالت آموزشی 
با محوریت کنکور و نسبت آن با عدالت 

آموزشی برگزار شد.
ســؤاالت  آینــده  ســال  کنکــور  در 
عمومــی از کنکور حذف می شــود، تأثیر 
ســوابق تحصیلــی بــه 60 درصد خواهد رســید و کنکور 
کمــی از جایگاه خــود را به امتحانات نهایی ســه ســال 
دبیرستان خواهد سپرد؛ این مهم ترین تغییرات کنکور 
از ســال آینده اســت که توســط شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی به تصویب رســیده اســت؛ در ســال های اخیر 
برگــزاری کنکــور همواره بــا انتقــادات فراوانــی رو به رو 
بــوده اســت بــا این حــال تصمیــم اخیــر شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی نیــز منتقدان خــود را دارد. ســومین 
دورهمــی فعــاالن عدالــت آموزشــی با بررســی همین 
موضوع روز دوشــنبه ششــم تیر ماه برگزار شد که طی 
آن موافقان و مخالفان شــیوه جدید برگزاری کنکور به 

ارائه نظرات خود پرداختند.
حمیدرضــا خان محمــدی گفــت: ایــن دورهمــی بــا 
محوریــت کنکور و نســبت آن با عدالت آموزشــی برگزار 
شــد؛ در بخــش اول ایــن دورهمــی به موضوع شــبکه 
سازی پرداخت شد و هر فردی با معرفی خود، برنامه ها 
و اقداماتی را که در زمینه عدالت آموزشــی انجام داده 
اســت؛ توضیــح داد. بخــش دوم ایــن دورهمــی هم با 
محوریــت چالــش اجرای کنکور و نســبت آن بــا عدالت 

آموزشی بود.
عدالــت  دورهمــی  ســومین  مهمانــان  افــزود:  وی 
آموزشی به ترتیب دکتر امانی از شورای عالی آموزش و 
پرورش، امیدی از فعاالن حوزه مباحث آموزشی، آقای 
رفیعی از دانشــگاه فرهنگیان، تراب زاده از اندیشــکده 
دانشــگاه امام صادق، واعظ پور از طــرف گروه جهادی 
الســابقون و موسوی از شــورای عالی انقالب فرهنگی 

در این جلسه حضور داشتند.

 شیوه جدید برگزاری کنکور به عدالت نزدیک تر 
است

خان محمدی با بیان اینکه فعاالن عدالت آموزشــی 
در ایــن دورهمــی دو موضــع مخالــف و موافــق را در 
خصــوص قانــون جدید برگــزاری کنکور مطــرح کردند، 
گفــت: موافقــان این موضــوع را مطرح کردنــد که این 
قانــون قطعــا 100 درصــد بدون اشــکال نیســت اما به 
عدالت نزدیک تر شــده است؛ اضطراب را کاهش داده و 
به خاطر اینکه حد نصابی گذاشته است تا داوطلب دو 
بار در ســال کنکور بدهد به عدالت نزدیک تر است تا اگر 
داوطلب شــب آزمون کنکور بیمار شــد؛ تمام فرصتش 

را از دست ندهد.
مشــاور وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: موافقان 
بحــث دروس عمومــی را مطــرح کردنــد کــه بــا قانون 
جدیــد تنهــا نقــاط تســتی دروس عمومی مــورد توجه 
نخواهــد بــود و به ایــن دالیــل در موضــوع اول از این 
اتفاق دفاع کردند و اظهار داشتند که این مدل برگزاری 

کنکور زمینه ای برای پیاده سازی سند تحول است.
خــان محمدی در خصوص اظهارات مخالفان شــیوه 
جدیــد اجرای کنکــور گفت: از ســوی دیگــر برخی موضع 
مخالــف بــا قانون جدیــد برگــزاری کنکور داشــتند؛ دلیل 
اولشــان ایــن بود کــه ما رقابــت را حتما باز هــم خواهیم 
داشت چرا که در رشته های خوب در دانشگاه های خوب، 
همــه دانش آمــوزان معــدل خــود را بــاال می آورنــد و اگر 
آزمون های نهایی درست برگزار شود؛ همچنان همه طی 

یک فرایند یکسان همچنان همه به کنکور نیاز دارند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: نکته دومی که 
مخالفان شــیوه جدید برگــزاری کنکور آن را بیان کردند 
این بود که مســئله کنکور مسئله جزئی بوده است که 
وزارت شــورای عالــی انقالب فرهنگی بــه آن ورود کرده 
اســت؛ کــه این هــم در همــان ابتدا بــا تذکــر موافقان 
شیوه جدید برگزاری کنکور مواجه شد که حتی اگر این 
موضــوع هم جزئــی بوده باشــد حل آن ضــروری بوده 
اســت؛ موضــوع دیگــری که در ایــن دورهمــی به بحث 
و تبــادل نظر رســید بحــث درگیــر کــردن دانش آموزان 
و مدارس در ســه ســال اســت که از همان ابتدا فکر و 
ذهنشــان درگیر آزمون های نهایی شود که عمًال تربیت 
به حاشــیه می رود و به ســند تحول باز هم بی توجهی 
می شــود و بــا ایــن رویکرد کســی بــه اقدامــات مهارت 
محــور و آمــوزش مهارت هــا بــه دانش آمــوزان توجــه 

نخواهد کرد.

 مافیای کنکور همچنان وجود دارد
خان محمــدی بــا اشــاره بــه درآمدزایی مؤسســات 
کنکوری گفت: موضوع دیگری که در این جلســه مطرح 
شــد بحث اقتصاد کنکور اســت؛ مخالفان گفتند که اگر 
پــای معلمــان دروس عمومی را از بســاط کنکور جمع 
کنیــم آیــا بــاز هــم مافیــای کنکور حــذف خواهد شــد؛ 
مافیای کنکور حذف نشــده و بیشــتر از قبل به ســمت 
دروس اختصاصــی مــی رود و فضــا کامــًال بــه ســمت 

مافیای کنکور می رود.
مشــاور وزیر آموزش و پرورش در قــرارگاه عملیاتی 
عدالت تربیتی و نصیب آموزشــی افزود: طبیعی اســت 
کــه وقتی هــم بخواهنــد امتحانــات نهایی را بــه کنکور 
ایــن  را ســخت تر برگــزار می کننــد و  آن  نزدیــک کننــد؛ 
ســخت گیری باعث افت تحصیلــی و کاهش افت نمرات 
دانش      آمــوزان می شــود و تعــداد مردودی هــا و تــرک 
تحصیلی ها اضافه خواهد شــد و در کل ســه دهک باال 
طبــق آماری که داده شــده اســت جــز رتبه هــای باال در 

کنکور می شوند.

تحلیل

جوانی غنیمت شــمردن فرصت جوانی و تباه نکردن آن در کالم نبی اکرم )ص(
نا َاْهَل اْلَبْیِت« سپهرغرب، گروه جوانی: پیامبر اسالم )ص( می فرمایند: »ال َتزوُل َقَدما َعْبٍد َیْوَم اْلقیاَمِة َحّتی ُیْسَا َل َعْن َاْرَبٍع َعْن ُعُمِرِه فیما َاْفناُه َو َعْن َشباِبِه فیما َاْبالُه َو َعْن ماِلِه ِمْن َاْیَن َا ْکَتَسَبُه َو فیما َا ْنَفَقُه َو َعْن ُحّبِ

انســان، در روز قیامت، قدم از قدم برنمی دارد، مگر آن که از چهار چیز پرســیده می شــود: از عمرش که چگونه گذرانده اســت، از جوانی اش که چگونه ســپرى کرده، از ثروتش که از کجا به دســت آورده و چگونه خرج کرده اســت و از دوســتی ما اهل بیت. 
)خصال، ص253(.

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
رسانه  طریق  از  سلبریتی ها 
می کنند  ثبت  را  گذرا  یک لحظه 
واقعیت  از  آنی  تصویری  تا 
که  باشد  مشترکی  اجتماعی 
متزلزل  سلبریتی  خود  به قدر 
تصویر سازی،  نوع  این  است؛ 
فرد  به  که  نیازی  می کند!  کاذب  نیاز  تولید 
طعم  نیاز  این  به  رسیدن  بدون  می کند  القا 

خوشبختی را نمی چشد.
کمال گرایــی در فراینــد ازدواج یک مانع مهم 
محسوب می شــود. افراد کمال گرا برای ازدواج، 

اغلب معیارهای سخت گیرانه  ای دارند.
تحصیلــی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  موقعیــت 
در ایده آل تریــن صورت به عنوان معیار توســط 
افــراد کمال گــرا لحــاظ می شــود مثــًال یــک فــرد 
کمال گــرا انتظــار دارد همســر آینــده اش عالوه 
و  مناســب  ثــروت  زیبــا،  چهــره ای  داشــتن  بــر 
موقعیــت اجتماعی ایده  آل هم داشــته باشــد؛ 
انتظــار دارد همســرش "دختــر  پســر کمال گــرا 
شــاه پریون" باشــد و دختر کمال گرا نیز همســر 
آینده اش را شــاهزاده ای ســوار بر اســب ســفید 

تصور می کند!
کمال گرایــی  روان شناســان،  نــگاه  از 
اســت  شــخصیتی  ویژگی هــای  از  مجموعــه ای 
کــه فــرد بــر اســاس آنهــا مــدام تــالش می کند 
عملکــرد بی عیب و نقصی از خــود در حوزه های 
مختلــف زندگی اش به نمایش بگــذارد. در نگاه 
ایده آل گرایانــه، فــرد مــدام دغدغه رســیدن به 
ایده  آل هایــش را دارد و نســبت بــه نقاط ضعف 

و نواقصش، نگاه بسیار منفی دارد و حتی از آن 
گریزان است؛ به حدی که نمی خواهد هیچ کس 
و  زندگــی  را در شــخصیت،  نقــاط ضعــف  ایــن 

تصمیماتش ببیند.
در این شــرایط فرد، مدام در یک تعارض بین 
معیارهــای ایده آل نگر و عملکرد واقعی اش قرار 
می گیــرد؛ این تعارض منجر به یک خودانتقادی 
ویرانگر می شود که فرد را از لحاظ روان شناختی 
اضطــراب،  ماننــد  جــدی  چالش هــای  دچــار 
اضطــراب  و  عصبــی  بی اشــتهایی  افســردگی، 

اجتماعی می کند.

ازدواج  فرایند  بر  چه تأثیری  کمال گرایی   
می گذارد؟

باال رفتن ســطح توقعات یکــی از اصلی ترین 
محســوب  کمال گرایــی  پیامدهــای  و  نتایــج 
پژوهش هــای  مرکــز  گــزارش  بنابــر  می شــود؛ 
مجلس شــورای اسالمی از ســال 1397 تا 1400 
همــواره عامــل باال بودن ســطح توقعــات جزء 
اصلی تریــن دالیل افزایش ســن ازدواج جوانان 

قرار داشته است.
معیارهــای  و  توقعــات  ســطح  رفتــن  بــاال 
ســخت گیرانه فــرد کمال گرا، هم دامنــه انتخاب 
باعــث  هــم  و  می کنــد  محــدود  او  بــرای  را 
ازدواج  بــرای  فرصت هایــش  ازدســت رفتن 
می شــود. کمال گرایــی در ازدواج تنها در مرحله 
انتخــاب خالصــه نمی شــود. فرد کمال گــرا حتی 
اگــر بتواند ازدواج هم کند در ادامه زندگی، نگاه 
ایــده آل   نگرش باعــث ایجاد نارضایتــی از زندگی 
مشــترک می شــود، عالوه بــر این، فــرد کمال گرا 

به خاطــر خودانتقــادی ویرانگــری کــه ریشــه در 
کمال گرایــی اش دارد، اعتمادبه نفــس الزم برای 

تصمیم گیری درست را ندارد.
کمال گرایــی دالیل مختلفــی دارد اما تصویری 
ایــده  آل  زندگــی  از  ســلبریتی ها  و  رســانه  کــه 
به خصوص بــرای جوانان درســت می کنند بی
 شــک یکی از دالیــل اصلــی رواج کمال گرایی بین 

افراد جامعه امروز ماست.
یکی از قابلیت های رســانه ها، ذهنیت ســازی 
و القــای الگوهــای رفتــاری و زیســتی در ســطح 
محصــوالت  میــان  ایــن  در  اســت؛  جوامــع 
و  اینســتاگرام  نظیــر  تصویــری  رســانه های 
فیلم هــای ســینمایی و ســریال های تلویزیونــی 
تأثیرات شــگرفی دارند. سرگرم ســازی، جذابیت، 
طــرح غیرمســتقیم مضامیــن، نفــوذ و رســوخ 
در ضمیــر ناخــودآگاه مخاطــب و برخــورداری از 
گســتره وســیع مخاطبان، از ظرفیت هــای قابل 
توجه این رســانه ها اســت، به همیــن دلیل هم 
در کوتاه مدت می توانند یک سبک زندگی خاص 

را در گستره ای وسیع و میلیونی شایع سازند.
ایــن روزهــا بســیاری از چهره هــای مشــهور و 
موســوم به ســلبریتی و همچنین اینفلوئنسرها 
بــه مروجــان اصلــی ســبک زندگــی مصرفــی و 
تفریحــی  ســفرهای  شــده اند؛  بــدل  تجمالتــی 
بــه خــارج از کشــور، گشــت وگذار در هتل هــای 
گران قیمــت، اســتفاده از خودروهــای لوکــس، 
لباس هــا و لوازم آرایشــی یــا زیــورآالت پرهزینه، 
بهره منــدی از خوراکی هــای چشــم گیر، نمایــش 
از عناصــر اصلــی در  دکوراســیون الکچــری و... 
حــال ترویــج توســط بســیاری از ســلبریتی ها و 

اینفلوئنســرها در شــبکه های اجتماعــی اســت؛ 
ســلبریتی ها از طریــق رســانه، یک لحظــه گــذرا 
آنــی از واقعیــت  را ثبــت می کننــد تــا تصویــری 
خــود  به قــدر  کــه  باشــد  مشــترکی  اجتماعــی 

سلبریتی متزلزل و بی دوام است.
کاذب  نیــاز  تولیــد  تصویر ســازی،  نــوع  ایــن 
می کنــد! نیازی کــه به فرد این گونــه القا می کند 
بدون رســیدن بــه این نیاز، طعم خوشــبختی را 
نمی چشــد! این آغــاز فراینــد کمالگرایی اســت، 
برای مثال جوان با خود فکر می کند اگر مراســم 
مجلل عروسی برگزار نشود یا لباس ها و زیورآالت 
پرهزینــه نخــرد، در زندگی مشــترک خوشــبخت 

نخواهد شد!
ایــده و  کمال  نگــری  گونــه  ایــن  کم کــم 
 آل خواهــی در فــرد نهادینه می شــود؛ برای هر 
را می خواهــد!  بهترین هــا  انتخــاب  و  تصمیــم 
دایــره  شــدن  محــدود  باعــث  هــم  همیــن 
کنــارش  کــه  گزینــه ای  می شــود،  انتخابــش 
احســاس خوشبختی داشــته باشد، محدودتر 
می شــود، در نتیجــه یــا اصــًال فرصــت ازدواج 
دســت نمی دهد یا در ســن باال امکان ازدواج 

برای جوان فراهم می شود.
امــا یک ســؤال اساســی باقی می مانــد؛ چرا 
تصویــر ســلبریتی ها از زندگــی تــا بــه ایــن حــد 
باعــث ایجاد تعلق خاطر در مخاطب می شــود؟ 
سلبریتی شدن چیزی بیشتر از شهرت الزم دارد؛ 
به خــالف آن  آدم هــای سرشناســی کــه شــاید از 
زندگی شــان چندان ســر درنیاوریم، سلبریتی ها 
به طــرز عجیبــی بــه مــا شــباهت دارنــد؛ مثل ما 
غــذا  و  بچــه دار می شــوند،  شــوخی می کننــد، 

می خورنــد امــا ایــن شــباهت ذره ای از فاصلــۀ 
کهکشانی آن ها با ما کم نمی کند!

بخشــی از مــردم به خصــوص جوانــان بــرای 
بــی دوام،  و  متزلــزل  تصویــر  همیــن  شــنیدن 
سرودســت می شکنند به طوری که در یک برنامه 
تلویزیونی که مربوط به یکی از اپراتورهای تلفن 
همراه بود یک زوج سلبریتی 100 میلیون تومان 
دریافت کردند تا قصه آشنایی شــان قبل ازدواج 

را تعریف کنند!
ســلبریتی ها در هر حوزه ای که باشند توسط 
به راحتــی  جوانــان  به خصــوص  مــردم  عمــوم 
آنهــا  رفتــار  و  می شــوند  شــناخته  به رســمیت 
به عنــوان الگــو در جامعــه تلقــی می شــود امــا 
چرا به تصویری که ســلبریتی ها از زندگی نشــان 

می دهند، دلبسته می شویم؟
ســلبریتی ها بــا تصویــری که از زندگی شــان 
نشــان می دهند به ما ایــن فرصت را می دهند 
تــا کمــی از زندگــی روزمره مان فاصلــه بگیریم؛ 
تصویــری از زندگی می ســازند کــه در آن خبری 
از نقــص، کمبــود و نــداری نیســت! ما نســبت 
خاطــر  تعلــق  احســاس  تصویــری  چنیــن  بــه 
می کنیم. در این نگاه، ســلبریتی بیشــتر شــبیه 
یک کاالســت کــه از طریق رســانه، به مشــتری 
عرضــه  اســت،  رســانه  مخاطــب  همــان  کــه 
شــده اســت و مخاطب پس از پســندکردنش، 
می کنــد  ســعی  و  انتخــاب  را  آن  از  تکه هایــی 

آنها شود. مالک 
اساســا داشــتن یک تصویر ایــده آل از زندگی 
تــا آنجا که فاصلــه بین ایــده آل و زندگی واقعی 
مــورد توجــه باشــد نه تنها اشــکالی نــدارد بلکه 
باعــث انگیــزه می شــود؛ مشــکل از آنجا شــروع 
می شــود که فرد محدودیت های زندگی واقعی 
را فرامــوش می کنــد و تمــام تعلــق خاطرش به 
تصویــر فانتــزی معطــوف می شــود؛ ایــن تعلق 
خاطــر هم باعث منفعل شــدن می شــود و هم 
یــک خودانتقــادی ویرانگــر را درون فــرد دامــن 
می زنــد و خــود را در عرصه هــای مختلف زندگی 

فرد نشان می دهد.

چه  باید  کمالگرایی  از  دورشدن  برای   
کرد؟

قــدم اول رســیدن بــه ایــن آگاهی اســت که 
از  ســلبریتی  یــک  کــه  آن گونــه  زندگــی  تصویــر 
دریچــه رســانه ارائــه می کنــد، ایــده  آل نیســت! 
دختر شــاه پریون و شــاهزاده اسب ســوار فقط 
از طریــق همــان دریچــه رســانه بــرای ازدواج پا 
واقعــی  دنیــای  در  و  پیــش خواهنــد گذاشــت 
و  محدودیت هــا  ازدواج،  بــرای  گزینه  هــا  همــه 

نقص هایی دارند.
قدم دوم این اســت که خودمــان را با همان 
ضعف هــا و نقص هایــی که داریــم بپذیریم! قبول 
کنیم که اشتباه می کنیم و این اشتباه می تواند 
فرصتــی بــرای ســاختن زندگــی بهتر باشــد؛ قرار 
نیســت همــه شــرایط از همــان اول در ایــده

 آل ترین صورتش آماده باشــد؛ با این بینش اگر 
در ذهن، ایده  آلی هم داشــته باشیم از نرسیدن 
به آن یا شکســت در مسیر رسیدن به آن ناامید 

نمی شویم.

حمیدرضا 
خان محمدی

یتی ها  وغینی که سلبر یر در شنده  تصو
ُ

اثرات ک
از خود به نمایش می گذارند!

کمال گرایی

یکی از قابلیت های رسانه ها، 
ذهنیت سازی و القای 

الگوهای رفتاری و زیستی در 
سطح جوامع است؛ در این 

میان محصوالت رسانه های 
تصویری نظیر اینستاگرام 

و فیلم های سینمایی و 
سریال های تلویزیونی 
تأثیرات شگرفی دارند. 

سرگرم سازی، جذابیت، طرح 
غیرمستقیم مضامین، نفوذ 

گاه  و رسوخ در ضمیر ناخودآ
مخاطب و برخورداری از 

گستره وسیع مخاطبان، از 
ظرفیت های قابل توجه این 

رسانه ها است، به همین 
دلیل هم در کوتاه مدت 

می توانند یک سبک زندگی 
خاص را در گستره ای وسیع و 

میلیونی شایع سازند.
وزها بسیاری از  این ر

چهره های ...

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
بر  تاکید  با  روانشناس  یک 
در  نویسی  خاطره  اهمیت 
تخلیه هیجانات دوره نوجوانی، 
والدین  کشیدن  سرک  درباره 
یا  و  خاطرات  دفترچه  در 
هشدار  نوجوانان  نوشته های 
دفترچه  در  کشیدن  سرک  و  کردن  چک  که  داد 
فرزند  می شود  باعث  نوجوانان  خاطرات 
روی  کاری  پنهان  به  و  کرده  ناامنی  احساس 
خشم،  والدین  رفتار  این  دیگر  سوی  از  آورد. 
در  را  ترس  و  اضطراب  افسردگی،  استرس، 
او  خالقیت،  کاهش  با  و  داده  افزایش  نوجوان 

را به سمت انزوا سوق می دهد.
گوهــر یســنا انزانی اظهــار کرد: چــک کردن و 
ســرک کشــیدن در دفترچــه خاطــرات نوجــوان 
و  ناامنــی  احســاس  فرزنــد  می شــود،  باعــث 
کنترل گر بودن والدین را داشــته باشــد و از این 
رو نوجوان به ســمت دروغ گویــی و پنهان کاری 

روی می آورد.
به گفته این روانشــناس، در چنین شــرایطی 
ممکن اســت نوجــوان از والدین کینــه گرفته و 
خشم، اســترس، افسردگی، اضطراب و ترس در 

او افزایش یابد.
کــه  گفــت  هــم  را  ایــن  همچنیــن  وی 
می توانــد  چنینــی  ایــن  کنترل گری هــای 
و  داده  کاهــش  را  نوجــوان  خالقیــت 

او را به ســمت انــزوا پیش 
ببــرد، به طوری که فرد 

از ابــراز وجــود خــود در دوره نوجوانــی و حتــی 
بزرگســالی بترســد و بــه رفتارهــای اعتیــاد گونه 
نظیــر اعتیــاد به تلفــن همراه پنــاه برد تــا به هر 

طریقی از هویت ساختگی خود محافظت کند.
انزانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در 
دوران نوجوانــی افــراد برای دســتیابی به حس 
بزرگ شــدن، اســتقالل و حفاظت از خود تالش 
می کنند و از همین رو نیز دوســت ندارند درباره 
هویــت خود به هیچ کس حتــی والدین توضیح 
دهند تصریح کرد: این در حالی است که والدین 
نگــران ایــن دوری نوجوان از خانواده هســتند. 
والدین باید توجه داشــته باشند که نمی توانند 
دائمــا نوجــوان را کنتــرل کننــد و او را برای آنچه 
که می خواند و یا می نویســد بازخواســت کنند. 
والدیــن باید بــه بچه ها کمــک کنند تــا از طریق 
خاطــره نویســی افــکار و احساســات متناقــض 
دوره نوجوانــی را تخلیــه کننــد. در عیــن حال با 
اســتفاده از فن همدلی و ارتبــاط موثر می توان 
بــه نوجــوان نزدیک شــد و از نوجوان خواســت 
دربــاره یکی از نوشــته هایش بــا والدین صحبت 
کنــد. اینگونــه بــه مــرور ارتبــاط بیــن والدیــن و 
نوجوان به درستی شکل می گیرد و پنهان کاری 

نوجوان کم می شود.
این روانشــناس معتقد اســت کــه نوجوانان 
با احساســات متفاوتــی مواجه می شــوند و در 
دوره نوجوانــی ممکــن اســت گاهــی بــی دلیل 
شاد و گاه بی دلیل غمگین و گاهی حتی به طور 
گذرا عاشق شــوند. این احساسات جزو مراحل 
طبیعــی رشــد اســت و از آنجــا کــه نوجــوان بــه 
احساسات خود تسلط ندارد، حاالت متفاوتی را 
تجربه می کند که نوشتن این احساسات بر روی 

کاغذ راه تخلیه هیجانات است.
مــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بعضا به افــراد توصیه 
خــودکار  بــا  می کنیــم 
رنگــش  کــه  آبــی 
دهنــده  آرامــش 

اســت بــر روی برگــه بــی خــط احساســات خود 
دربــاره  شــوند،  روانــی  تخلیــه  تــا  بنویســند  را 
مزایــای نوشــتن وقایــع روزانه بــرای نوجوانان 
از طریق خاطره نویســی، توضیح داد: نوشــتن 
احساســات راهی برای مراقبت از خود است که 
می تواند بــه افزایش مهارت نوشــتن، خالقیت 
و تخلیه هیجانات نوجــوان کمک کند. افزایش 
بــه نفــس و کاهــش تــرس،  تمرکــز و اعتمــاد 
نگرانی، اضطراب، اســترس، افســردگی و خشم 
نیــز ازدیگــر مزایای نوشــتن احساســات بر روی 
کاغــذ اســت کــه می توانــد نهایتــا مهارت هــای 
ارتباطی، مذاکره با دیگران و تاب آوری نوجوان 

را افزایش دهد.
انزانــی همچنیــن خطــاب به والدیــن توصیه 
کرد کــه خاطره نویســی را در نوجوانــان تقویت 
کــرده و از نوجوان بخواهند احساســات و افکار 
و اهداف خود نســبت به مســائل مختلــف را بر 
روی کاغذ بنویســد. همچنین والدین می توانند 
بــه این منظور برای نوجوان دفتر و خودکار زیبا 
و مخصوصی تهیه کنند تا شــوق به نوشــتن در 

نوجوان افزوده شود.
خــود  ســخنان  پایــان  در  روانشــناس  ایــن 
بــا بیــان اینکه بــا توجه بــه تجربه احساســات 
متفــاوت در دوره نوجوانــی ایــن امــر طبیعــی 
و  عصبانیــت  لحظــه،  در  نوجــوان  کــه  اســت 
خشــم را تجربه کرده و درباره این احساســات 
خاطــر  بنویســد،  خــود  خاطــرات  دفترچــه  در 
نشــان کرد: بنابراین نوشــتن درباره عصبانیت 
و خشــم و... در دفترچه خاطرات طبیعی است 
و جــای نگرانــی بــرای والدیــن نــدارد. در ایــن 
دفترچــه ممکــن اســت نوجوان حتی مســائل 
خالقانــه ای بنویســد که غیر واقعی نیز باشــد. 
در حــال حاضر به طــور کلی نوجوانــان ارتباط 
کمــی با والدیــن دارند و هرچــه والدین تالش 
کنند با شــرایط روحــی نوجوان کنــار بیایند؛ با 
آرامش بیشــتری از خود و نوجــوان محافظت 

کرد. خواهند 

ابتدا  قلب نوجوان را تســخیر کنیدَسَرک کشیدن والدین در دفترچه خاطرات فرزند اقدامی درست است؟

گوهر یسنا انزانی

جوانی:  گروه  سپهرغرب، 
کارشناس  و  روانشناس  یک 
همراه  برای  گفت:  خانواده 
شدن با نوجوان باید ابتدا قلب 

و سپس مغز او را تسخیر کرد.
روانشناســی  دکتــرای  ایــن 
بیان کــرد: بســیاری از اوقات ما 
خــود هــم نمی دانیم عالیقمــان چیســت؛ مگر 
اینکــه به مــوارد مختلف فکر کنیــم و ببینیم که 
کــدام کاری کــه انجــام می دهیــم حــس بهتری 
به مــا می دهد؛ حــال اگر دقیقا هم ندانســتیم 
می توانیــم به فرضا به نوجوان پیشــنهاد دهیم 

که لیستی تهیه کند و عالیق خود را بنویسید.
آی اظهــار کــرد: بایــد یــه نوجوانــان کمــک 
کنیم هدفــی را عالمت گذاری کنند و ســپس در 
راســتای این هــدف حرکت کنند چراکه بســیاری 
از نوجوانــان مراجعــه کننــده افــرادی هســتند 
کــه می گوینــد بــرای آینــده خــود هیچ هــدف و 
برنامه ای ندارند و از آنجایی که بی هدف و بدون 
برنامه ریــزی اوقــات خــود را می گذراننــد باعث 
جلــب توجــه و نگرانــی والدیــن می شــود که به 

سبب این نگرانی مدام به او تذکر می هند.
وی افزود: حق هم با والدین است چراکه اگر 
نوجوانــی در ســنین 12 تا 18 ســالگی که یکی از 
دوره های مهم رشــد اســت هدف و برنامه ریزی 
نداشــته باشــد؛ تنها کاری که می کند وقت هدر 
دادن اســت ماننــد گذراندن ســاعات زیــادی از 
روز با گوشــی و فضای مجازی و رد و بدل کردن 
حرف های بیهوده با دوستانش، اما وقتی هدف 
داشــته باشــد یک مقداری از وقت خــود را روی 

اهدافش می گذراند.
وی بــا بیــان اینکه البتــه تفریح بــه اندازه 

توصیــه می شــود امــا نــه بیــش از انــدازه، 
اظهــار کــرد: والدین اگــر با تندخویــی با او 
صحبــت کنند جــواب عکــس می گیرند و 
زمانی می توانید با نوجوان خوب صحبت 

کنند و از آن صحبت نتیجه بگیرند که ابتدا 

به دریچه قلب او ورود پیدا کنند؛ ابتدا قلب او را 
تسخیر کنید و بعد مغز او را.

وی بیان کرد: والدین نباید با آنها وارد جنگ و 
نزاع شوند بلکه او را در کنار خود بیاوریم و قلب 
او را تســخیر کنیم و کمک کنیم تا هویت خود را 
پیــدا کند؛ همه نوجوانانی که هویت ندارند و نا 
امید هســتند به افســردگی مبتال می شــوند در 
پیدا کــردن عالیق نوجوانانمــان و هدف گذاری 
اش و بعــد در جهت هــدف حرکت کردن ما باید 

دست آنها را بگیریم؛ نه مچ آن ها را.
وی تصریح کرد: مســلما زمانــی که ما نقش 
پلیــس را بازی می کنیم او هــم نقش دزد را بازی 
خواهــد کرد پــس نقش حامــی را بــازی کنید تا 
او هم به شــما احترام بگــذارد چراکه نوجوانان 
موجودات بســیار جذابی هســتند فقط ما باید 
راه ورود به آنها را بلد باشیم و در برابر آنها قاطع 
و مهربان باشــیم، با وی واضح و شفاف صحبت 

کنییم؛ زمان بندی برای درس و تفریح کنیم.
این روانشــناس بیان کرد: نوجوان در منزلی 
کــه زندگــی می کنــد رفتــار و تفکــر و نگــرش را 
می بیند و نام این عمل هم یادگیری مشاهده ای 
اســت و بعد ایــن رفتارها را به مبنایــی در ذهن 
خود تبدیل می کند؛ پس اگر نوجوانی به درس 
خواندن عالقه ای ندارد دالیل بســیار متعددی 
دارد ولی مهم ترین عامل افکار ما است و اینکه 
فرزند مــا ما می بیند که ما چه می گوییم و آن را 

ملکه ذهن خود می کند.

توصیه های 
تربیتی
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حقوق مشموالن قانون کار 
دستگاه های دولتی اصالح شد
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی 
افزایش  لزوم  بر  اسالمی  شورای 
همه  در  کار  قانون  مشموالن  حقوق 
تاکید  کار  قانون  براساس  دستگاه ها 
هیئت  نظر  اعالم  از  پس  گفت:  و  کرد 
در  دولت  مصوبات،  و  قوانین  تطبیق 
که  کار  قانون  مشموالن  حقوق  افزایش  با  ای  مصوبه 
هستند،  فعالیت  مشغول  اجرایی  دستگاه های  در 

متناسب با قانون کار موافقت کرده است.
سیدنظام الدین موسوی در پاسخ به سؤالی درباره نظر 
مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه های 
اجرایــی که مشــمول قانون کار هســتند گفــت: در این بار 
هیئت تطبیــق قوانین مجلس پس از بررســی های فنی و 
حقوقی به افزایش حقوق مشموالن قانون کار شاغل در 

دستگاه های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.
وی افــزود: پیش از این هیئــت دولت ضریب افزایش 
حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون 
کار هســتند را 10 درصد اعالم کــرده بود اما این مصوبه 
با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین 

در مجلس مواجه شد.
ایــراد، دولــت در  ایــن  از  پــس  تاکیــد کــرد:  موســوی 
مصوبــه ای در تاریــخ 18 خــرداد تصویب کرد کــه افزایش 
حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون کار 
هســتند، تابع قانون کار باشد، بنا براین برای این دسته از 
کارکنان دستگاه های اجرایی، حداقل دستمزد، 57 درصد 

و سایر سطوح دستمزد تا 38 درصد افزایش می یابد.

آتش سوزی گسترده در 
پادگان نظامی ارتش رژیم 

صهیونیستی در شمال قدس
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
یک  وقوع  از  فلسطینی  منابع 
پادگان  یک  در  گسترده  آتش سوزی 
در  صهیونیستی  رژیم  ارتش  به  متعلق 

شمال قدس اشغالی خبر دادند.
ســوزی  آتــش  از  فلســطینی  منابــع 
گســترده در یک پادگان متعلــق به ارتش 
رژیم صهیونیســتی در نزدیکی شــهر »رام« واقع در شــمال 

قدس اشغالی خبر دادند.
بنابرایــن گــزارش، ایــن آتش ســوزی بامداد روز شــنبه 
آغاز شــده و همچنان ادامه دارد. گفتنی اســت در روزهای 
اخیــر مــوارد متعــددی از آتــش ســوزی ها و انفجارهــا در 
اراضی اشغالی رخ داده است که اکثر آنها علیه تأسیسات 
نظامی و حیاتی رژیم صهیونیستی نظیر پایگاه های نظامی، 

پاالیشگاه ها و دیگر اماکن حساس امنیتی بوده است.
برخــی معتقدنــد رژیــم صهیونیســتی همچنــان کــه 
در بخش هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی و داخلــی 
دچــار بحران هــای شــدید اســت در بخــش امنیتــی نیــز 
شــکاف های متعــددی دارد کــه موجــب شــده ســریال 
آتش ســوزی ها و انفجارهــا همچنان در اراضی اشــغالی 

ادامه داشته باشد.

ایران و جهان

موسوی

رژیم صهیونیستی

ایران  گروه  سپهرغرب، 
هفته  یک  حدود  جهان:  و 
بلیت  فروش  طرح  اجرای  از 
به  دالری  نرخ  با  هواپیما 
می گذرد.  غیرایرانی  مسافران 
و  معترضانه  واکنش های 
طرح  این  به  مخالفت آمیز 
همچنان  شده،  دانسته  »تبعیض آمیز«  که 
دفاتر  صنفی  انجمن  رئیس  دارد.  ادامه 
تخلفات  برخی  از  نیز  ایران  مسافرتی  خدمات 
این  اجرای  جریان  در  هواپیمایی  شرکت های 

طرح خبر می دهد.
از  داخلــی  مســیرهای  در  هواپیمــا  بلیــت 
پنجــم تیرمــاه بــه مســافران غیرایرانی بــه نرخ 
تصمیــم  طبــق  اســت.  شــده  محاســبه  دالر 
انجمــن شــرکت های هواپیمایی، بلیــت پروازها 
در مســیرهای کمتــر از یــک ســاعت بــه قیمــت 
100 دالر و در مســیرهای بیشــتر از یــک ســاعت 
150 دالر تعییــن شــده اســت. طــرح از ابتــدا با 
مخالفت فعاالن گردشــگری مواجه شد. وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
نیــز در نامــه ای به رئیــس ســازمان هواپیمایی 
کشــور ضمــن مخالفــت بــا طــرح بلیــت دالری 
بــرای مســافران غیرایرانــی، درخواســت کرد: تا 
زمان بررســی ابعاد مختلف این موضوع در یک 
کارگــروه، از اجرا شــدن این تصمیــم خودداری 
شــود. وزارت امــور خارجــه نیــز بــه ایــن طــرح 
واکنــش نشــان داد و درباره اثــر پرهزینه آن در 
کشــورهای همسایه و انصراف عراقی ها از سفر 
بــه ایــران به ســازمان هواپیمایی هشــدار داد. 
ایــن هفته نیز قرار اســت معاون گردشــگری با 
رئیس ســازمان هواپیمایی درباره این موضوع 
جلســه ای داشته باشــند. رئیس انجمن صنفی 
دفاتــر خدمات مســافرت هوایــی و جهانگردی 
ایران نیــز معتقد اســت: این رفتار شــرکت های 
کــه  اســت،  تبعیض آمیــز  نه تنهــا  هواپیمایــی 
بــرای کشــور مخاطره آمیز بــوده و نوعی خالف 

بین المللی به شمار می آید.
حرمت الل رفیعی به تاثیر منفی این طرح در 
کشــورهای همســایه، اظهار کــرد: از حاال جوی 
در برخی کشورهای همسایه، از جمله در عراق 
راه افتاده اســت کــه قیمت ها را بــرای ایرانی ها 
در اربعیــن افزایــش دهنــد. ایــن چه سیاســت 
منفعت طلبانه ای است که قرار است هزینه آن 

را کل کشور بدهد.
خدمــات  دفاتــر  صنفــی  انجمــن  رئیــس 
مســافرت هوایــی و جهانگــردی ایــران تصمیم 
و  نرخــی  دو  بــرای  هواپیمایــی  شــرکت های 
ارزی کــردن بلیــت پروازهــای داخلــی را بــدون 
اندیشــه و خلق الســاعه دانســت که بــا نظارت 
اســت  افتــاده  اتفــاق  هواپیمایــی  ســازمان 
ســازمان  قوانیــن  طبــق  گفــت:  این بــاره  در  و 
و  )ایکائــو(  کشــوری  هواپیمایــی  بین المللــی 
انجمــن بین المللــی حمل ونقــل هوایــی )یاتا( 
شــرکت های هواپیمایــی در مســیرهای داخلی 

بایــد حقــوق همــه ملیت هــا را برابر بشــمارند. 
آن هــا اجــازه ندارند براســاس ملیــت و خارجی 
بــودن افــراد نــرخ تعییــن کننــد. ایــن مقــررات 
خیلــی شــفاف اســت و شــرکت های هواپیمایی 
بــا دو نرخــی کــردن قیمت هــا براســاس ملیت 

مســافر، مرتکب خالف بین المللی شده اند.
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن صنفــی دفاتر 
خدمــات مســافرت هوایــی و جهانگــردی ایران 
در ادامه با اشاره به توجیه انجمن شرکت های 
کــردن  ارزی  دربــاره  ایرالین هــا  و  هواپیمایــی 
قیمــت بلیت پروازهای خارجــی، مبنی بر این که 
"بــا قیمت هــای موجــود بــه ملیــت غیرایرانــی 
یارانــه داده می شــد"، اظهار کرد: کــدام یارانه؟ 
وقتــی همیــن شــرکت ها بــرای ســوخت، یارانه 
می گیرند و آن را با قیمتی کمتر از آب می خرند، 
تســهیالت بانکــی دریافــت می کننــد، خدمــات 
فرودگاهــی در اختیــار دارنــد و از دیگر امکانات 
بهــره می برنــد، چــرا از یارانــه حــرف نمی زننــد، 
ایــن خدمــات و امکانــات را حســاب نمی کنند؟ 
نمی شــود که دولت به ایرالین هــا یارانه بدهد، 
بــه مــردم  را گران تــر  آن هــا خدماتشــان  بعــد 
بفروشــند و درآمد حاصــل از آن را هم به جیب 

خود بزنند.
رفیعــی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه یارانــه و 
تســهیالتی که شــرکت های هواپیمایی در ایران 
دریافــت می کنند، همین حاال هــم قیمت بلیت 
پروازهــای داخلــی در قیاس بــا نــرخ  ایرالین ها 

خارجی در کشورهای دیگر گران تر است.
او همچنین گفت: براساس اظهارات پیشین 
دبیــر انجمــن صنفــی شــرکت های هواپیمایــی 
"ســهم حمل ونقــل هوایــی از ســفر، فقــط یک 
درصد اســت کــه 65 درصد از آن یــک درصد به 
کارکنــان دولــت و ماموریتی هــا اختصاص دارد 
و بقیــه را هــم قشــر مرفــه اســتفاده می کنــد، 
بنابراین بلیت هواپیما دغدغه جامعه نیســت. 
البتــه که ایــن آمارها را قبول نــدارم و معتقدم 
50 درصد ســفرهای هوایی توســط دهک های 
مشــهد  مثــل  مســیرهایی،  در  جامعــه  پاییــن 
انجام می شــود و اتفاقا مقصد قشر مرفه جای 
دیگری اســت، امــا به فرض این کــه آن اعداد و 
ارقــام درســت باشــد، پــس یعنی شــرکت های 
هواپیمایــی از جیــب مردم پــول برمی دارند که 
هزینــه آن 65 درصد کارمند دولت را بدهند که 

با پرواز، ماموریت بروند؟
رئیــس هیأت مدیــره انجمــن صنفــی دفاتــر 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به 
توجیهات دیگر انجمن شــرکت های هواپیمایی 
بــرای دو نرخی کردن بلیت پروازها، مبنی بر این 
کــه "افزایــش تقاصای اتبــاع خارجی در مســیر 
مشهد و شــمال کشور باعث شــده متقاضیان 
داخلی دسترســی کمتری به این پروازها داشته 
باشــند" اشــاره کرد و افزود: اگر تقاضا افزایش 
یافتــه و بلیت هــا از دســترس شــهروند ایرانــی 
خارج شــده اســت، چرا آمار نداده و نمی دهند 
چنــد درصــد از اتبــاع غیرایرانــی از حمل ونقــل 

هوایــی اســتفاده می کننــد. معتقــدم کمتــر از 
5 درصــِد صندلی هــای نــاوگان هواپیمایــی در 
اختیــار اتبــاع غیرایرانی قرار دارد، بــا این وجود 
تمــام  بــه  هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن 
از  درصــد   50 کــه  کــرده  بخشــنامه  ایرالین هــا 
ظرفیــت صندلی هــای همــه پروازها را بــه اتباع 
غیرایرانــی اختصاص دهند و نــرخ بیزنس برای 
این ظرفیت تعیین کنند. ســوای این ســوال که 
مگــر اتباع خارجی در تمام مســیرها پرواز دارند 
کــه 50 درصــد ظرفیــت کل پروازهــا بــه آن هــا 
اختصاص داده شــده اســت؟ نکته دیگر تعین 
نرخ بیزنــس برای صندلی اکونومی اســت. نرخ 
بیزنــس تعریــف مشــخصی دارد، باید خدمات، 
صندلــی و کترینــگ ویــژه بــه مســافر اختصاص 

داده شود، آیا این خدمات داده می شود؟
رفیعــی گفــت: قطعا کــه 50 درصــد ظرفیت 
یــک پــرواز آن هــم در همــه مســیرها مشــتری 
غیرایرانــی نــدارد و فکــر می کنــم برنامــه ایــن 
گونــه پیــش رود کــه چنــد روز آن صندلــی را بــا 
قیمــت بیزنــس عرضــه کننــد و زمانی کــه دیگر 
مشــتری نداشــت، همــان ظرفیــت را بــا همان 
قیمــت بیزنــس در اختیــار مســافر ایرانــی قــرار 
دهند. در هفته گذشته پس از اجرای این طرح 

دقیقــا همین اتفــاق افتاد؛ بلیت پــرواز تهران 
مشــهد به نــرخ اتباع خارجی، به مســافر ایرانی 
فروخته شد، مستندات داریم که بلیت صندلی 
اکونومــی را شــش میلیــون تومان به مســافر 

ایرانی قیمت دادند.
او همچنین در نقِد شیوه قیمت گذاری برای 
اتباع غیرایرانی، اظهار کرد: ســوال این است که 
ایــن قیمت هــا را بر چه اســاس و اســتانداردی 
تعیین کرده اند؟ پرواز یک طرفه زیر یک ســاعت 
به قیمت 100 دالر، با رفت و برگشــت هوایی به 
یک کشور خارجی هم قیمت شده است. از کجا 
ایــن رقــم را پیــدا کرده انــد و اصال با اجــازه کجا 
چنیــن نرخی را تعیین کرده اند؟! مگر مســؤول 
نرخ گذاری شــرکت هواپیمایی اســت، ســازمان 
حمایــت از مصرف کننده باید نــرخ را تایید کند. 
معتقدم این رفتارها فقط نشــانه زیاده خواهی 
و منفعت طلبــی اســت و حتمــا برای کل کشــور 
پیامــد منفــی خواهــد داشــت و لطمــه بــزرگ 
سیاســی بــه بار خواهــد آورد. از زمانــی که این 
خبــر اعالم شــده اســت در برخی از کشــورهای 
همســایه کــه به ایــران پرســفر بودنــد، هجمه 

سنگینی ایجاد شده است.
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن صنفــی دفاتر 

خدمــات مســافرت هوایــی و جهانگــردی ایران 
همچنیــن  هواپیمایــی  شــرکت های  افــزود: 
بخشــنامه کرده اند اگر آژانس برای مســافر کد 
پاســپورت درج نکنــد، نه تنها جریمه می شــود 
کــه از پذیــرش مســافر در فــرودگاه جلوگیــری 
خواهد شــد و بلیت صــادره غیرقابل اســترداد 
آژانــس  طریــق  از  فــروش  یــا  بــود.  خواهــد 
هواپیمایــی را ممنوع کرده اند، مســافر خارجی 
ملــزم شــده از شــرکت هواپیمایــی یــا ســامانه 
فروش آن مســتقیم خریــد کند. اگر این رفتارها 

خالف و زیاده خواهی نیست، پس چیست؟!
او ادامــه داد: بســیاری از ایرالین هــا مــدام 
می گوینــد زیان ده هســتند، اگر این طور اســت 
چگونــه هر ســال بــه تعــداد ایرالین هــا اضافه 
می شــود، چگونــه صاحبــان آن هــا مالــک تیــم 
کــه  زمانــی  می شــوند؟  کارخانــه  و  فوتبــال 
دفترشــان را راه انــدازی کردنــد، چه داشــتند و 
امــروز چــه دارند؟ اگر زیان ده هســتند شــفاف 

آمــار بدهند و از کلی گویی پرهیز کنند.
رفیعــی بیــان کــرد: انتظــار داریــم پیــش از 
وخیــم شــدن وضعیــت، وزیــر راه وارد عمــل 
شــود. متاســفانه اقبــال جــدی بــرای حل این 
مســاله از ســوی وزارت راه و شهرسازی نشان 
آژانــس  اگــر  درحالی کــه  اســت،  نشــده  داده 
را هــزار تومــان گــران  پــرواز  مســافرتی بلیــت 
روشــن  را  ســیما  و  صــدا  دوربیــن  بفروشــند 
تعلیــق  و  می رونــد  آژانــس  ســراغ  و  می کننــد 
و حتــی آن را تعطیــل می کننــد. امــا چنــد روز 
از اجــرای ایــن تصمیــم گذشــته و منافــع کل 
کشــور در خطر اســت، ولــی ایــن وزارتخانه نه 
تنهــا واکنــش نشــان نمی دهــد کــه ســازمان 
و  اطــالع  بــا  کــرده  اعــالم  آن  هواپیمایــی 
هماهنگی آن ها این تصمیم اجرا شــده است!

خ داده؛ بلیت تهران - مشهد 6میلیون تومان؟ خالف بین المللی ر

حرمت اهلل رفیعی

رئیــس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایــی و جهانگردی ایران در 
ادامــه با اشــاره به توجیــه انجمن شــرکت های هواپیمایی و ایرالین ها دربــاره ارزی کردن 
وازهای خارجی، مبنی بر این که "با قیمت های موجود به ملیت غیرایرانی  قیمت بلیت پر
یارانه داده می شــد"، اظهار کرد: کدام یارانه؟ وقتی همین شــرکت ها برای ســوخت، یارانه 
می گیرند و آن را با قیمتی کمتر از آب می خرند، تسهیالت بانکی دریافت می کنند، خدمات 

ودگاهی در اختیار دارند و از دیگر امکانات بهره می برند ... فر

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
صنایع  حوزه  کارشناس  یک 
عمده ترین  برشمردن  با  دستی 
دستی،  صنایع  صادرات  موانع 
ارزی  پیمان نامه  اجبار به سپردن 
و  دستی  صنایع  صادرات  برای 
دستی  صنایع  خروج  امکان  عدم 
صنایع  صادرات  بزرگ  موانع  از  را  نقره  پایه  بر 

دستی دانست.
حجــت الل مرادخانی دربــاره مهمتریــن موانع 
و چالش های موجود بر ســر راه توســعه صادرات 
صنایع دســتی اظهــار کــرد: بخش اعظمــی از این 
چالش هــا، قابــل رفــع و دارای ریشــه های داخلی 
اســت. مرجــع رســمی و موثقــی بــرای اعــالم رتبه 
ایران در دنیا از لحاظ صادرات صنایع دستی وجود 

ندارد.
از  یکــی  یقیــن  بــه  قطــع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مهمترین اهداف در حوزه صنایع دســتی توسعه 
صــادرات این محصوالت اســت، تصریــح کرد: این 
موضــوع از دو جهت حائز اهمیت اســت؛ نخســت 
آنکه از این طریق عالوه بر ایجاد اشــتغال، کشــور 
می تواند به منابع ارزی دســت پیدا کند و عالوه بر 
آن، مهمتــر از ایــن مزیت اقتصــادی، ُبعد فرهنگی 
توسعه صادرات محصوالت صنایع دستی از حیث 
تأثیر آن در آشــنایی مردم با تاریخ فرهنگ و تمدن 

ایران است.
این کارشناس حوزه صنایع دستی ادامه داد: 
در امر توسعه صادرات محصوالت صنایع دستی، 
ایــن محصــوالت در واقــع به ســان یک رســانه و 
ســفیر بــه نوعــی پیــام آور روح زیبایی شناســی و 
فرهنــگ بــاالی ایران زمیــن و مردم ســاکن در آن 

است.

بــاالی  اهمیــت  وجــود  بــا  شــد:  متذکــر  وی 
توســعه صــادرات صنایــع دســتی در ایــن زمینه 
و مســتند به دســتورالعمل ها و قوانیــن فعلی، 
از  یکــی  کــه  دارد  وجــود  جــدی  و  مهــم  موانــع 
مهمتریــن این موانع و چالش هــای جدی، لزوم 
ایــن  صــادرات  بــرای  ارزی  پیمان نامــه  ســپردن 

است. محصوالت 
ایــن مــدرس دانشــگاه در توضیــح ایــن مانــع 
گفت: وقتی فرضا شــخصی بخواهد یک حجمی از 
صنایع دســتی مثًال در حــدود 500 هزار دالر صادر 
کند بایــد حتما ضمن امضاء پیمان نامه، با تودیع 
ضمانت نامه ای معــادل این مبلغ تضمین کند که 
ظــرف مهلتی مقرر، ارز حاصــل از این صادرات را به 

کشور باز خواهد گرداند.
شــخصی  کــه  صورتــی  در  کــرد:  تصریــح  وی 
ایــن مقــرره را رعایــت نکنــد، بــه مراجــع نظارتی 
و قضایــی ارجــاع می شــود و این در حالی اســت 
کــه عمًال در صــورت صادرات فرضا یــک محموله 
صنایع دســتی بــه کشــور مقصد، اساســا از نظر 
اصولــی و فرآینــدی ایــن امکان وجود نــدارد که 
ایــن  محموله ســریعا به فروش رفتــه و با توجه 
به محدودیت های بانکی ناشــی از تحریم، درآمد 
ارزی حاصــل از آن بالفاصلــه بــه کشــور منتقــل 

شود.
این کارشــناس حوزه صنایع دستی با اشاره 
بــه اینکــه بــه دلیــل وجــود همیــن مشــکالت، 
طیــف زیادی از فعــاالن از هرگونــه اقدام برای 
یــا محصــوالت صنایع دســتی  صــادرات فــرش 
انصــراف می دهنــد و ایــن در حالــی اســت کــه 
و  خودخواســته  انســداد  یــک  موضــوع  ایــن 
بــا ریشــه های داخلــی اســت کــه بــه راحتــی در 
صورت وجــود نگاهی واقع بینانــه قابل برطرف 

و اصالح است. شدن 

صنایع  صادرات  مجوز  صدور  در  تسهیل   
دستی با تأییدیه وزارت میراث

از مشــکالت صــادرات  یکــی دیگــر  مرادخانــی 
صنایع دســتی را مسائل مربوط به حوزه صادرات 
فلــزات قیمتی نظیر نقره دانســت و عنوان کرد: بر 
اساس قانون بانک مرکزی، امکان صادرات صنایع 
دســتی متکــی به فلــز و نقــره نظیــر آثــار قلم زنی، 
ملیلــه کاری و... صرفــا و بــدون احتســاب نگین اثر 
تا ســقف 5 کیلوگرم مجاز اســت! بــه همین دلیل 
فرضــا اگر شــخصی بخواهد 20 اثــر قلم زنی را برای 
نمایــش در نمایشــگاهی به خــارج ببــرد، قطعا با 
مشــکل روبه رو خواهد شــد چرا که وزن این 20 اثر 
دست  کم چیزی در حدود 15 کیلوگرم خواهد بود.

این مدرس دانشگاه با بیان این مطلب که این 
معضــل و مانــع به راحتــی قابل حل اســت ، اظهار 
کــرد: بــرای حــل ایــن موضــوع کافی اســت ضمن 
اصــالح قانون مربوطه، صادرات باالتر از وزن مقرر 
قانونــی، منوط بــه صدور تأییدیه یا مجــوز از نهاد 
متولی یعنی معاونت صنایع دســتی وزارت میراث 
فرهنگی پس از انجام بررسی های کارشناسی الزم 

شود.
وی بــا تأکید بــر اینکه قطعا حکمــت وضع این 
مقرره و تعیین ســقف مجاز برای صادرات فلزهای 
قیمتی نظیر نقره و طال مبارزه با مفاســد احتمالی 
بوده است، یادآور شد: در صورت منوط کردن این 
موضوع در بحث صادرات صنایع دســتی به مجوز 
وزارت میــراث فرهنگی این مبحث منتفی اســت و 

بیمی از بابت تحقق آن وجود نخواهد داشت.
ایــن کارشــناس حــوزه صنایع دســتی بــا تأکید 
بــر اینکــه ارزش افزوده به وجود آمــده از صادرات 

زیــورآالت حاصل از نقره نظیر انگشــترهای تزئینی 
یا آثار ملیله دوزی بسیار چشمگیر است، گفت: این 
در حالی اســت که صرفا به دلیل این مانع، فرصت 

صادرات را از خودمان گرفته ایم.

صنایع  صادرات  اعالمی  رتبه های  تمامی   
دستی، آمارسازی و غیرقابل استناد!

مرادخانــی بــا بیــان اینکه متأســفانه افــزون بر 
موارد گفته شــده در زمینه صــادرات صنایع خالق 
به صورت کلی نیز از حیث عدم وجود مشــوق های 
بازارهــای  الزامــات  بــا  ناآشــنایی  و  صادراتــی 
بین المللی دچار خأل جدی هســتیم، افزود: عمده 
نمایشــگاه های مهــم بین المللــی در زمینه صنایع 
میــالن،  نمایشــگاه های  شــامل  اروپــا  در  خــالق 
فلورانــس و... اســت کــه از نظــر شــکل برگــزاری، 
نــوع شــرکت کنندگان و مدعوین کامًال بــا یکدیگر 
متفاوت هســتند و این درحالی اســت که در زمان 
ارســال فراخوان برای شــرکت کنندگان ایرانی، این 

تمایزها تبیین نمی شود.
این مدرس دانشــگاه توضیح داد: این مشکل 
زمانی محســوس می شــود که فرضا نمایشگاهی 
بــا هــدف ایجــاد ارتبــاط بیــن صادرکننــدگان برای 
انعقاد قــرارداد به منظــور توســعه همکاری های 
و  اســت  شــده  برگــزار  آتــی  ســال های  در  کالن 
نمایشــگاه دیگــری بــا هــدف خرده فروشــی بــرای 
عموم برپا می شــود اما صادرکننده ایرانی به علت 
عــدم تبییــن دقیــق ماهیــت نمایشــگاه علی رغم 
صــرف هزینه هــای ســنگین و حضــور ناهمگون با 
هدف و جنس نمایشــگاه برگزار شده هیچ بهره ای 
از نمایشــگاه نمی بــرد و بــه تعبیــر دقیق تر فرصت 
نمایشــگاه از دیــد کالن برای حوزه صنایع دســتی 

سوخت می شود.

وی بــا تأکیــد بــر ایــن مطلب کــه ریشــه تمامی 
مشــکالتی کــه در ســطور باال به آنها اشــاره شــد، 
داخلی بوده و هیچ ارتباطی به مسائل بین المللی 
و تحریم هــا نــدارد، تأکیــد کــرد: اگر در حــال حاضر 
مقام مســئولی با بی مســئولیتی، تمام مشــکالت 
حــوزه صــادرات صنایع دســتی را بــه تحریم ها گره 
بزنــد، بی انصافی اســت چــرا که در صــورت وجود 
نگاهــی تخصصــی و آگاهانــه مبتنــی بــر دانش و 

بررســی های کارشناســانه، این مشکالت به راحتی 
قابل رفع است.

این کارشناس حوزه صنایع دستی خاطرنشان 
کرد: هیچ مرجع موثــق و قابل ارجاعی برای اعالم 
رتبه ایران در عرصه صادرات صنایع دستی در دنیا 
وجــود نــدارد و تمامــی رتبه های اعالمــی تصور و 
تحلیل شــخصی افراد بوده و به هیچ عنوان قابل 

استناد نیست.

چه موانعی صادرات صنایع دستی را قفل کرده است؟!

صنایع دستی


