دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

کاهش آمار طالقهای توافقی در کشور

مدیر کل پیشــگیریهای فرهنگی اجتماعــی معاونت اجتماعی
و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییــه از کاهش آمار طالقهای
توافقی در کشور خبر داد .به گزارش ایلنا ،علی محمد زنگانه گفت:
بیش از  ۶۰هزار مورد صلح و ســازش پایدار داشتیم .آمار ورودی
پروندههای طالق در ســال  ۴.۶ ،۹۷درصد کاهش داشــته است.
در ســه ماهه ابتدایی ســال  ۹۸آمار ورودی پرونده طالق توافقی
۱۱.۱درصد کاهش داشته است و این کاهش همچنان ادامه دارد.
در ۶ماهه ابتدایی سال  ۹۸در مقایسه با سال  ۸۲۹۵۲ ،۹۷فقره به
آفتاب یزد -میگل هشــترودی :ایــن روزها
زمزمههایی از کمبود کتابهای درســی به گوش
میرســد؛ برخی خبر از کمیاب شــدن بعضی از
کتابهای درسی میدهند و بعضی از دانشآموزان
با گذشت نزدیک به یک ماه از سال تحصیلی هنوز
موفق به دریافت کتاب نشــده انــد! با این حال اما
مسئوالن آموزش و پرورش کمبود کتاب درسی را
انکار میکنند و معتقدند برخی کار شکنیها دلیل
اصلی چنین رویدادهایی است! این در حالی است که
کتابهای کمک آموزشی پیش از کتابهای درسی
راهشان را به کتابخانهها باز کرده اند!

 ۷۴۲۷۶فقره کاهش داشته یعنی در حدود  ۱۲هزار
مورد پرونده طالق توافقی کاهش داشــته است و ما
توانستیم روند کنترلی را به روند کاهشی تبدیل کنیم.
در روند کاهش پروندههای طالق ،پروندههای طالق
توافقی روند کاهشــی داشته همچنین پرونده طالق
به درخواســت زوج کنترل شده اســت و در انتهای سال  ۹۷روند
کاهشی بوده است اما روند درخواست طالق زوجه همچنان افزایشی
است .ما در تالش هستیم در ادامه سال  ۹۸و سال ۹۹روندتقاضای

aftab.yz@gmail.com
زوجه برای طالق را کاهش دهیم .وی ادامه داد :مطالبه
مهریه ،نفقه و الزام به تمکین ،سایر دعاوی خانواده بعد
از انواع طالق است .پروندههای مطالبه مهریه در سه
ماهه ابتدای سال  ۱۹ ،۹۸درصد افزایش داشته است.
برخی از دعاوی نیز توامان با درخواست طالق مطرح
میشوند .یکی دیگر از اقدامات ما در حوزه کودک فرآیند رسیدگی
به پرونده کودکان معارض با قانون است .رسیدگی به این پروندهها
در دادگاه تخصصی در حال حاضر انجام میشود.

یک ماه از سال تحصیلی گذشت؛ برخی دانشآموزان هنوز کتاب ندارند

وفور کتابهای کمک درسی

کمبودکتابهایدرسی!

>هیچ جا خبر از کتاب درسی نیست!

تــا پیش از ایــن کتابهای مقطع دبســتان در
مدارس توزیع میشــد و دانشآمــوزان روز اول
مدرســه کتاب دریافت میکردند اما دانشآموزان
مقطع راهنمایی و دبیرستان برای خرید کتاب باید
به کتاب فروشــیهای معتبر مراجعه میکردند و
بنابر این پیش از شروع مدارس همه دانشآموزان
مقطع دبیرستان و راهنمایی همراه با لوازم التحریر
کتابهای درسیشان را هم تهیه کرده بودند .اما
امســال با تغییر در این روند رو به رو شــدیم به
طوریکه زمان ثبت نام در مقطع دبیرستان ،از اولیاء
دانشآموزان خواسته میشد تا با مراجعه با سایت
سامانه کتابهای درسی ،به صورت آنالین کتابها
را خریــداری نمایند و دانشآمــوزان در مدارس
آن را تحویل بگیرند .تحویل کتابهای درســی
از روز اول مدارس آغاز شــد و هــر روز به تعداد
کمی از دانشآموزان کتاب تحویل داده میشود.
با گذشت هفته اول ،تحویل کتابهای درسی در
مدارس ســیر آرامتری به خود گرفت به طوریکه
هر هفته تعداد کمی از دانشآموزان کتاب دریافت
میکردند و این روند تا امروز به همین منوال ادامه
دارد! مدیران مدارس میگوینــد که کتاب برای
آنها ارسال نشده و خانوادهها باید منتظر بمانند!
این در حالی است که کتابهای درسی را حتی در
بازار سیاههای انقالب هم نمیتوان پیدا کرد و این
روزها حکم طال را پیدا کرده است.
>مدیران مدارس در جستوجوی کتاب

از طرف دیگــر برخی از کتابهای درســی دوره
متوســطه دوم مثل دروس تفکر و سواد رسانهای
کمیاب شده است و مدیران مدارس در جستوجوی
کتابها چنــد باری راهــی اداره آموزش وپرورش
مناطق شــدهاند هر بار اما دست خالی بازگشتهاند
چون آن جا هم خبری از کتابهای درسی نیست.
در این بین برخی مســئوالن معتقدند کتابهای
درسی که حاال در انبار مناطق آموزشوپرورش هم
یافت نمیشود و دست مدارس و دانشآموزان از آن
کوتاه است ،به بازار سیاه راه یافته و در میدان انقالب
چند برابر قیمت در حال فروش است .اما در میدان
انقالب هم خبری از کتابهای درسی چاپ امسال
نیست ،همه کتاب فروشیها متفق القول معتقدند که
امسال به دلیل گرانی کاغذ کتابهای درسی کمیاب
شده اســت .این در حالی است که در همه کتاب
فروشیها کتابهای کمک درسی چاپ امسال به
وفور یافت میشود! مسئوالن کمبود کتاب به دلیل
گرانی کاغذ را انکار میکنند اما کافی است با مدیران
یکی از مدارس در رابطه با این موضوع صحبت کنید
موضوع کمبود معلــم ،به چالش جــدی وزارت
آموزش و پرورش تبدیل شــده است .آمارها نشان
میدهد از مجموع  930هزار معلم رسمی آموزش
و پرورش تا ســال  99نزدیک به  320هزار معلم و
تا سال  1404نزدیک به  330هزار معلم بازنشسته
خواهند شد .کمبود نیروی انســانی در آموزش و
پرورش حاال به یک چالش جدی برای مســئوالن
این وزارتخانه تبدیل شده است .چالشی که شاید
خود مدیران آموزشی کشور هم نمیدانند چگونه
باید از آن عبور کرد! آنطور که کارشناسان تعلیم
و تربیت میگویند سیاست مشخصی برای جذب
نیروی انســانی در وزارت آموزش و پرورش وجود
ندارد چراکه عدهای درباره ردیف استخدام رسمی
از طریق سازمان برنامه و بودجه ،دانشگاه فرهنگیان
یا به شکل آزمون آزاد حرف میزنند گروهی دیگر
هم از خرید خدمات آموزشی میگویند و برخیها
هم بر این باورند از طریق حق التدریسیها و سرباز
معلمهــا میتوان کمبود نیرو را جبران کرد .با این
همه هیچکدام از این راه حلها تاکنون نتوانسته این
مشکل را حل کند .در ادامه ،گفتوگوی خبرگزاری
برنا با عباس فرجی ،کارشناس و مشاور آموزش را
میخوانید:
>ضعف برنامهریزی در منابع نیروی انسانی

عباس فرجی در رابطه با کمبود معلم در کشــور و
دالیل بروز این اتفاق گفت :بهواقع این بحران دالیل
متعددی میتواند داشــته باشد که دست به دست
هم داده تا امروز شــاهد چنین وضعیتی باشیم اما
عمدهترین دلیلــش میتواند ضعف برنامهریزی در
منابع نیروی انسانی باشد .به تعبیری به نظر میرسد
آموزش و پرورش نتوانسته است ورودی و خروجی
نیروهای خود را در بازه زمانی طوالنی مدت مدیریت
کند .اما موضوع این اســت که برخی مدیران ارشد
آموزش و پرورش در برهه زمانی خاصی به این بحران
دامن زده و در واقع نقش کاتالیزور را بازی کردهاند.
>آموزش و پرورش
همواره کسری بودجه داشته است

فرجی ادامه داد :حال برگردیم به آموزش و پرورش؛
مــا در برهههایی از زمان بــا افزایش دانشآموزان
کشور شروع به جذب معلم از دانشگاههای سراسری،
دانشگاه تربیت معلم ،دانشسراهای تربیت معلم و...

آن وقت است که متوجه میشوید مدیران مدارس
هم با کتاب فروشیها هم نظر هستند و گرانی کاغذ
را عامل اصلی نبود کتابهای درسی میدانند!
>کتاب درسی آب شده و به زمین رفته است!

مادر یکی از دانشآموزان پایه دوم دبیرستان رشته
انسانی در این خصوص به آفتاب یزد گفت«:من از
اواسط تابســتان برای خرید کتابهای درسی پسرم
اقدام کردم چون شــنیده بودم که امسال به دلیل
کمبود کاغذ ،کتابها سهمیه بندی شده است اما تا
همین امروز کتاب برای پسرم دریافت نکردم! پسرم
از همه درسهایش جا مانده اســت ،مجبور است
کتاب از دوستانش بگیرد و تکالیفش را انجام بدهد،
شانس آوردیم یکی از همکالسیهایش همسایهمان
است ،کتاب او را شریکی استفاده میکنند و او هر
روز  2ســاعت کتابش را در اختیار پســر من قرار
میدهد تا به تکالیفش برســد! من همه انقالب را
زیر و رو کردم به همه کتاب فروشیهای بزرگ شهر
ســر زدم اما کتاب درسی چاپ امسال را نداشتند.
انگار آب شده و به زمین رفته است!»
>یعنی آموزش و پرورش آنقدر بودجه ندارد که
به اندازه دانشآموزان کتاب تهیه کند؟

پــدر یکی دیگر از دانشآموزان مقطع دبیرســتان
میگوید« :مسئوالن باید پیش از این فکری به حال
کتاب درسی دانشآموزان میکردند! االن نزدیک به
یک ماه از ســال تحصیلی گذشته و پسر من هنوز
کتاب ندارد! چرا هیچ کس به این موضوع رسیدگی
نمیکند؟ من بارها به آموزش و پرورش منطقه رفتم
اما آنها فقط به من میگویند شما بروید کتاب را
میفرستیم مدرســه! مدیر مدرسه هم میگوید به
دلیل گران شــدن کاغذ کتاب کمیاب شده است!
یعنی آموزش و پرورش ما آنقدر بودجه ندارد که به
اندازه دانشآموزان کتاب تهیه کند؟»

>از تشکیل کارگروه برای بررسی
تا توزیع کتاب چاپ  ۹۷در برخی استانها

چند روز پیش بود که علی باقرزاده معاون سازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی در همین رابطه گفت:
«همانطور که قب ً
ال اطالعرسانی کردیم بیش از تعداد
دانشآموزان کتاب چاپ شده است یعنی  ۱۴میلیون
و  ۵۰۰هزار دانشآموز داریم و ۱۴میلیونو ۸۵۰هزار
کتاب درســی یعنی ۱۴۲میلیون جلد کتاب چاپ
و بین اســتانها توزیع شده است .اشکال در توزیع
کتابهای درسی است یعنی ممکن است از استان
به شهرســتان یا شهرستان به مدرسه توزیع نشده
باشــد یا کتاب به مدرسه رفته باشد اما بستهبندی
نکرده باشــند اما این مشکالت باید برای هفته اول
میبود و در هفته دوم مهر نباید مســئلهای وجود
داشته باشد ».باقرزاده گفت« :گروهی از دفتر چاپ
و نشر کتابهای درســی تعیین شدهاند و مرحله
چاپ تا توزیع را بررســی میکنند و جلسهای را با
مدیرکل آموزش وپرورش شــهر تهران داشتند و او
هم کارگروهی تعیین کرده اســت تا بررسی کنند
کجای کار ایراد داشت که کتابهای درسی به دست
دانشآموزان نرسیده و بیشترین مشکل هم مربوط
به شهر تهران است ».وی ادامهداد« :برخی استانها
میگویند که کتاب چاپ  ۹۷برای آنها آمده اســت
و چون کتابهای امســال نسبت به سال گذشته
تغییر کلی نداشته ،ایرادی ندارد و حتما نباید کتاب
چاپ جدید باشد چرا که کتاب امسال با کتاب سال
گذشته تغییری از نظر مولف نداشتهاست».
>تخلف برخی مسئوالن توزیع
و ورود کتابهای درسی به بازار آزاد

روز گذشته اما رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشــی گفت :گزارشهای محــدودی از فروش
کتابهای درسی در بازار آزاد داریم و نشان میدهد

مدارس را از معلم پر کنید ،کیفیت پیشکش!
کردهایم .همان زمانی که نظام جدید در آموزش و
پرورش استقرار پیدا کرد ،مدارس دو شیفت و یا سه
شیفت اداره میشد (یعنی دانشآموزان دهه )60
اما پس از آن میزان جمعیت دانشآموزان کاسته
شد ولی حجم معلمی که استخدام و یا بهصورت
حق التدریس و ...به کار گرفته شــده بود موضوع
مازاد نیرو در آموزش و پــرورش را بهوجود آورد و
کسری همیشگی بودجه آموزش و پرورش که بنا
به گفته وزیران آموزش و پرورش عموما بین  20تا
 25درصد در سال بهصورت دائمی بوده است .یعنی
آموزش و پرورش متوسط ساالنه یک چهارم بودجه
خودش را کسری داشته و امروز هم وضع به همین
منوال است .این مشاور آموزش عنوان کرد :در آن
زمان بنا به گفته فانی ،وزیر وقت آموزش و پرورش،
اینگونه پنداشته شد که اگر میخواهیم این کسری
را جبران کنیم باید چند کار مهم انجام دهیم؛ یکی
از آنها کم کردن نیروهای آموزش و پرورش اســت
چراکه 99درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف
حقوق کارکنان میشود پس کاهش نیروی انسانی
میتواند صرفهجویی در منابع مالی داشته باشد و
طبعا باقی معلمان میتوانستند از دستمزد باالتری
بهره ببرند و کسری را میشد جبران کرد.
>خشکسالی وحشتناک در آموزش و پرورش

او خاطرنشــان کرد :اینجا یک اشتباه مهلک رخ
داد به این شــکل که آموزش و پرورش به میزان
نیروهاییکهبازنشستهمیشدندنیروجایگزیننکرد
و از طرفی حدود  300هزار نیروی خود را به اشکال
مختلف از سیستم خارج ساخت .این خروج ناگهانی
نیرو بدون برنامهریزی بود چراکه ما باید میدانستیم
در  10ســال آینده  640هزار نیــروی خودمان را
بهخاطر بازنشستگی از دست خواهیم داد ،یعنی ما
بدون آنکه بدانیم وارد یک خشکسالی وحشتناک در
آموزش و پرورش میشویم بخش بزرگی از ذخایر
انسانی خود را خارج کردیم.
>نرخ دانشآموزی کشور تا سال 1401
از مرز  15میلیون نفر خواهد گذشت

فرجــی با بیان اینکه این بحران زمانی شــدیدتر

اجتماعی

میشــود که طبق آمار نرخ دانشآموزی کشور تا
سال  1401از مرز  15میلیون نفر خواهد گذشت،
گفت :فکر میکنم ایــن دورنمایی که در آموزش
و پرورش داریم دیگر بحران نیســت بلکه یک ابر
بحرانی است که به دلیل بیبرنامگی شکل گرفته
اســت .یعنی ما از طرفی تا  10سال آینده حدودا
نیمی از معلمان خود را از دســت خواهیم داد و از
طرفی چندین میلیون دانشآموز به ظرفیت حال
حاضر مدارس اضافه خواهیم کرد.
>ورشکستگی در نیروی انسانی
آموزش و پرورش

این کارشناس آســیب آموزش ادامه داد :مثال تا
شش ســال آینده پیشبینی میشود که فقط در
اســتان مازندران 92درصد از معلمان بازنشسته
شوند .این خروجی را با هیچ مکانیسمی نمیشود
ترمیم کرد و اگر دولت برنامهای نداشــته باشد ما
با یک ورشکستگی تمام عیار در نیروی انسانی در
آموزش و پرورش مواجه خواهیم بود.
این مشاور آموزش با تاکید بر اینکه اخیرا گفته شده
با به کارگیری معلمان حق التدریس ،خرید خدمت،
سرباز معلم و همینطور معلمان بازنشسته و غیره
این کمبود نیرو جبران میشود ،افزود :بعید است
با شــیبی که در ورودی و خروجی نیروی انسانی
در آموزش و پرورش داریم بشــود مشکل را حل
کرد یعنی همین که ما بتوانیم کالس را پر کنیم
هنر بزرگی است .کیفیت جای خود را دارد .آموزش
و پرورش در حال حاضر مدیر و معاون و مشــاور
را هم ســر کالس میفرستد شاید بتواند تا حدی
لحظه برخورد را به عقب بیاندازد ولی مگر میشود
در همان مثالی که از اســتان مازندران بهکار بردم
92درصد عقب ماندگی را جبران کرد؟
او ادامه داد :نکته دیگر این است که اختالف عمیقی
بین آمار آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه
وجود دارد و البته مسائل دیگری هم ذیل همین
موضوع لحاظ میشــود .به عنوان مثال هم اکنون
آموزش و پرورش بخش عمدهای از حقوق ســال
گذشــته معلمان حقالتدریس خــود را پرداخت
نکرده اســت ،حاال چطور میتوانــد برای جبران

برخی مســئوالن توزیع کتابهای درسی تخلف
کردهاند که بازرســی آموزشوپرورش مســئله را
پیگیریمیکند.
حجتاالسالم علی ذوعلم درباره نرسیدن کتابهای
درسی به دســت دانشآموزان با گذشت سه هفته
از آغاز ســال تحصیلی اظهارکرد :از بهمن ســال
ت سفارش در سامانه سفارش و
گذشــته فرایند ثب 
فروش کتابهای درسی را به استانها ابالغ کردیم
و امســال  142میلیون جلد کتاب درسی از طریق
ادارات کل استانها و مناطق توزیع شد .کتابهای
درسی دوره ابتدایی و متوسطه دوم از طریق ثبت در
سامانه کتابهای درسی قابل دریافت است و به همه
استانها به تعدادی که در سامانه سفارش کتابهای
درسی ،ثبتنام کرده بودند و حتی بیش از آن کتاب
ارسال شده است و هیچ کمبودی در توزیع کتابها
نداریم .مشکالتی که در برخی مدارس وجود دارد و
ســالهای قبل هم مشاهده میشد ناشی از تأخیر
ثبتنام دانشآموزان در سامانه سفارش کتابهای
درسی اســت و گاهی ممکن است دانشآموزان از
شهری به شــهر دیگر منتقل شده باشند از سوی
دیگر دانشآموزان در پایان پایه نهم انتخاب رشته را
انجام میدهند که برای برخی این کار با تأخیر انجام
شده است بنابراین ثبت سفارش کتابهای درسی را
دیرتر انجام دادهاند اما آنها نیز کتاب درسی خود را
براساس ثبت در سامانه دریافت خواهند کرد.
وی در پاســخ به این پرســش که مدیران مدارس
میگویند ،دانشآموزان در سامانه سفارش کتابهای
درسی ثبتنام و پول را واریز کردهاند اما با گذشت
سه هفته از مهر هنوز کتاب درسی به آنها نرسیده
اســت ،چرخه توزیع چه اشکالی دارد که این اتفاق
افتاده اســت؟ عنوانکرد :قبل از اول مهر ســتادی
فعال شد و در جلسه با مدیران کل استانها توضیح
دادم که آنها باید فرایند توزیع کتابهای درسی را
پیگیری و نظارت کنند ،مدیران مدارس نیز باید به
کارشناسی که در مناطق مسئول پگیری و نظارت
بر توزیع کتابهای درســی است مراجعه کنند و
براساس راهنماییها ثبت سفارش را انجام دهند.
ذوعلم درباره این موضوع برخی میگویند کتابها
در بازار ســیاه به شــکل آزاد با قیمت باال در حال
فروش اســت افزود :متاســفانه ما هم گزارشهای
معدودی داریم و نشــان میدهد برخی مسئوالن
توزیع کتابهای درســی احتماالً تخلف کردهاند،
بازرســی وزارت آموزشوپرورش ،مسئله را بررسی
کرده و با متخلفان برخورد میکند،کتاب درسی حق
دانشآموزان است و نباید از انبار مناطق به بازار آزاد و
کتاب فروشیها منتقل شود البته موارد معدود است
و یک مورد هم باشد با آن برخورد میکنیم چرا که
کتاب دانشآموز باید تأمین شود و او متضرر نشود.
>دانشآموزان با گوشی درس میخوانند

کار به جایی رسیده است که دانشآموزانی که کتاب
درسی ندارند با گوشی از کتاب دوستان خود عکس
میگیرند تا از درس عقب نمانند و البته مدارسی که
وضع مالی بهتری دارند از فایل پی دی اف کتابهای
درســی کپی گرفته و آن را در اختیار دانشآموزان
قرار میدهند و با این شرایط سر میکنند تا شاید
خبری از رسیدن کتابهای درسی بیاید اما خبری
نیست که نیست.
کمبود نیروی انسانی خود از معلمان حقالتدریس
دیگری استفاده کند؟ این درحالی است که فرض
کنیــم بودجه آمــوزش و پرورش هر ســاله نرخ
مشخصی رشد داشته است اما مگر میشود دولت
در شرایط اقتصادی کنونی برای آموزش و پرورش
استثنا قائل شود؟!
فرجــی اضافه کرد :بنابراین درحال حاضر موضوع
کیفیت مطرح نیســت ،بلکه بحث عمده بودجه
و تامین نیروی انســانی است زیرا اگر بخواهیم به
موضوع کیفیت بپردازیم باید برای هر استخدامی
که میکنیم حداقل چند ســال وقت بگذاریم تا
بتوانیم یک معلم تربیت کنیم ،امری که ســابقا
انجام میشد ولی در یک دوره این مهم کامال کنار
گذاشته شد.
>موضوع بی پولی نیست
بیبرنامگی درد بزرگتری است

این مشاور ،بیپولی دانشگاه فرهنگیان و آموزش
و پــرورش را دلیل موجهی برای عدم اســتخدام
معلمان ندانســت و افزود :موضوع فقط بی پولی
نیست ،بیبرنامگی درد بزرگتری است که بیپولی
را بــه همراه خود میآورد .به عنوان مثال کشــور
ایران هزاران سال است خشکسالیهای مختلف را
تجربه کرده و تاکنون سر پا مانده است اما طبیعتا
اگر برنامهریزی نمیشــد قطعا خشکســالی ما را
از پا در میآورد .در خصوص آموزش و پرورش نیز
باید گفت دانشــگاه فرهنگیان ظرفیت مشخصی
دارد تا معلم تربیت کند؛ این ظرفیت باید براساس
تراز خروجی نیروها تنظیم شود .وقتی این تراز بهم
میخورد چه پول داشته باشید چه نداشته باشید
فرقینمیکند.
>معلم پارچه نیست که داخل رنگ بیاندازی
رنگش کنی و به کالس بفرستی!

او در پایان تاکید کرد :معلم پارچه نیست که داخل
رنگ بیاندازی ،رنگش کنی و به کالس بفرستی! به
جرات میگویم در میان دانش آموختگان دانشگاه
فرهنگیان بسیاری از افراد توانایی معلمی را ندارند
با وجود اینکه چندین سال برای تربیتشان وقت
گذاشــته شده است .با این توضیحات باید بگویم،
بحران کنونی آموزش و پرورش چند وجهی است
که یکی از وجوه آن منابع مالی است.
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افزایش آمار نزاع در ایران
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نقل قول
 27درصد مردم تهران
گرفتاراختالالتروانهستند

عضو شــورای شهر تهران با
اشــاره به اینکه  27درصد
مــردم تهــران از اختالالت
روان رنج میبرند ،گفت :بر
اســاس آمارها سال گذشته
بیش از  240هزار دعوا منجر
به مراجعه و معاینه در مراکز پزشکی قانونی شده
است .به گزارش فارس ناهید خداکرمی افزود:
این در حالی است که بسیاری از آمارها نیز ثبت
نمیشود و یا مراجعهای صورت نمیگیرد که
خشونتهای کالمی و خانوادگی میتواند از این
دسته باشد .آسیبهای اجتماعی بزرگ منشأ
مشــکالت روحی و روانی است و به طور مثال
افسردگی میتواند سبب اعتیاد و یا اعتیاد سبب
افسردگی شود که این موضوع سبب آزار روح و
روان خانوادهها خواهد شد.بنابر این باید تالش
کنیم که در کنار توجه به سالمت جسمی مردم
از نظر بیماریهــای روانی نیز اقدامات الزم را
انجام دهیم و زمانی که مردم احساس میکنند
کــه ذهن و روان آنها درد میکند اقدام الزم را
برای درمان انجام دهند.

آمار سفر ایرانیها و خارجیها
در  ۶ماه اول امسال

معاون گردشــگری وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی گفت :شمار
گردشــگران خارجی که در
شش ماه نخست امسال به
ایران ســفر کردهاند به مرز
پنج میلیون نفر رسیده است .در همین مدت،
نزدیک به چهار میلیون و  ۲۶۰هزار نفر از ایران
به خارج از کشور سفر کردهاند.
به گزارش ایسنا ،ولی تیموری افزود :در ششماه
نخســت امســال چهار میلیون و ۲۵۸هزار و
۹۴۴نفر به خارج از کشــور سفر داشتهاند که
نســبت به مدت زمان مشابه ســال گذشته
۱۵.۹۵درصد رشد داشــته است .در ششماه
نخست سال گذشته سه میلیون و  ۶۷۳هزار و
 ۹۲نفر سفر خارجی داشتند.سفرهای خارجی
در سه سال گذشته با افزایش عوارض خروج از
کشور ،نوسانات ارزهای خارجی و افزایش نرخ
بلیت هواپیما ،رونــد نزولی را در پیش گرفته
بود که آمارهای مربوط به شــشماه نخست
سال  ،۹۸تغییرات و روند صعودی را در نمودار
سفرهای خارجی ایرانیها نشان میدهد.

ستون سبز

انتقادرئیسسازمان
محیطزیستازدرخواست
یک خودروساز

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با
انتقــاد از عملکرد برخی مدیــران در حوزه
محیطزیســت ،اظهار کرد :یکــی از مدیران
خودروساز نامه نوشته که به دلیل تحریمها
ما را از نصب فیلتــر روی خودروهای دیزلی
معاف کنیــد .برخی از این مدیــران منافع
شخصی و شرکتی خود را به منافع عمومی
ترجیح میدهند و بهدرستی آموزش ندیدهاند.
به گزارش ایسنا ،عیسی کالنتری در همایش
مدیریت سبز در سازمان برنامه و بودجه که با
حضور وزیر علوم و جمع زیادی از دانشگاهها
و رئیس ســازمان برنامه و بودجه برگزار شد،
با انتقــاد از نحوه آموزش مدیــران در حوزه
مدیریت سبز و محیط زیست در دانشگاهها
گفت :متاســفانه در برخی موارد شــاهدیم
که برخی مدیران مــا بهخوبی در این حوزه
آموزش ندیدهاند و ما میخواهیم که بیشتر
دانشگاهها دانشجوی زیستمحیطی تربیت
کنند .وی با اشاره به نوع رفتار برخی مدیران
در سازمانها و شرکتها که به ضرر محیط
زیســت تمام میشــود ،اظهار کرد :یکی از
مدیران خودروساز اخیرا نامه نوشته که ما را
به دلیل تحریمها و هزینههایی که به همراه
دارد از نصب فیلتــر روی خودروهای دیزلی
معاف کنید .جالب اینجاست که شش سال
تحریم نبودیم فیلتــر نصب نمیکردند االن
که حدود یک سال است که تحریم هستیم
هــم میخواهند که این کار را نکنند .رئیس
سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد :این
در حالیست که  ۶۰درصد آلودگی هوا در پنج
ماه آخر سال متاثر از خودروهای دیزلی است
اما باز هم در این رابطه سوءاستفادههایی وجود
دارد .برخی از این مدیران بیش از آنکه به فکر
منافع عمومی باشند به فکر منافع شخصی و
شرکتی هستند و دلیل آن هم به نبود آموزش
صحیح بــر میگردد .کالنتری با بیان اینکه
باید سطح توقع ما از بهبود محیط زیست با
عملکرد مطابقت داشته باشد ،گفت :ما سالی
 ۰.۰۳میلیمتر خاک ایجاد میکنیم در حالی
که  ۰.۷میلیمتر از بین میرود .از سوی دیگر
در  ۴۰سال اخیر جهان هفت درجه سانتیگراد
گرم شــده اما در ســه سال گذشــته ایران
۱.۵درجه گرمتر شده است پس در این شرایط
مدیران ما که آموزش دیده دانشگاههای خود
هستند باید یاد بگیرند که چگونه در جهت
حفظ محیط زیست حرکت کنند.

گزارش

چرا برخی نوجوانان
به فضای مجازی پناه میبرند؟

یک روانشــناس دالیل تمایــل نوجوانان
به تنهایــی و پناه بردن بــه فضای مجازی
را تشــریح کرد و به ارائه راهکارهایی برای
افزایش ارتباطات اجتماعی آنها پرداخت.
به گزارش ایســنا ،حمیرا آزادمنش با اشاره
به دالیل تمایل بیشــتر نوجوانان به تنهایی
و پناه بردن به فضای مجازی گفت :تنهایی
ممکن اســت حالت بین فردی داشته باشد
که از ضعف مهارتهای ارتباطی و ندانستن
روشهای درســت انتقاد و ارتباط نشــات
میگیرد .نوع دیگری از تنهایی درونی است
که در این حالت فرد دائما احساســات خود
را ســرکوب و از برونریزی آنها جلوگیری
میکنــد .همچنین در حالتــی دیگر ،فرد
هویت منســجم و روابط اجتماعی مطلوبی
دارد امــا باز هم احســاس تنهایی میکند.
این نــوع حس ،تنهایی وجودی اســت که
درباره رابطه فرد با دنیا رخ میدهد .در دوره
نوجوانی فــرد کوله باری به نام تنهایی دارد
که در داخل آن باید بیهویتی ،تعارضات و
تضادهای فکری را جای دهد و این کولهبار
بر دوش او سنگینی میکند .وقتی که فرد از
طریق انسانهای مهم زندگی نیازهای خود
را تامین نکــرده و کنش و واکنش خوبی را
دریافت نکند ،به ناچار به جایی پناه میبرد
تا این بار را خالی کند.
این روانشناس با اشاره به دالیل الگوبرداری
نوجوانان از فضای مجازی و روشهای ایجاد
هویت مستقل در آنها نیز تصریح کرد :زمانی
که نیازهای روانی و اجتماعی یک نوجوان با
آن همه تعارضات درونی و حس تنهایی در
خانواده تامین نشــود ،از آنچه که در فضای
مجازی میبیند الگو برداری میکند .اگر ما
منابــع هویتی درســتی را در جامعه عرضه
کرده و در رســانههای عمومی مانند صدا و
سیما از الگوهای آزاد اندیش استفاده کنیم،
نوجوان احساس میکند میتواند آزادانه نظر
خــود را بیان و نظر دیگــران را نیز دریافت
کند .اینجاست میتواند به یک منبع هویتی
درست نزدیک شود.
یوسف خدابنده لو درمانگر کلینیک سالمت
ذهن ســازمان فضای مجازی سراج نیز در
پاســخ به این ســوال که روابــط در فضای
مجازی چگونه ســبب تنهایــی در نوجوان
میشــود؟ گفت :در فضای مجــازی روابط
متعددی داریم که عمــق و صمیمیت آنها
به شدت پایین است .در این فضا به محض
دلخوری افراد یکدیگــر را حذف میکنند،
یعنی نوجوان به راحتی در این فضا به دست
دیگران کنار گذاشته میشود و مجالی برای
آموختن مهارت تحمل و بردباری نمییابد.
در واقع به دلیل این ویژگیها نوجوان روابط
گسترده اما سطحی پیدا میکند که میتواند
منجر به احســاس تنهایی در نوجوان شود.
از ســوی دیگر نوجوان در ایــن فضا دائما
بــه دنبال الیک و تاییــد گرفتن از دیگران
اســت و از فعالیتهای روزمره زندگی دور
شده و هرچه بیشــتر در الک تنهایی خود
فرو میرود.
این پژوهشــگر ضمن ارائــه راهکاری برای
والدین برای کنترل منطقی برنامه نوجوانان
نیــز توضیح داد :والدین بــه دلیل عالقهای
که به فرزندانشــان دارند ،محدودیتهایی
بــرای آنها ایجاد میکنند کــه البته تربیت
درســت در فرزندپروری هم حکم میکند
تا حداکثر محبــت و قانونگذاری را در نظر
بگیریم .والدین فرزندان چون به آسیبهای
فضــای مجــازی آگاهــی دارنــد ،علیرغم
تمام ویژگیهای مثبت ایــن فضا ،فرزندان
را محــدود میکننــد که از نظــر فرزندان
ممنوعیت است .برای اینکه فرزندان هم به
صالح دید والدین آگاه شوند و این موضوع را
به چشم یک برنامه و نه ممانعت ببینند ،باید
الزاماتی را رعایت کرد .نخســت اینکه پدر و
مادر دانش الزم در این زمینه را کسب کنند
و با فرزندان خود وارد فضای مجازی شوند.
یعنی وب گردیهای مشــترکی با فرزندان
داشته باشند .این کار عالوه بر اینکه والدین
را با مشکالت و آســیبهای این فضا آشنا
میکند ،احساس همدلی و صمیمیت میان
نوجوان و خانواده را افزایش میدهد.
خدابندهلو توضیــح داد :این رابطه منجر به
طرح سوالهایی از سوی والدین و پاسخ آنها
توسط فرزندان میشــود که به مرور روابط
گفتوگو عجین و
بیــن اعضای خانواده را با 
از تنهایی جلوگیــری میکند .والدین نباید
تنها ویژگی منفی این فضا را گوشــزد کنند
بلکه مزایای استفاده از این تکنولوژی را نیز
یادآور شــوند .این برخورد آگاهانه و عادالنه
روابــط میان آنها را مســتحکمتر میکند و
سبب میشود این نگاه به عنوان محدودیت
صرف از بین برود.
این پژوهشــگر تاکید کرد :فعالیت نوجوانان
نبایــد در اتاق در بســته و بــه دور از دید
والدیــن باشــد .ابزارهای اســتفاده باید در
جایی باشد که پدرو مادر بتوانند هرازگاهی
فرزند خود را ببینند و رفتار او را تحت نظر
داشته باشند.

