
نام گذاری خیابانی به نام آیت اهلل هاشمی  
رئیس کمیسیون نام گذاری شورای شهر تهران از بررسی نام گذاری خیابانی 

به نام آیت اله هاشمی رفسنجانی خبر داد. 
مجتبی شاکری ضمن تسلیت ارتحال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در پاسخ به برخی اخبار و شایعات مبنی بر نام گذاری یکی از خیابان های شهر 
تهران به نام آیت اله هاش��می رفسنجانی گفت: وی در عصر روز یکشنبه جان 
خود را از دس��ت داده و تا کنون جلس��ه ای در ش��ورا برای بررسی این موضوع 
تش��کیل نش��ده است. شاکری با اش��اره به نقش ایت اله هاشمی رفسنجانی در 
پیروزی انقالب اسالمی گفت: طبیعتا خیابانی به نام یار دیرین امام نام گذاری 
می شود اما هنوز جلسه  علنی شورا برگزار نشده تا تمامی اعضاء در مورد این 
موض��وع نظ��رات خود را بیان کنند. وی افزود: قطعا در اولین جلس��ه ش��ورا 

نامگذاری معبری به نام ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
نظر وزارت بهداشت درباره دو شغله بودن پزشکان

س��خنگوی وزارت بهداش��ت درباره 
چگونگی حل بحران مالی س��ازمان بیمه 

سالمت توضیح داد. 
دکتر ایرج حریرچ��ی درباره وضعیت 
بیمه سالمت ایرانیان و انتقالش به وزارت 
بهداش��ت، گفت: س��ازمان بیمه سالمت 
یک س��ازمان مس��تقل اس��ت و مستقل 
خواهد ماند و درون وزارت بهداشت هم 
ش��اهد اس��تمرار تفکیک تامی��ن کننده 

خدمات و خریدار خدمات خواهیم بود. وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره 
ممنوعیت اش��تغال همزمان پزش��کان در بخش خصوصی و بخش دولتی گفت: 
واقعیت این است که نظر وزارت بهداشت این بود که راه حل اساسی برای حل 
این موضوع اجرای سیاست های کلی نظام سالمت است؛ به طوری که بند 9/6 
از سیاست های کلی سالمت مبنی بر این است که تعرفه خدمات و مراقبت های 
س��المت مبتنی بر ش��واهد و بر اساس ارزش افزوده و حق فنی واقعی و یکسان 
برای بخش دولتی و غیردولتی باش��د. حال باید پرس��ید اگر میان تعرفه دولتی و 
خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان مصر به کار کردن در 
دو جا هس��تند؟ باید توجه کرد که جامعه پزش��کی هم تمایل دارد که در یک جا 
کار کند، اما علت دو شغله بودن آنها این است که اوال وابستگی به دولت دارند 
و در عین حال دولت هم در گذش��ته اجازه کار کردن پزش��کان در دو بخش را 

می داده، از طرفی تعرفه خصوصی باالتر از تعرفه دولتی است. 
جنگل های هیرکانی ثبت جهانی می شود

نشست حمایت از تدوین پرونده نامزدی جنگل های هیرکانی برای ثبت در سایت 
میراث طبیعی جهانی یونسکو با حضور دستگاه های ذیربط ایرانی و همچنین بنیاد 
سوکو از کشور آلمان روزهای شنبه ویکشنبه، ۱۸ و ۱9 دی ماه به مدت ۲ روز در 
محل معاونت محیط زیست طبیعی تشکیل شد. فرهاد دبیری در این نشست با اشاره 
به اهمیت جنگل های هیرکانی با قدمت زمین شناسی بیش از ۴۰ میلیون سال، ارزش 
دیرین شناسی درختان با بیش از یک میلیون سال، تنوع زیستی بسیار باالی گیاهی و 
جانوری و زیبا شناختی که در واقع به عنوان یک فسیل زنده منحصر به فرد در جهان 
مطرح اس��ت، اعالم کرد: ایران در نظر دارد بخش های واجد شرایط از این جنگل ها 
شامل 9 تا ۱۰ سایت را به منظور میراث طبیعی جهانی در یونسکو به ثبت برساند. به 

گفته دبیری، پرونده مذکور سال آینده به طور رسمی در یونسکو مطرح می شود. 

خانه آیت اله رفسنجاني قابلیت ثبت ملی دارد
مدی��رکل ثب��ت آث��ار 
تاریخی و فرهنگی سازمان 
می��راث فرهنگ��ی صنایع 
دستی و گردشگری اظهار 
کرد: خانه آیت اله هاشمی 
رفس��نجانی به دلیل شأن 
مل��ی ایش��ان قابلیت ثبت 

ملی دارد. 
فره��اد نظ��ری در م��ورد امکان ثب��ت خانه آیت اله هاش��می 
رفسنجانی در فهرست آثار ملی گفت: قطعا خانه آیت اله هاشمی 
رفسنجانی به دلیل شأن ملی که دارد، قابل ثبت است و به خاطر 
تعلق به ایشان که چهره ای ملی دارند می تواند ثبت شود. وی در 
پاس��خ به اینکه آیا خانه پدری ایش��ان در استان کرمان می تواند 
ثبت شود یا خیر؟ اظهار کرد: وضعیت خانه پدری ایشان نیز باید 
بررس��ی ش��ود، اما هر آنچه به ایش��ان تعلق دارد و در بر دارنده 

برخی از خاطرات و زندگی ایشان است؛ قابل ثبت است. 
امتحانات نهایی امروز برگزار می شود

رئیس مرکز س��نجش وزارت آموزش و پ��رورش از برگزاری 
امتحان های نهایی دانش آموزان تا ۲5 دی ماه سال جاری خبر داد. 

عبدالرسول عمادی گفت: باتوجه به تعطیل شدن ۲۱ دی ماه از 
سوی هیات دولت، در برگزاری امتحان های نهایی دانش آموزان 
هیچ تغییری رخ نداده اس��ت. عمادی با اش��اره به این مطلب که 
امتح��ان نهایی دان��ش آموزان در همه دوره های تحصیلی س��یر 
طبیعی خود را طی کرده است، خاطرنشان کرد: در برنامه امتحان 
نهایی دانش آموزان برای ۲۱ دی ماه، هیچ برنامه امتحانی وجود 
نداش��ته اس��ت. وی تاکید کرد: حوزه های امتحان نهایی در روز 
چهارشنبه ۲۲ دی ماه دایر هستند و امتحان های نهایی در این روز 

طبق برنامه قبلی برگزار خواهند شد. 
جزئیات بسته اقتصاد مقاومتی زنان

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به تدوین 
بس��ته اقتصاد مقاومتی زنان گفت: بس��ته اس��تان های کرمان و 
لرستان آماده شده و قراراست دراولین سفر دوره ای وزیر کشور 

به این استان ها هماهنگی الزم در مسیر اجرا انجام شود. 
فهیمه فرهمندپور افزود: بس��ته اولیه اقتص��اد مقاومتی زنان 
آم��اده ش��ده و با هماهنگ��ی  معاونت  هماهنگ��ی اموراقتصادی 
وزارت کش��ور، قرار اس��ت این بس��ته ها در اس��تانی هایی که 
وزارت کش��ور به صورت پایلوت فعالیت های اقتصادی شان را 
دنبال می کند، اجرایی و درصورت موفقیت به س��ایر اس��تان ها 
تعمیم داده ش��ود. فرهمندپور افزود: پس از اس��تان های کرمان و 
لرس��تان، آذربایج��ان ش��رقی و به م��رور اس��تان های دیگر در 
دس��تورکار قرار گیرند. وی با بیان اینکه در بسته  های اقتصادی 
ظرفیت ه��ا و مزیت های نس��بی فعالی��ت اقتصادی زن��ان دیده 
می ش��ود، گفت: از مزیت های دیگر این بسته می توان به حمایت 

ویژه از فعالیت های اقتصادی زنان اشاره کرد. 
امسال ابتال به آنفلوآنزا کاهش یافته است

معاون بهداشتی وزیر بهداشت با بیان اینکه امسال مرگ  و میر 
ناش��ی از آنفلوآنزا گزارش نشده است، عنوان کرد: امسال ابتال به 
آنفلوآنزا کاهش یافته اس��ت. دکتر علی اکبر سیاری اظهار کرد: با 
گسترش مراقبت های بهداشتی برای کنترل و پیشگیری از آنفلوآنزا 
امسال ابتال به این بیماری در کشور کاهش یافته است. وی با بیان 
اینکه امس��ال مرگ  و میر ناش��ی از آنفلوآنزا گزارش نشده است، 
افرود: با آموزش های ارائه ش��ده بس��یاری از افراد در معرض خطر 
شامل سالمندان، کودکان، افراد دچار بیماری های مزمن قلبی، ریوی 
و تنفس��ی، بیم��اران دچار نقص سیس��تم ایمنی، م��ادران باردار و 

کارکنان گروه پزشکی واکسن آنفلوآنزا دریافت کرده اند. 

گ�روه جامع�ه: خری�دن لباس ه�ای گران قیم�ت، 
تصمیم ه�ای بزرگ ب�رای خرید یک ماش�ین یا خانه 
بهتر، انتقادهای ش�دید و ناگهان�ی از رابطه، تمایل به 
برق�راری رابطه ب�ا آدم های متف�اوت و جدید، تمایل 
ش�دید برای تغیی�ر ظاهر و عمل جراح�ی و بوتاکس؛ 
ای�ن رفتاره�ا در میانس�الی ب�ه چه معناس�ت؟ اینها 

می توانند نشانه های بحران میانسالی باشند. 
ب��ه گزارش ایس��کانیوز، بحران میانس��الی ک��ه با تغییر 
رفتارهای ناگهانی همراه اس��ت برای خیلی از زنان و مردان 
۳5 تا 55 س��اله رخ می دهد. این بحران که در بیش��تر مواقع 
هزینه های مالی و روحی فراوانی نیز تحمیل می کند حفره ای 
عمیق در میزان پس انداز و بازنشس��تگی و همچنین ارتباط 
عاطفی افراد با ش��ریک زندگی خود و اعضای خانواده اش 
ایج��اد می کند. به طور متوس��ط۱۰ درصد م��ردان و زنان 
گرفتار بحران میانس��الی می ش��وند؛ بحران��ی که می تواند 
بس��یار دردناک باشد  . بسیاری از افراد می توانند راه خود را 
در بح��ران میانس��الی پیدا کنند بدون اینکه دچار مش��کل 
ش��وند اما برای عده ای یافت��ن راهی که تعادل را به زندگی 
بازگرداند کار دش��واری است. مفهوم عبور از جوانی برای 
خیل��ی از م��ردم چالش برانگی��ز، دردن��اک و ناامید کننده 
است. ترس از دست دادن شور جوانی و سالمت و زیبایی و 
رفاه به نگرانی روزمره افراد تبدیل می شود، احساساتی که 

گویی راهی برای خالصی از آنها وجود ندارد . 
ای��ن اصط��الح ابتدا در س��ال ۱965 به کار رفته ش��د و 
روانشناس��ان فروی��دی مانند کارل یونگ از آن اس��تفاده 
می کردن��د. به طور کلی بحران میانس��الی توصیفی برای 
دوره ای از زندگی اس��ت که فرد از دوره جوانی وارد دوره 
ت��ازه  میانس��الی و پیری می ش��ود. در ای��ن دوره هر فردی 
دس��تاوردها، اهداف و آرزوهای��ش را ارزیابی می کند اما 
ارزیابی آنچه گذشته و آنچه پیش رو است برای همه کار 
س��اده ای نیست. کس��ی که دچار بحران میانسالی می شود 
بس��یاری از اه��داف و آرزوهایش را خ��الف آنچه تصور 
می کرده است می یابد و نسبت به آینده پیش رو نیز بسیار 
نگران اس��ت  . هم زنان و هم مردان دچار بحران میانس��الی 
می شوند اما تجربه آنها در این زمینه بسیار متفاوت است. 
مرده��ا اغل��ب بر دس��تاوردهای خ��ود تمرک��ز می کنند و 
ناکامی های زندگی باعث ناامیدی ش��ان می شود در حالی 
که زنان به ش��دت دچار بحران ظاهر و  جذابیت های جنسی 
می شوند و اغلب نگران این مساله هستند که پس از اینکه 
وظایف مادری ش��ان تمام ش��ود چه باید بکنند. البته بخش 
زی��ادی از آنچ��ه ای��ن بحران میانس��الی را رق��م می زند 
باورهایی اس��ت که جامعه به زن��ان و مردان خود القا کرده 
اس��ت. نگرانی زنان از ظاهر خود به ش��دت به کلیشه های 
جنس��یتی وابس��ته اس��ت همان گونه که برای م��ردان نیز 
این چنین است  . افرادی که توانسته اند مطابق با احساسات، 
نیازه��ا و خواسته هایش��ان پیش بروند کمت��ر دچار بحران 

میانس��الی می شوند و پیر شدن برای آنها بسیار 
آسان تر است. هرچه دشواری های زندگی در 
جوانی بیشتر باشد مواجهه با پیری دشوارتر 
می ش��ود، گ��ذر زم��ان، از دس��ت رفت��ن 
فرصت ها و ناکامی های زیاد باعث تشدید 
بحران میانسالی می شوند  . این موارد باعث 
احس��اس اندوه، مالل و ندامت هس��تند. به 
طور کلی بحران میانس��الی می تواند شدید 

باشد یا کم و یا ممکن است سالمت روانی و جسمی فرد را 
به خطر بیندازد . 

D نشانه ها و عوارض
کس��ی که دچار بحران میانس��الی است ممکن است برای 
بازیابی کودکی از دس��ت رفته به دنبال رویای کودکی اش 
باش��د. بنابراین او هزینه هایی را به خود، ش��ریک زندگی و 
خان��واده اش تحمی��ل می کند که با واقعیت ه��ای زندگی او 
هماهنگی ندارد مثال ممکن است به فکر خریدن یک ماشین 
گرانقیم��ت بیفتد چ��ون این رویای کودکی او بوده اس��ت.  
 ع��الوه بر ای��ن عادت های زندگی او تغیی��ر می کنند. او در 
تصمیم گیری دچار مشکل می شود و بدون دلیل دچار خشم 
و عصبانیت یا بی قراری می شود. در رابطه عاطفی نمی تواند 
احساساتش را کنترل کند، ابراز احساسات عجیبی دارد و یا 
ممکن اس��ت از هر صمیمیت عاطفی ای گریزان باشد  .  یکی 
از نشانه های بارز بحران میانسالی تغییرات خواب است که 

با کم خوابی یا پرخوابی نمایان می شود . 
نشانه بارز و مهم بحران میانسالی اما وسواس زیاد نسبت 
به ظاهر خود اس��ت. ممکن است متوجه شوید که همسرتان 
به کلی ش��یوه لباس پوش��یدن اش را تغییر داده و لباس های 
بس��یار متفاوتی می پوش��د یا عالقه زیادی به آرایش پیدا 
کرده و نس��بت به اصالح صورتش حس��اس اس��ت. نیاز به 
حفظ جذابیت باعث می شود او دائما از شما درخواست کند 
که زیبایی اش را تائید کنید و یا ش��ما را وادار کند در ایجاد 
تغییرات عمده ظاهری او را همراهی کنید  . نکته دیگری که 
در بحران میانس��الی دیده می ش��ود تغییر دوستان قدیمی و 
قط��ع ارتباط با افراد خاصی اس��ت. در ای��ن میان فردی که 
دچار بحران میانس��الی اس��ت حتی از شریک زندگی خود 
می خواهد که روابطش را تغییر بدهد یا او را متهم به پیری 
می کند و با انتقادهای ش��دید تالش می کند رفتار ش��ریک 
زندگ��ی اش را نیز تغییر بدهد و او را آنگونه که آرزو دارد 

جوان نگه دارد  . 
ناامیدی از آینده نیز مس��اله تازه ای اس��ت که در بحران 
میانس��الی دیده می ش��ود. او هیچ چش��م اندازی برای آینده 
نمی بین��د و تالش هایش ب��رای بهبود زندگی را از دس��ت 

می دهد. فکر ک��ردن زیاد به مرگ نیز از 
عوارض بحران میانسالی است که 

مانع امید به آینده می شود و در 
نهایت فرد را دچار وس��واس 

مرگ و افسردگی می کند  . 
اف��رادی که دچ��ار بحران 
میانسالی هستند تمایل زیادی 
به ترک رابطه دارند و ممکن 

رابطه ه��ای  اس��ت 
م��وازی را 

تجرب��ه کنند و یا بخواهند ط��الق بگیرند. آنها به دنبال فرد 
تازه ای برای دریافت احترام، محبت و توجه هستند و آنچه 

در رابطه دارند را ناکافی، ناامید کننده و اشتباه می دانند  . 
همچنی��ن ب��رای برخ��ی از اف��راد افس��ردگی هم��راه با 
بی انگیزگی ش��دید اس��ت. کاری که همیشه با عالقه انجام 
می دادند را بس��یار کس��الت بار و نف��رت انگیز می دانند و 
رابطه، دوس��تان، خانواده و امور زندگی روزمره برایش��ان 

غیر قابل تحمل است  . 
یک نش��انه رایج دیگر در این اف��راد متهم کردن دیگران 
است. آنها والدین، شریک زندگی  خود، دوستان و همکاران 
خود را برای آنچه اتفاق افتاده است مقصر می دانند و گمان 
می کنند همه فقط به آنها آسیب زده اند و آنها را از رویاها، 
خواس��ته ها و زندگ��ی واقع��ی خ��ود دور نگه داش��ته اند.  
 تجربه های تلخ گذشته، مرگ عزیزان، جدایی، آشیانه خالی 
و هر نوع مس��اله ای که آنها را دچار ضایعه روحی کند نیز 

در تشدید این بحران اثر دارند . 
D چه باید بکنید

اگر احس��اس می کنید دچار بحران میانس��الی شده اید یا 
ش��ریک زندگی ت��ان درگیر این مس��اله اس��ت پیش از هر 
اقدامی باید با افزایش دانش و آگاهی خود درک درستی از 
مساله ای که با آن روبه رو هستید پیدا کنید ؛ قبل از ایجاد هر 
تغییر اساس��ی در زندگی تان ابتدا خوب فکر کنید. خریدن 
چیزهای گران، تغییرات ظاهری یا ترک رابطه مسائل مهمی 
هستند که نمی توانید آنها را بخاطر شرایط روحی خود رقم 
بزنید. خوب فکر کنید و خوب تصمیم بگیرید ؛ کنار آمدن با 
ای��ن ش��رایط و مقابله با آن کار بس��یار دش��واری اس��ت. 
تصمیم گی��ری و فکر کردن در این وضعیت س��خت اس��ت 
بنابراین برای پیشگیری از هر نوع حرکت و رفتار انتحاری 
ابتدا با یک متخصص و مش��اور در مورد آنچه در فکرتان 
می گذرد حرف بزنید ؛ افکار و احساسات  را در جهت مثبتی 
ب��ه کار بگیری��د. هم��ه چیزهایی که ش��ما را دچ��ار بحران 
میانس��الی می کنند لزوما بد نیس��تند. اگ��ر از این تغییرات 
فکری آگاهانه و هوشمندانه استفاده کنید حتی نتایج بهتری 
به دس��ت می آورید که برای بهب��ود رابطه و کارتان موثر 
اس��ت؛ از افکاری ک��ه آزارتان می دهند بی��رون بیایید. با 
ش��روع فعالیت های جدید، آموزش مهارت ها تازه و سفر یا 
مطالعه برای خود جایگاه امن بس��ازید ؛ با همسرتان درباره 
افکار و احساس��اتتان حرف بزنید. از او کمک بخواهید و 
خود را در مقابل هم احساس نکنید. حاال که درک بهتری 
از وضعی��ت خ��ود پیدا کرده ای��د به خوب��ی می دانید که 
مش��کالتی که در رابطه تان به وجود آمده اند ممکن است 
واقعی نباشند و برآمده از بحران میانسالی باشند. در هر 
ص��ورت حتی اگر مش��کل حل نش��ده در رابطه 
داری��د باید آن را صرف نظر از این بحران 
ت��ازه حل کنید و راه حل درس��تی 

برایش پیدا کنید . 

یک پژوهشگر اعتیاد مرکز تحقیقات 
س�وء مص�رف و وابس�تگی ب�ه م�واد 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
گفت: س�ن ۱۷ تا۲۲ سالگی، بیشترین 
سن شروع و ۲۵تا۳۵ سالگی بیشترین 
شیوع وابس�تگی به سوء مصرف مواد 

در کشور است. 
امید مّس��اح با تش��ریح ۳ عامل اصلی 
بروز اعتیاد در جامعه گفت: درباره چرایی 
اعتی��اد زیاد س��خن گفته ش��ده و ش��اید 
پرداختن مجدد به این شرح که اعتیاد یک 
بیماری زیس��تی، روانی و اجتماعی است، 
تکراری بر گفته های پیشین باشد. معضلی 
که بروز آن معموال ناشی از تجمیع عوامل 
زمینه ای بسیاری در هریک از سه محور 
اصلی ذکرشده است. درواقع تلفیقی از ۱. 
عوامل زیستی مثل خصوصیات ژنتیک، 
عوامل روانی مثل وقایع پرنقش زندگی، 

افس��ردگی، اضط��راب، ۲. خصوصیات 
شخصیتی و رفتاری )ازجمله: عزت نفس 
اندک، خویش��تن داری ضعیف، خلق وخو، 
ضع��ف مهارت های مقابل��ه ای و...( و ۳. 
عوامل اجتماعی )مثل خانواده، مدرس��ه، 
ارتب��اط با همس��االن، تاثیرات محیطی و 
اجتماعی برآمده از سرمایه های اجتماعی 
جامعه و...( بسترس��از بروز اعتیاد است. 
مّساح با اشاره به تشریح عوامل اجتماعی 
اعتی��اد گفت: فق��ر، بی��کاری، مهاجرت، 
حاشیه نش��ینی، زندگی ه��ای قوم��ی و 
قبیل��ه ای، نب��ود و کمب��ود س��رمایه های 
اجتماع��ِی مثبت، نبود و کمبود زمینه های 
مناسب در جهت افزایش نشاط اجتماعی، 
خانواده پرتنش، در دسترس بودن مواد و... 

ازجمله مش��کالت اجتماعی هس��تند که 
می توانند سبب ساز آسیب های اجتماعی و 

البته اعتیاد شوند.  
این پژوهش��گر اجتماعی با برشمردن 
عوام��ل کاهش نش��اط اجتماعی گفت: 
مش��کالت باف��ت ش��هری و ترافیک و 
آلودگی ه��ای مختل��ف، س��رانه پایی��ن 
فضاه��ای فرهنگ��ی، س��بز و ورزش��ی، 
مشکالت اقتصادی و پیامدهای صنعتی 
ش��دن و... از دیگر دالیل کاهش نشاط و 
شادی در شهرهاس��ت. پدیده های دیگر 
حاص��ل از مدرنیت��ه و زندگی صنعتی و 
شهری مثل بی نظمی و هنجارشکنی های 
اجتماعی، تعارضات فرهنگی و باورها و 
تغییرات رفتارهای اجتماعی، عادی شدن 

بعضی ضدارزش ها مثل کم شدن روحیه 
تع��اون و همدل��ی و نوع دوس��تی که از 
مضامین سرمایه اجتماعی هستند و... نیز 
از عوامل کاهش نش��اط اجتماعی است. 
به گفته مّس��اح، نش��اط فقط خنده و طنز 
نیست؛ احساس نش��اط حسی درونی و 
درعین حال اصیل، مثبت و بادوام تصور 
می ش��ود. اگر نش��اط ب��ادوام و اصیل و 
ش��ادی واقعی ایج��اد نش��ود، جامعه به 
شادی های کاذب، کوتاه و گذرایی چون 
مص��رف مواد، الکل و غی��ره رو کرده و 
مصرف همین مواد چون سیکلی معیوب، 
متعاقبا اندوه و افس��ردگی )یعنی کاهش 
بیشتر نش��اط( را به دنبال خواهد داشت. 
امید به آینده، ارضای نیازهای عاطفی و 
مقبولی��ت اجتماعی س��ه عام��ل اصلی 
اجتماع��ی در  تاثیرگ��ذار در نش��اط 

مطالعه ای در تهران دانسته شده است. 

آنچه برای خیلی از زنان و مردان ۳۵ تا ۵۵ ساله رخ می دهد؛ 
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تصوی�ر اول: دونف�ری رفته اند ش�مال. عکس 
گذاش�ته و زیرش ش�رح داده:  من و عش�قم لِب 
س�احل . توی کامنت ه�ا همان عش�قش برایش 
نوش�ته  عزیزمممم چقدر خ�وش می گذره با تو ! 
تصوی�ر دوم: آن باالی عکس لوکیش�نش را زده 

تجریش. در تصویر داخل 
ماشین نشسته اند، دست 
خ�ودش و همس�رش در 
دست هم اس�ت و زیرش 
نوش�ته:  دس�تت را به من 
ب�ده! دس�ت های م�ن با 
آشناس�ت   ت�و  دس�تان 
تصویر س�وم: وس�ط یک 
مهمان�ی نشس�ته اند؛ ب�ا 
خان�واده. هم�ه لبخند به 
ل�ب دارند؛ عکس س�لفی 

است و نوشته  بهترین شِب یلدا با بهترین ها . 
 ای��ن تصاوی��ر ب��رای هم��ه آشناس��ت؛ ه��ر روز 
میلیون ه��ا نف��ر ایران��ی تصاویر شخصی ش��ان را به 
اش��تراک می گذارند و روابط شان را برای این و آن 
ش��رح می دهن��د. به گفته دبیر ش��ورای عالی فضای 
مجازی، اینس��تاگرام در ایران چیزی در حدود ۱۲ تا 
۱۴ میلیون عضو دارد، همچنین بنا بر آمارهای جهانی 
به طور متوسط هر کاربر اینستاگرام در روز ۲/۴۱پست 
در این ش��بکه منتش��ر می کن��د. این که چن��د درصد از 
عکس های اینس��تاگرام کاربران به انتش��ار تصاویر 

شخصی، خصوصی و خانوادگی اختصاص دارد مشخص 
نیست؛ اما پژوهش های اخیر از باال رفتن آمار این دسته 
از تصاویر و پش��ِت پ��رده آن 
می گویند. با توجه به گسترش 
نش��ر تصاوی��ر ش��خصی و 
خانوادگ��ی اف��راد در فضای 
ش��بکه های  و  مج��ازی 
در  تحقیق��ی  اجتماع��ی، 
دانمارک انجام ش��ده که در 
آن نشان می دهد زوج هایی 
که تصاویر بیش تری از خود 
به اشتراک می گذارند دچار 
اخت��الالت  و  مش��کالت 
روانی ان��د. نتای��ج این تحقیق 
می تواند بهانه ای باشد تا به پِس پشت انتشار عکس های 
ش��خصی و خصوصی ایرانی ها در اینستاگرام بپردازیم؛ 
کاربران ایرانی به چه انگیزه هایی و در چه شرایطی اقدام 
به انتش��ار عکس های شخصی شان می کنند؟ آیا باید از 

یک اختالل سخن بگوییم؟ 
یک کارش��ناس می گوید: تحلیل این پدیده از یک 
وج��ه می تواند این گفت��ه را تایید کند؛ خیلی از افراد 
ممک��ن اس��ت روابط خوبی نداش��ته باش��ند، اما با 
قراردادن تصویر خودشان در کنار همسر، دوستان یا 
خان��واده در واقع می خواهند فیدبک های مثبتی را از 

دیگران دریافت کنند تا با آن بتوانند احساس بهتری 
داش��ته باش��ند؛ اما این به تنهایی همه ماجرا نیس��ت. 
آرم��ان ش��هرکی معتقد اس��ت: این مس��ئله را باید 
عمیق تر مورد بررس��ی قرار داد. این استاد دانشگاه با 
اش��اره به تاثیر گفتمان موجود در جامعه در انتش��ار 
تصاوی��ر گفت: اگر ع��رف حاکم بر یک جامعه متاثر 
از ی��ک گفتمان به خصوص ش��ود؛ افراد هرتالش��ی 
می کنند تا خود را با آن گفتمان هم آواز کنند. آرمان 
ش��هرکی می گوید: دیگر موضوع انتشار عکس های 
خصوصی در فضای مجازی صرفا یک خودبیان گری 
نیست چراکه ُفرم های جدیدی از تعامالت انسانی و 
تجارب جدیدی در حال شکل گرفتن است؛ فرم هایی 
که حتی شاید مصداقی عینی و واقعی نداشته باشند. 
به گفته ش��هرکی ای��ن تحلیل می توان��د از تیرگی 
جهان اجتماعی که در تحلیل های قدیمی ش��ایع است 
قدری بکاهد؛ فروپاشی ها و ساختن های هرلحظه ای و 
م��دام و مس��تمر از رواب��ط. همچنی��ن ب��ه گفته این 
پژوهش گ��ر الزم اس��ت بدانیم که قض��اوت اخالقی 
داشتن نسبت به مدرنیته بسیار سخت است. وی تاکید 
می کن��د: دیگ��ر نیازی نیس��ت نگران و دل مش��غول 
افسردگی آن زوجی باشیم که در عکسی در شبکه ای 
اجتماعی ش��اد هس��تند؛ ممکن است در واقعیت اصال 
زوجی درکار نباش��د یا اگر هم هست؛ عشقی در میان 

نباشد یا اگر هم هست عشقی دیگرگونه باشد. 

پِس پشِت انتشار تصاویر شخصی در اینستاگرام
افقي:

  1- تنگدستی- زمستان- تكرار یك حرف
 2- به طور ناگهانی- کاشف واکسن سیاه سرفه- 

حیوان بارکش- دندان آذری
 3- باران کم- فراوان- حرف پیروزی

 4- م��ادر ترك- به هم خ��وردن حال را گویند- 
گلی سفید وخوشبو- تكرار یك حرف

 5- ازگیاهان دارویی- لنا وارونه- بزرگ
 6- تكرار ح��رف دوازدهم- نیر وارونه- مردم- 

جای پردنبه
 7- ولیكن- بادام خرد

 8- همنشین جن- از مدافعان  سابق فوتبال فرانسه- 
محله و برزن

 9- ایاب و ذهاب- نشاط، شادمانی
 10- طایف��ه ای در سیس��تان- لول��ه گوارش��ی- 

آرایش- فرمان اتومبیل
 11- چهارچوب عكس- ابریشم- در بدری

 12- خ��دای دراویش- م��وش رایانه ای- عددی 
یك رقمی- پرتقال معروف

 13- ع��ر وارون��ه- واحد پول س��ورینام- پروانه 
ماش��ین و هواپیم��ا  14- زم��ان- فتن��ه و بدی- 
بام��داد- ش��یمی کربن  15- مكی��دن چیزی را- 

فیلمی بابازی کرت راسل- تفریق

عمودي:
 1- آفتاب��ی و طب��ی آن وج��ود دارد- نش��انه 

مفعولی- فیلمی از بیژن میرباقری
 2- قس��مت، بهره- مقابل س��رما- عشق بیگانه- 

ابریشم خام
 3- ناالن- گال- همسر اسكارلت

 4- سوراخ بینی- خربزه نارس- حرف همراهی عرب
 5- آینده- خبر افشاگرانه- پایان روز

 6- مرد خمیده- ضمیر وزنی- ازشاعران انگلیسی
 7- تاریخ نویس صادق- ترشی ها

 8- باران بهاری- نرده- نوعی جامه

 9- کمك رسانی- شخصی که در سینه غمی دارد
 10- تابلوی��ی از داوینچ��ی- مخف��ف از او- گل��ه 

گوسفندان
 11- زدن��ی در ب��ازی- س��رخ کمرنگ- س��نگ 

آتش زنه
 12- س��و وارونه- روسری- مقام دومی در جام 

ملت های آسیا در سال 1968
 13- روز گذشته- مهر وموم شده- استان شمالی

 14- پیش��وند فعل مضارع- بخش��نده- کمك- 
رها و آزاد

 15- مشت مانند- گشودن معما- قاره پهناور

حل جدول

فرايندهاى جهانى در حوزه زنان بايد شناسايى شوند
ــواده رئيس  ــان و خان ــاون امور زن مع
جمهور گفت: توسعه تعامالت بين المللى 
ــواده ايجاب مى كند  ــوزه زنان و خان در ح
كه فرايندهاى جهانى در اين مورد به طور 

دقيق شناسايى شوند. 
شهيندخت موالوردى افزود: از آغاز كار 
دولت يازدهم مستندات فراوانى وجود دارد 
كه معاونت زنان را براى  ترغيب برگزارى 
ــوالوردى ادامه داد: محورهاى متعدد برنامه پنجم  ــن دوره ها ترغيب مى كردند. م اي
ــازمان هاى مردم نهاد وتوسعه  ــعه توانايى س ــعه از جمله ماده 230 كه بر توس توس
تعامالت بين الملل اشاره دارد از آن جمله است. وى يكى از ضرورت هاى برگزارى 
دوره هاى ياد شده را توجه به فرآيندهاى جهانى و منطقه اى عنوان كرد و گفت: اين 
ــاط جهانى ميان  ــهولت برقرارى ارتب ــردش آزاد اطالعات، س ــاله منجر به گ مس

سازمان ها، گروه ها، افراد و تقويت نقش سازمان ها و مجامع بين الملل شده است. 
ــذارى در ارزش هاى  ــوى ديگر با تاثيرگ ــه داد: اين فرآيند از س ــوالوردى ادام م
فرهنگى، شيوه و سبك زندگى و اشكال ارتباطات، چالش هاى جدى در عرصه هاى 

فرهنگى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى جوامع ايجاد كرده است. 
تاكيد تهران و باكو بر همكارى در حوزه توليد دارو

ــووالن تامين اجتماعى ايران و آذربايجان بر لزوم سرمايه گذارى به  در ديدار مس
منظور صادرات و توليد دارو بين دو كشور تاكيد شد. 

ــازمان تامين اجتماعى كه در راس يك هيات اقتصادى به   قائم مقام مديرعامل س
جمهورى آذربايجان سفر كرده است، در ديدار با شاهين مصطفى اف وزير اقتصاد اين 
ــرمايه گذارى تامين اجتماعى را براى صادرات و توليد  ــور آمادگى شركت س كش
ــان اعالم كرد. رضا راعى در اين ديدار گفت: جمهورى  ــورى آذربايج دارو در جمه
اسالمى ايران يكى از معدود كشورهاى پيش رو در زمينه توليد داروست كه حدود 
ــت دولت  ــور را برآورده مى كند و با توجه به سياس 95 درصد نيازهاى دارويى كش
آذربايجان در تامين دارو و بومى سازى توليد اين محصول، همكارى بين شركت هاى 

دارويى دو كشور مى تواند موجب تقويت روابط در اين زمينه شود. 
ــت و اظهار كرد: تامين  ــازمان تامين اجتماعى پرداخ ــن به معرفى س وى همچني
ــتم  ــش دارد و سيس اجتماعى بيش از 40 ميليون نفر از جمعيت ايران را تحت پوش

بيمه اى آن بر اساس مزاياى تعريف شده (DB) است. 
تمديد مهلت ثبت نام تاكسى هاى فرسوده

ــخنگوى طرح نوسازى ناوگان تاكسيرانى در شهرهاى كشور از تمديد مهلت  س
ــه 16 بهمن ماه دفاتر  ــر داد و افزود: ديروز جمع ــوده خب ــى هاى فرس ثبت نام تاكس
پيشخوان دولت از ساعت 9 تا 14 به منظور ثبت نام مجدد از تاكسى هاى جا مانده 

روزهاى قبل در طرح نوسازى ناوگان تاكسيرانى فعاليت داشتند. 
ــى براى ثبت نام در طرح  ــت از همه رانندگان تاكس مهران كفاش ضمن درخواس
ــاركت بهتر در طرح  ــد به منظور مش ــازى و مراجعه به موقع گفت: مقرر ش نوس
نوسازى ناوگان تاكسيرانى، مالكان تاكسى هاى فرسوده اى كه رقم آخر پالك آنها 
(سمت راست) اعداد 2، 3، 4 و 5 هستند و در روزهاى قبل به هر دليلى نتوانسته اند 
ــراى ثبت نام  ــده ب ــه 16 بهمن ماه در زمان تعيين ش ــد، ديروز جمع ــام كنن ــت ن ثب

مى توانستند به دفاتر منتخب پيشخوان دولت مراجعه كنند.
 وى ادامه داد: مطابق برنامه زمان بندى، امروز شنبه 17 بهمن ماه از تاكسى هاى 

فرسوده اى كه رقم آخر پالك آنها عدد 6 است، ثبت نام انجام مى شود.
تولد نوزادان پسر از دختر پيشى گرفت

ــور گفت: طبق  ــازمان ثبت احوال كش مدير كل دفتر اطالعات و آمار جمعيت س
آمار والدت در 10 ماهه امسال آمار متولدين نوزاد پسر افزايش يافته است. 

على اكبر محزون عنوان كرد: در 10ماهه سال جارى تعداد يك ميليون و327 هزار 
و32 والدت صورت گرفته كه از اين تعداد 681هزار و 768 مورد پسر و645 هزار 
و264 مورد دختر به ثبت رسيده است. محزون اضافه كرد: طبق آمار به ازاى والدت 
هر 100 مورد نوزاد دختر، 106 مورد والدت نوزاد پسر ثبت شده است. وى افزود: با 
توجه به آمار به ثبت رسيده والدت در 10 ماهه امسال در مقايسه با آمار ثبت والدت 
در سال 93 رشد 3/7درصدى داشته است. محزون تصريح كرد: از ابتداى فروردين 

تا پايان دى ماه امسال تعداد 313 هزار و 630 مورد فوت ثبت شده است. 

افزايش سرانه كتاب دانش آموزى به 8/8جلد
معاون پرورشى و فرهنگى وزارت 
آموزش و پرورش با بيان اينكه سرانه 
ــاب دانش آموزى به طور ميانگين  كت
ــال 92-91 بوده است  چهار جلد در س
كه در سال گذشته به8/8جلد رسيده 
ــت گفت: تعداد كتاب هاى موجود  اس
ــى نيز از 62  ــاى كالس در كتابخانه ه
ميليون و 418 هزار و 279 عدد در دو 

سال گذشته به 104 ميليون و 96 هزار و 730 مورد رسيده است. 
حميدرضا كفاش همزمان با ايام مبارك دهه فجر به تبيين عملكرد 
اين معاونت در سال تحصيلى گذشته پرداخت و اظهار كرد: در اداره 
كل قرآن، عترت و نماز اقدامات متفاوتى انجام شده است كه از جمله 
ــاره كرد. وى افزود: شركت  آنها مى توان به احياى 600 دارالقرآن اش
چهارميليون و 9 هزار و 548 نفر در برنامه حفظ قرآن كريم طرح نور 
ــركت كردند.  ــى) و طرح نورباران (حفظ موضوعى) ش (حفظ ترتيب
همچنين در 75 درصد مراكز آموزشى و تربيتى طرح جامع تقويت و 

تعميق فرهنگ اقامه نماز اجرايى شده است. 
مدارس غيردولتى بايد سرآمد نظام آموزشى باشند

ــازمان مدارس غيردولتى  معاون وزير آموزش و پرورش و رييس س
كشور گفت: مدارس غيردولتى در حقيقت حامى و پشتيبان مدارس دولتى 

هستند و از هر حيث بايد الگو، سرآمد و دستگير نظام آموزشى باشند. 
مرضيه گرد افزود: آموزش و پرورش خانه آحاد مردم است. آموزش 
و پرورش دستگاه عظيم و بزرگى است كه جز با مشاركت مردم اداره 
ــت كه در  ــود. ظرفيت باالى آموزش و پرورش به گونه اى اس نمى ش
جامعه اين نهاد فرهنگى فرادستگاه، دستگاه هاى ديگر است. وى خاطر 
نشان كرد: داشتن نگاه علمى و فرهنگى و پرهيز از تنگ نظرى در حوزه 

مدارس غيردولتى موجب رشد، ارتقا و توسعه مشاركت مى شود. 
اقدام آموزش وپرورش براى افزايش نرخ اشتغال 
معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش جزييات سه ساله 

شدن هنرستان ها را تشريح كرد. 
ــاره به جزئيات سه ساله شدن هنرستان ها اظهار  ــان با اش على زرفش
داشت: باتوجه به اينكه از سال تحصيلى 95-96 استقرار ساختار دوره 
ــال با ورود دانش آموزان پايه  ــطه آغاز مى شود و در اين س دوم متوس
ــروع استقرار كليد زده خواهد شد،  ــطه عمال ش دهم به دوره دوم متوس
طبيعتا تغييرى در ساختار دوره دوم متوسطه كه در حال حاضر 3 سال 
مشترك و يك سال پيش دانشگاهى است، صورت مى گيرد. وى افزود: 
اولويت سياست هاى اشتغال زايى در واقع افزايش فرصت هاى شغلى و 
همچنين افزايش مهارتها براى كسب فرصتهاى شغلى است و نكته مهم 
در برنامه هاى آموزشى ما نيز تربيت نيروهاى كارآفرين و ماهر است كه 

قطعا به رفع مشكل بيكارى در كشور كمك شايانى خواهدكرد. 
60 درصد دانش آموزان در اروپا چند زبان آموخته اند

ــد دانش آموزان بعد از دوره  ــان مى دهد كه 60 درص آمار 2014 نش
ابتدايى در اتحاديه اروپا، بيش از يك زبان خارجى آموخته اند. نتايج يك 
مطالعه نشان مى دهد كه در سال 2014 حدود 18 ميليون دانش آموز در 
ــان خارجى  ــه اروپا حداقل يك زب ــورهاى اتحادي ــن مقطع در كش اي
آموخته اند در حالى كه نزديك به 11 ميليون يا حدود 60 درصد از تمام 
ــترى زبان خارجى را در  ــوزان اين مقطع، دو يا حتى تعداد بيش دانش آم
ــوى اداره آمارى اتحاديه اروپا  مدارس آموزش ديده اند. اين داده ها از س
موسوم به Eurostat منتشر شده است. بنابر اين مطالعه در برخى از 
كشورها نظير لوكزامبورگ، فنالند، ايتاليا، استونى و رومانى تقريبا تمام 
دانش آموزان بعد از دوره ابتدايى حداقل دو زبان خارجى آموخته اند. در 
مقابل به كمتر از 10 درصد دانش آموزان در مدارس مجارستان، ايرلند و 

اتريش، دو يا تعداد بيشترى زبان خارجى آموزش داده شده است. 

�نيلوفر افتتاحى
عروس خانم دسته گلش را تكان مى دهد و 

مراسم پايكوبى آغاز مى شود. 
ــر از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بخواهيد  اگ
كه اتفاقات مراسم عروسى شان را برايتان تعريف 
ــويد كه چه اندازه مراسم هاى  كنند، متوجه مى ش
عروسى امروز دستخوش تغييرات بوده است. اين 
روزها در قسمت هايى از پايتخت و ديگر شهرها 
و روستاها شاهد حذف مناسك و آداب و رسوم 
ريشه دار و ديرپاى عروسى هايمان هستيم. فرقى 
ــيم يا ندار، آنقدر فشارهاى  نمى كند كه دارا باش
ــكوه تر اين  ــى براى برگزارى هرچه با ش اجتماع
ــم زياد است كه خيلى هايمان حاضر به زير  مراس
ــويم.  بار رفتن قرض و وام و بدهكارى هم مى ش
مراسم ازدواجى كه مهمان هاى آن با يك كارت 
ــى شكيل و گران قيمت به مجلسى رسمى  عروس

در محيطى مجلل دعوت مى شوند، عروس خانم دسته گلش 
را تكان مى دهد و مراسم پايكوبى نيز آغاز مى شود. 

� فرماليته شدن مراسم خواستگارى
ــراى مراحل پيمان مقدس  ــن قدم از اج ــتگارى اولي خواس
ــوم خاصى همراه بوده  ــت كه پيش تر با آيين و رس ازدواج اس
ــات  ــنن اجتماعى نش ــادات، باورها و س ــه از اعتق ــت ك اس
مى گرفت اما اين روزها در بعضى موارد ديگر مثل گذشته از 
ــت و كمتر پيش مى آيد  ــتگارى هاى سنتى خبرى نيس خواس
ــه صورت تلفنى تماس  ــه را بزند يا اينكه ب ــى درب خان كس
ــما قرار بگذارد.  ــتگارى آقا زاده اش با ش بگيرد و براى خواس
ــرها از قبل يكديگر را پسنديده اند و اين  اين گونه دختر و پس
ــم خواستگارى جهت معرفى كردن خانواده ها به  نوع از مراس

يكديگر و البته تعيين روز عقد و عروسى شكل مى گيرد! 
� آيين هاى فراموش شده مناسك عروسى

ــى هاى قديم نيازى به كارت دعوت براى مهمان ها  عروس
نداشت چرا كه از همان روز اول كه دختر و پسر قصد ازدواج 
ــخص  ــم نيز مش با يكديگر مى كردند و زمان برگزارى مراس
مى شد، همه اهل محل و افراد فاميل در جريان قرار مى گرفتند، 
ضمن اينكه هيچ كمكى را براى آماده كردن مقدمات عروسى 
ــن ها با توجه به  ــته جش ــغ نمى كردند. با اينكه در گذش دري
ويژگى هاى آيينى هر قوم برگزار مى شد ولى آنچنان شادى و 
ــت كه افراد غير بومى را هم مجذوب به  ــاط و هيجان داش نش
خود مى كرد. جداى از صداى گوش نواز موسيقى و ترانه هاى 
محلى، غذا هاى سنتى هر شهر و ديار يكى ديگر از آيين هاى 

عروسى به شمار مى آمد كه به آن احترام گذاشته مى شد. 
ــناس اجتماعى مى گويد: جشن  هادى جعفر باى، آسيب ش
عروسى در هر جامعه اى فلسفه مربوط به خود را دارد كه در 
واقع از اعتقادات و باور هاى قلبى آنها نشات مى گيرد. آيين 
جشن هاى عروسى جزو باورهاى اساسى و مهم هر جامعه به 
شمار مى رود كه زير پا گذاشتن آن هميشه با انتقاد و اعتراض 
شديد از سوى پيشينيان و ريش سفيدان رو به رو بوده است. 
اين آيين ها از باورهاى عميق و دقيق فرهنگى برمى خيزند كه 
ــتند پس به سادگى نمى توان  داراى كاركرد هاى فراوانى هس

از آن ها چشم پوشى كرد. 

� حذف حنابندان! 
حنابندان هم از جمله رسوم مناسك عروسى است كه كم 
ــده است. پيش تر يك شب  ــت فراموشى سپرده ش كم به دس
ــت و پاى  ــم ازدواج در منزل عروس خانم، دس مانده به مراس
ــتند و ميهمان ها براى عروس هدايايى  عروس را حنا مى بس
ــر از اين تغييرات نبوده  ــد. اما حنابندان هم بى تاثي مى آوردن
است. برخى از خانواده ها به طور كامل آن را حذف كرده اند و 
ــى به يك مهمانى ساده و  ــب قبل از عروس برخى ديگر نيز ش

بدون اجراى رسوم اصيل آن بسنده مى كنند. 
� رسومات اصيل قديمى، خرافه نيستند

ــاس مقتضيات فرهنگى و  همه جوامع در طول تاريخ بر اس
ــيدن به پيمان مقدس  ــميت بخش اجتماعى خويش براى رس
ازدواج، آيين مخصوصى داشتند كه بدون اجراى آن، جامعه 
ــتى در  ــميت نمى داد. اگر گش ــرارداد مهم ازدواج، رس ــه ق ب
ــم اصيل برگرفته از  اينترنت و فضاى مجازى بزنيد با مراس
ــه برون، نامزدى،  ــتگارى، بل اعتقادات همچون: نحوه خواس
عقدكنان، حنا بندان، و ديگر مناسك خاص عروسى شهرهاى 
ــمال ايران، گرگان  ــويد. منطقه اى در ش ــنا مى ش مختلف آش
ــروس به منزل داماد جلوى  ــود دارد كه هنگام آوردن ع وج
ــاى اولين و  ــكنند تا به معن ــفالى مى ش پاى عروس كوزه س
ــت خانواده جديدالتاسيس باشد، يا اينكه شب  آخرين شكس
ــده را براى پذيرايى  ــفندى ذبح ش ــدان دل گاو يا گوس حنابن
ــد تا اين دو نفر در  ــا و عروس و داماد كباب مى كنن مهمان ه
ــكالت و سختى هاى زندگى آينده دل قوى داشته باشند.  مش
ــوهر در  ــود، زن و ش آنها معتقدند اگر اين كباب خورده نش

زندگى آينده خود احساس بيم و نگرانى مى كنند. 
� عروسى هاى غرب زده و پر هزينه

ــى رويايى  ــى را با عروس اين روزها برخى روياى عروس
ــتن يك زندگى  ــتباه گرفته اند و فكر مى كنند براى داش اش
ــنگين رفت. در اين نمونه ها  ــى بايد زيربار وام هاى س روياي
ــگاه و  ــى به طور معمول باغ ها، باش ــل برگزارى عروس مح
ــده است. اين گونه عروسى ها هم مناسك  تاالر هاى مجلل ش
اصيلى ندارد، و فقط شامل ساز و آواز هايى كه در واقع هيچ 
ــورمان ندارد و همچنين ميز  ــابهى با فرهنگ مناطق كش تش
شام هاى سلف سرويسى كه چيده شده از شام هاى غير ايرانى 

و يا تكرارى مثل باقالى پلو و كباب مى باشد. 
ــم  ــت: آيين و مراس جعفر باى نيز معتقد اس
ــل  ــى، براى نس ــن هاى عروس موجود در جش
ــت و در واقع  ــده اس حاضر به خوبى تبيين نش
ــفه فرهنگى و  جوانان جامعه از كاركرد و فلس
اجتماعى آن ها به خوبى باخبر نيستند. به همين 
ــت كه برخى عروسى هاى سال هاى  خاطر اس
اخير بسيار رسمى و كليشه اى با قالبى خشك 
و بى روح كه هيچ بويى از نشاط و سر زندگى 
ــت شكل مى گيرد ولى با همه  قديم را نبرده اس

اين وجود چندين برابر پر هزينه تر است. 
� تغيير آيين هاى عروسى

پاى صحبت بزرگ تر ها كه مى نشينيم تا از 
ــى كه  ــم عروس ــا بگويند، به مراس قديم تر ه
ــد، گاليه هاى فراوانى دارند. از اينكه  مى رس
ــد،  ــى جدي ــس عروس ــوم مجال آداب و رس
ــت مى توان فهميد  چه اندازه پيران را تحت تاثير قرار داده اس
ــته چقدر جذاب و دلنشين بوده است.  كه عروسى هاى گذش
ــى هايى كه نه رنگ و لعابش كذب و نه هزينه هايش  عروس

سرسام آور بوده است. 
ــه جز جامعه خودمان كه در برخى موارد آيين هاى اصيل  ب
عروسى را باخته و بسيار هم پر هزينه شده است كشور هاى 
ــيه خليج فارس مانند: امارات، قطر، عربستان، عمان هم  حاش
اين گونه اند. بريتانيا و كانادا نيز ديگر كشور هايى هستند كه 
عروسى هاى پر هزينه اى دارند و در كانادا هزينه ثبت ازدواج، 
بريدن كيك و بله عروس هم جزء مخارج عروسى به حساب 
مى آيد. تاجيكستان هم كشورى است كه فشارهاى اجتماعى 
آن براى اجراى مراسم با شكوه ازدواج زياد است. با توجه با 
ــى در آن جا چيزى حدود چند صد  ــم عروس اينكه خرج مراس
ــد از كودكى براى خرج  ــود، افراد مجبورن ــزار دالر مى ش ه
ــد! البته دولت  ــود كار و پس انداز كنن ــى خ ــم عروس مراس
تاجيكستان براى جلوگيرى از افزايش سن ازدواج كه ناشى 
از مخارج باالى عروسى است نيز تمهيداتى انديشيده است. 
ــتر از سه ساعت اجراى مراسم،  به عنوان مثال؛ آن ها حق بيش
ــذا و 150 مهمان را ندارند و هزينه هاى  ــش از يك نوع غ بي
عروسى براى خانواده هاى عروس و داماد بايد يكسان باشد. 

� احياى شيوه عروسى هاى قديمى
ــن هاى عروسى  ــت كه ويژگى جش ــر اس اين كامال ميس
ــته را به روز كرد تا به نوعى با روحيه جوانان جامعه  گذش
ــت از گروه هاى  ــود. حماي ــازگار و قابل جمع ش ــروز س ام
موسيقى سنتى اصيل، اختصاص مناطق زيبا و بكرشهرهاى 
ــرف ازدواج، با  ــوان در ش ــران ج ــف به دختران و پس مختل
هزينه هايى منطقى و يا تقبل بخشى از هزينه هاى عروسى و 
ــد  ــى مى توان ــان فرهنگ ــط متولي ــزى آن توس ــه ري برنام
ــت كه  ــد. اين بدان معنى اس ــى در اين زمينه باش راه حل هاي
عروسى هايى ازحيث زيبا و كم هزينه بودن با آداب و رسوم 
ــمى با سبك و  ــتن مراس ديرينه برپا كنيم، نه اينكه براى داش
ــركت هاى  ــد برابر را به ش ــى چن ــى هزينه هاي ــياق قديم س
خصوصى پرداخت كنيم. اما به راستى چه اقداماتى از سوى 
متوليان فرهنگى براى احياى مراسم و مناسك سنتى و اصيل 

صورت گرفته است؟ ! 
مشـاور وزيـر تعـاون، كار و رفـاه 
اجتماعى در امـور بانوان گفت: امروزه 
زنان ايرانـى اگرچه در زمينه تحصيل 
ارتقاى چشـمگيرى داشـته اند اما به 
و  اجتماعـى  فعاليت هـاى  لحـاظ 
شـاخص هاى رفاه اجتماعـى هنوز از 

وضعيت مناسبى برخوردار نيستند. 
ــا بيان اينكه زنان  دكتر وحيده نگين ب
ظرفيت ها و توانمندى هاى بالقوه بسيارى 
براى فعاليت در بخش هاى مختلف دارند، 
ــا زنان همواره  ــور م اظهار كرد: در كش
دوشادوش مردان در صحنه هاى مختلف 
ــته  ــته اند، آنان بيش از گذش حضور داش
ــعه اجتماعى  ــد در فرآيند توس مى توانن
موثر واقع شوند. متاسفانه زنان ايرانى به 

رغم تمام توانمندى هايى كه از خود بروز 
ــت  ــته خود دس داده اند به جايگاه شايس
ــان نقش تعيين كننده اى در  نيافته اند. آن

جامعه و رشد فرزندان خود دارند. 
ــان مى توانند  ــن با بيان اينكه زن نگي
ــن فعاليت هاى خانوادگى و اجتماعى  بي
ــوازن ايجاد كنند، ادامه  خود تعادل و ت
ــر نرخ بيكارى زنان  داد: در حال حاض
ــت. وى با  ــش از دو برابر مردان اس بي
ــمگير زنان  ــه تحصيالت چش ــاره ب اش
ــروزه زنان ايرانى  ــان كرد: ام خاطرنش
ــاى  ــل ارتق ــه تحصي ــه در زمين اگرچ

ــه لحاظ  ــته اند اما ب ــمگيرى داش چش
ــاخص هاى  ــاى اجتماعى و ش فعاليت ه

رفاه اجتماعى هنوز از وضعيت مناسبى 
برخوردار نيستند. 

ــر مى خواهيم  ــان اينكه اگ ــن با بي نگي
مشكل اشتغال زنان را حل كنيم بايد زمينه 
مشاركت اقتصادى آن ها را بيش از پيش 
فراهم سازيم، تصريح كرد: براى رسيدن به 
ــاد مقاومتى نيازمند توجه  توليد و اقتص

خاص به زنان هستيم. 
ــت  هداي ــاره  درب ــن  همچني وى 
فارغ التحصيالن به بازار كار تصريح كرد: 
ــت كه دانش آموختگان را  نگاه ما اين اس
ــا را بعد از  ــا وضعيت آنه ــذب كنيم ت ج
فارغ التحصيلى رصد كنيم. مهم اين است 
ــته هايى كه  ــه فارغ التحصيالن در رش ك

آموزش ديده اند، مشغول به كار شوند. 

خبر

آموزش
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آيين هاى فراموش شده عروسى؛

 در  تاالرهاى عروسى چه خبر  است؟

پرداخت مستمرى ها يك روز هم تاخير نداشته است
مدير عامل سـازمان تامين اجتماعى گفت: دو سـال اخير عليرغم حداكثر 
شدن فشارهاى تحريم اقتصادى به ايران، سازمان تامين اجتماعى در پرداخت 

مستمرى ها يك روزهم تأخير نداشته است. 
 سيدتقى نوربخش در تشريح اقدامات سازمان تأمين اجتماعى اظهار داشت: تامين 
اجتماعى در حال حاضر 40 ميليون و 300 هزار نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش 
ــتمرى بگير عالوه بر دريافت  ــازمان به پنج ميليون و 200 هزار نفر مس دارد، اين س
ــه مى كند. نوربخش  ــت ديگر را ارائ ــى و 16 نوع خدم ــات درمان ــتمرى، خدم مس
خاطرنشان كرد: 35 ميليون نيروهاى مولد و شاغل كشور با خانواده هايشان نيز تحت 
ــتان و 350 مركز درمانى  ــازمان تامين اجتماعى هستند و از 80 بيمارس ــش س پوش
خدمات دريافت مى كنند. وى با اشاره به عدم شرايط مطلوب خدمت رسانى سازمان 
تامين اجتماعى در سنوات گذشته و پرداخت 50 درصد از خدمات درمانى از جيب 
ــته در شأن مردم نبود و ما در  ــتمرى بگيران اظهار داشت: متاسفانه شرايط گذش مس
طرح سالمت توانستيم پا به پاى اين طرح حركت كنيم به طوريكه با تدابير انديشيده 

شده، حداكثر پرداخت مردم از جيب شان به كمتر از 7 درصد كاهش يافت. 
نوربخش ادامه داد: همچنين در خصوص بيماران مبتال به سرطان و بيماران خاص 
ــام آور است گام هاى بزرگى برداشته شده ولى هنوز  كه هزينه هاى درمان آنها سرس
مشكالتى وجود دارد كه اميدواريم با تكميل طرح سالمت اين مشكالت نيز مرتفع 
شود. وى ميزان تعهدات پرداختى در سازمان تامين اجتماعى را حدود چهار هزار و 
200 ميليارد تومان در ماه عنوان كرد و افزود: ماهانه سه هزار ميليارد تومان مستمرى 
ــات درمانى در  ــارد تومان براى خدم ــزار و 200 ميلي ــود و يك ه ــت مى ش پرداخ

بيمارستان هاى ملكى و تعهدات بيمه اى به بيمه شدگان اين سازمان ارائه مى شود. 

افقي:
  1- ميوه نورسيده- سوراخى دركوه- اسير

 2- نوعى چسـب نجارى- نوعى بست- هيات 
رييسه اى كه در سال1912 تاسيس شد

 3- پايين رفتن آب دريا- سـرمه كشـيدن- 
خط كش مهندسى

 4- شوهر خواهر- كلبه اسكيموها- چيز
 5- صدويـازده- مرواريد دهـان- از حروف 

الفبا
هرمـزگان-  در  رودى  هالوژن هـا-  از   -6  

مسافت
 7- كلـم- مو وارونه- شـهر بى قانون- امر به 

نبردن
 8- بهره وام- ميخ- روشنايى

 9- برف و باران- پادشاه- آب بينى- نخود
 10- بدهكار- مقابل روستايى- پهلوان

 11- ضربـات همـراه بـا پـرش در تكوانـدو- 
گوشت كبابى- اسم

 12- رمزينـه- اثر اسـكار وايلـد- اعضاى بدن 
انسان

 13- روستا- اثرى از اى.ال. دكتروف- اطوار
 14- صحنـه اى از فيلـم- مبهـوت و متحيـر- 

بازيكن ميانى فوتبال
 15- يار آبسال- نا- جاى آشكار شدن

عمودي:
 1- بافتن- پمادى مسكن است- بالش

 2- گاو كارى، گاو شـخم زن- زيرخـاك پنهان 
كردن- هيزم- جسر

 3- دوست مخلص- اخمو- اى دل
 4- بـاران انـدك- از اجسـام معدنـى بلورى 
شـكل- خرمـن گنـدم- پسـر گـودرز در 

شاهنامه
 5- پايتخت نيكاراگوا- خسارت- رمق آخر

 6- كوچك- دريا- مشت و تودهنى
 7- نيتروژن- خم بزرگ- مخترع ماشين درو 

و خرمن كوبى

 8- گل- بى حرمتى- قوم مغول
 9- پايدار ماند- مخفف شاه- بيشه

 10- لگام بى ته- ماه كارگرى- اصفهان قديم
 11- طاقچـه بـاال- آب ميـان بافتـى- كتابى از 

ناصرخسرو
 12- فنى در كشـتى- جاى آسوده- دوست و 

همدم- مادر عرب
 13- كيسـه وسـايل خياطـى- چـراغ- حفـظ 

كننده
 14- يـازده- خالـق «دوشـيزه اورلئـان»- گم 

وارونه- خرخاكى
 15- نصف آجر- نگهدارى شـده- واحد طول 

روسى

حل جدول
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امروزه بعضى ها گمان مى كنند مادر و پدر شـدن 
هيـچ چيزى جز دردسـر ندارد و با غفلـت از فوايد 
مختلـف اين نعمت خدادادى خـود را از آن محروم 

مى كنند؛ اين درحاليسـت كه پدر و مادر شـدن 
غيـر از فوايد بسـيار جسـمانى، فوايد روان 

شناختى زيادى را نيز به دنبال دارد. 
پژوهشگران در تحقيقات خود دريافته اند كه 
خانواده هاى صاحب فرزند، بيش از خانواده هاى 

ــد از زندگى لذت مى برند و  بدون فرزن
احساس خوشبختى بيشترى مى كنند. 

پژوهشگران همچنين معتقدند كه 
ــرمايه  ــد يك س ــتن فرزن داش

ــدت براى  ــد م ــذارى بلن گ
ــه فوايد  ــبختى بوده ك خوش
ــمى  ــناختى و جس روان ش
ــه دنبال  ــيار زيادى را ب بس
ــدن  ــادر ش ــدر و م دارد. پ

ــه  ــت ك ــى اس احساس
ــيارى از زنان و  بس

ــرا اين امر در  ــتند زي ــتار تجربه آن هس مردان خواس
برگيرنده حسى زيبا و مهم است و اين مسئله به 
ــت. وقتى با صداى  ــژه در زنان صادق اس وي
ــدام جغجغه را  ــه حرف مى زنيد، م بچه گان
تكان مى دهيد و يا شكلك در مى آوريد، 
ــبك بودن و يا بهتر است  ــاس س احس
ــت  ــما دس بگوييم كودك بودن به ش
ــد و  ــه دل مى خندي ــد. از ت مى ده
ــما را معتاد به  خنداندن نوزادتان ش
ــادى مى كند. اين حس  خنده و ش
ــادى هاى  ــما ش كودكانه براى ش
ــك اما عميق و تاثيرگذار  كوچ
به ارمغان مى آورد و 
ــود با  ــث مى ش باع
ــرى در  ــه بهت روحي
ــان حاضر  ــل كارت مح

شويد و يا بهتر به امور زندگى تان بپردازيد. شايد ورود 
ــود كه در  ــما باعث ش يك تازه وارد كوچك به خانه ش
ــويد، اما در  ــه برخى محافل دچار محدوديت ش ــن ب رفت
ــتان  ــما دوس ــود تا ش مقابل همين تازه وارد علتى مى ش
ــتان خانوادگى  ــايد بتوانند دوس جديدى پيدا كنيد كه ش
ــوند؛ مثال با شركت در يك كالس  ــما ش خوبى براى ش
ــنا و  ــال خود آش ــن و س    فرزند پرورى    با مادران هم س

مى توانيد با آنها دوست شويد.
 با ورود كودك، زندگى شما پر از هيجان و سرزندگى 
مى شود و لحظات شادى براى شما و خانواده تان به وجود 
مى آيد. وقتى كودك شما كارهاى عجيب و غريب انجام 
مى دهد، وقتى كلمات را به اشتباه بيان مى كند و وقتى به 
ــما مى دود تا در آغوشتان جاى گيرد شادى را در  طرف ش
ــن امور باعث  ــاس خواهيد كرد و همي ــود احس درون خ
افزايش شادى و نشاط فردى و خانوادگى شما خواهد شد. 

60 درصد خانوارهاى كشور ساختار هسته اى دارند
مديـركل دفتـر جمعيـت، نيروى كار و سرشـمارى مركز آمـار ايران گفت: 
براسـاس نتايج سرشـمارى عمومى نفوس و مسـكن 1390، بيش از 60 درصد 
خانوارهاى معمولى در كشور ساختار هسته اى (سرپرست و همسر و فرزندان 

ازدواج نكرده) دارند. 
فريبا سادات بنى  هاشمى افزود: ساختار خانوارهاى معمولى به هفت نوع عمده شامل 
خانوار تك نفره، تك سرپرست، خانوار زوجى (سرپرست و همسر) ، خانوار هسته اى 
ــر و فرزندان ازدواج نكرده) ، خانوار تك والد (سرپرست و فرزندان  ــت و همس (سرپرس
يعنى پدر يا مادر تنها) ، خانوار گسترده (سرپرست، همسر، فرزندان و ساير خويشاوندان 
ــت و پدر يا مادر سرپرست) و ساير انواع  ــت (سرپرس درجه يك) ، خانوار فرزندسرپرس
خانوارها گروه بندى مى شود. بنى  هاشمى ادامه داد: بر اساس نتايج حاصل از سرشمارى 
عمومى نفوس و مسكن 1390معادل 60/63درصد خانوار ها هسته اى، 14/64درصد 
ــد خانوارها تك  ــره، 6/97درص ــد خانوارها تك نف ــى، 7/16درص ــا زوج خانواره
ــت و در حدود  ــترده، 0/24درصد خانوارها فرزندسرپرس ــد،3/84 خانوارها گس وال
6/52درصد جزء ساير خانوارها هستند. وى تصريح كرد: در ايران نيز همچون بسيارى از 
ــورهاى جهان الگوى غالب بر اكثر خانوارهاى كشور، ساختارى شامل سرپرست،  كش
همسر و فرزندان ازدواج نكرده است. با اين وجود براى 40 درصد خانوارهاى كشور كه 
درصد قابل توجهى است الگوهاى ديگرى حكمفرما است كه در صورت باال رفتن سهم 
برخى از اين اشكال خانوار، به طور قطع جامعه با مشكالت عديده اى مواجه خواهد بود. 
بني هاشم تصريح كرد: براساس آمار سرشمارى هاى عمومى نفوس در سال هاى 1355 
تا 1390 تعداد خانوارهاى گسترده به يك سوم كاهش يافته است. خانوارهاى گسترده از 

11/14درصد در سال 1355 به 3/84 درصد در سال 1390 رسيده است.

نرخ بيكارى زنان ايرانى دو برابر مردان

فوايد روان شناختى پدر و مادر شدن
وايد بسـيار جسـمانى، فوايد روان 

 زيادى را نيز به دنبال دارد. 
گران در تحقيقات خود دريافته اند كه 
ى صاحب فرزند، بيش از خانواده هاى 

ــد از زندگى لذت مى برند و 
وشبختى بيشترى مى كنند. 

ان همچنين معتقدند كه 
ــرمايه ــد يك س رزن
ــدت براى  ــد م بلن
ــه فواي د  ى بوده ك
ــمى  اختى و جس
ــه دنبال يادى را ب
ــدن ــادر ش ر و م

ــه ــت ك ى اس
و زنان از

برگيرنده حسى زيبا و مهم است و اين مسئل
ــت. وقتى با صد ــژه در زنان صادق اس وي
ــدام جغجغ ــه حرف مى زنيد، م بچه گان

تكان مى دهيد و يا شكلك در مى آور
م

ــبك بودن و يا بهتر ا ــاس س احس
ــما دسـ بگوييم كودك بودن به ش
ــ مى خندي ــه دل ــد. از ت مى ده
ــما را معتا خنداندن نوزادتان ش
ــادى مى كند. اين ح خنده و ش
ــادى ــما ش كودكانه براى ش
ــك اما عميق و تاثيرگ كوچ
به ارمغان مى آور
ــو ــث مى ش باع
ــرى ــه بهت روحي
انحا لكارت مح

جوانان و مسوولیت پذیری چالش  واقعی امروز
مس�وولیت پذیری و برخورداری از حساس�یت الزم نسبت به سرنوشت 
خوی�ش و جامع�ه از مولفه های�ی اس�ت که با حص�ول هر چه بیش�تر آن، 

بسیاری از کاستی ها در ابعاد گوناگون مرتفع می شود. 
حس مسوولیت پذیری، از عناصر و مولفه های تأثیرگذار و تعیین کننده در پیشرفت 
جامعه و کش��ور به ش��مار می رود. سعیده منفردنیا از پژوهش��گران حوزه توسعه در 
تش��ریح نقش موثر مس��وولیت پذیری در پیش��رفت و توس��عه هر چه بیشتر فردی و 
اجتماعی اظهار داشت: الگوها و مصادیق بسیاری از تاثیرگذاری این عنصر وجود دارد 
که با نگاهی به تاریخ انقالب، ایام دفاع مقدس و یا روند پیشرفت کشورهایی همچون 
ژاپن و غیره به آن ِپی خواهیم برد. سعیده منفردنیا افزود: برای حصول این امر، خانواده، 
از خرده نهادهای فرهنگی به شمار می رود که به واقع سنگ بنای ایجاد و تقویت این 

حس در آن گذاشته می شود. وی گفت: به واقع نخستین الزمه مسوولیت پذیری را 
باید در کیفیت آموزش و نحوه حصول آن در تربیت فردی و خانوادگی جستجو کرد. 
صاحب نظر و پژوهش��گر حوزه توس��عه عن��وان کرد: به واقع، هر آنچ��ه فرزندان در 
مناسبات و نظام خانواده، مسوولیت پذیرتر شوند به همان میزان چالش ها، انسدادها و 

بن بست های خانوادگی نیز کاهش خواهد یافت. 
منفردنیا افزود: یک فرد مسوولیت پذیر به تبع نسبت به محیط پیرامونی خویش و 
وظایفی که عهده دار اس��ت بی تفاوت نخواهد بود و همین حساس��یت از مولفه های 
الزم و اساس��ی در پیش��رفت و توسعه به ش��مار می رود. وی گفت: مسوولیت پذیر 
س��اختن جوانان و نوجوان به صورت آنی و در کوتاه مدت ُمَیَس��ر نخواهد شد و یقینا 
تحقق آن، مستلزم آموزش ها و رعایت موازین تربیتی خاص به خود است که در گذر 

زمان و به تدریج حاصل خواهد شد. 

عوامل کاهش نشاط اجتماعی


