
نقش موثر ازدواج در پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی

ازدواج و تشــکیل خانــواده نقــش مهمــی در تزکیــه و بقــای 
ــه را  ــتحکام آن، زمین ــت اس ــاش در جه ــه دارد و ت جامع
ــرای ســامت اخاقــی و ســعادت عمومــی جامعــه فراهــم  ب

مــی ســازد.

معرفی برترین های هفته پنجم 
لیگ برترتیراندازی بانوان 

ــه مناســبت  ــوان ب ــدازی بان ــر تیران ــگ برت ــه پنجــم لی هفت
گرامیداشــت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی بــا 

معرفــی تیــم هــا و نفــرات برتــر بــه پایــان رســید.

عدم مهارت آموزی؛ 

مرگ خاموش کار آفرینی
نظــم نویــن اقتصــادی و رشــد ســریع تکنولــوژی منجــر بــه 
تغییــر وضعیــت اقتصــادی کشــور هــا بــه خصــوص در بــازار 
ــی ســازی  ــده اســت. از ســوی دیگــر جهان کار آن هــا گردی
بــا تشــدید رقابــت باعــث بســط تکنولــوژی و ایجــاد شــکل 

جدیــد کار شــده اســت....

 وزیر اقتصاد:

راه مبارزه با فرار مالیاتی و فساد، 
 الکترونیکی کردن فرآیندهاست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سریعترین و کارآمدترین راه 
برای مبارزه با فساد، بویژه فرار مالیاتی و شفاف سازی در اقتصاد، 

الکترونیکی کردن جامع  فرآیندهای مالیات ستانی است.

هفته نامه فرهنگی اجتماعی
گستره توزیع: سراسری
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■ 4 صفحه رنگی + 8 صفحه ویژه نامه
■ قیمت: 1000 تومان
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 ضمیمه
 رایگان

 شماره دوم 
نسل برنا

انهمپهلوان 

ــتی  ــازمان بهزیس ــی س ــور توان بخش ــاون ام  مع
ــا ابــراز امیــدواری از توجــه دولــت بــرای  کشــور ب
ــوالن در  ــوق معل ــت از حق ــون حمای ــرای قان اج
ــده گفــت: در نظــر گرفتــن بودجــه ۱۱۰۰  ســال آین
ــار  ــون در کن ــن قان ــرای ای ــرای اج ــاردی ب میلی
هزینــه تامیــن مســکن، اشــتغال و اعتبــار ۷ هــزار 
ــود  ــوالن را بهب ــی معل ــی، زندگ ــاردی فقرزدای میلی

ــید. ــد بخش خواه
 ۱۱۰۰ تخصیــص  بــه  اشــاره  بــا  نحوی نــژاد  حســین 
میلیــارد بودجــه بــرای اجــرای »قانــون حمایــت از حقــوق 
ــم پیشــنهادی  ــن رق ــت: ای ــده گف ــال آین ــوالن« در س معل
دولــت بــرای اجــرای قانــون مذکــور در کمیســیون تلفیــق 
مجلــس نیــز بررســی می شــود و ممکــن اســت در صــورت 

ــد. ــش یاب ــس افزای ــدگان مجل ــنهاد نماین پیش
وی در ادامــه اظهــار کــرد: در تبصــره ۱۸ قانــون نیــز 
برنامه هایــی بــرای اشــتغال معلــوالن وجــود دارد، همچنیــن 
بــرای تامیــن مســکن آنهــا نیــز اعتباراتــی در نظــر گرفتــه 

شــده اســت. مجموعــه ایــن اعتبــارات در کنــار پیش بینــی 
ــور در  ــی در کش ــر زدای ــرای فق ــار ب ــارد اعتب ــزار میلی ۷ ه
ــود  ــرای بهب ــی ب ــای خوب ــان دهنده گام ه ــده نش ــال آین س

ــوالن در کشــور اســت. وضــع معل
ــا  ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س ــور توان بخش ــاون ام مع
ــون  ــرای قان ــرای اج ــت ب ــاش دول ــدواری از ت ــراز امی اب
حمایــت از حقــوق معلــوالن در کشــور تصریــح کــرد: توجــه 
دولــت بــه ایــن قانــون بــا وجــود شــرایط اقتصــادی کشــور 
ــون  ــن قان ــد ای ــم نمی خواه ــت ه ــه دول ــد ک نشــان می ده

ــد. روی زمیــن بمان
دســتگاه های  مناسب ســازی  آغــاز  دربــاره  نحوی نــژاد 
ــرای عبــور و مــرور معلــوالن نیــز گفــت: بحــث  مختلــف ب
ــون«  ــوالن در »قان ــور معل ــرای عب ــر ب ــازی معاب مناسب س
ــارت دیگــر یــک توصیــه نیســت  ــه عب و الزامــی اســت و ب
بنابرایــن دســتگاه های دولتــی و خصوصــی موظــف هســتند 
تــا ایــن اقــدام را انجــام دهنــد، چراکــه در صــورت تخطــی 
از قانــون بــرای آنهــا مجــازات در نظــر گرفتــه شــده اســت.

وی افــزود: هزینــه مناســب ســازی در مــورد هــر دســتگاه 
ــه و  ــازمان برنام ــه س ــور ب ــاد مذک ــنهاد نه ــاس پیش براس
ــر  ــه ای ب ــاس هزین ــن اس ــود و برای ــن می ش ــه تامی بودج
دوش بهزیســتی تحمیــل نخواهــد شــد. ســازمان بهزیســتی 
ــت  ــوالن تح ــاز معل ــورد نی ــازی م ــال مناسب س ــز در قب نی
پوشــش خــود در فضــای منــزل، محــل تحصیــل، اشــتغال 
و ... مســئول اســت و بحــث مناسب ســازی اماکــن دولتــی 
ــان و مســئوالن  ــر دوش صاحب ــز تکلیفــی ب و خصوصــی نی

آن اســت.  ایســنا

وضعیت معلوالن در سال ۹۸ بهتر می شود   مسواک جدیدی که دارای 

دوربین دیجیتال است

ــط  ــا توس ــواک زدن باره ــح مس ــیوه صحی ش
ــراد تشــریح شــده  ــرای اف ــدان پزشــکان ب دن
ــاره  ــن ب ــیاری در ای ــای بس ــون خبره و تاکن
منتشــر شــده اســت.  همــه دنــدان پزشــکان 
بــر ایــن عقیــده هســتند کــه افــراد پیــش از 
ــتفاده  ــدان اس ــخ دن ــد از ن ــواک زدن بای مس
کننــد و پــس از آن نســبت بــه زدن مســواک 
ــواک در  ــرار دادن مس ــس از ق ــدام کنند.پ اق
دهــان خــود بهتــر اســت مســواک را در جهت 
عقربه هــای ســاعت و همچنیــن خــاف آن بــر 
ــت  ــد و حرک ــود بچرخانی ــای خ روی دندان ه
ــما  ــواک زدن ش ــه مس ــی ک ــد. در صورت دهی
ــذا  ــای غ ــود و تکه ه ــام نش ــتی انج ــه درس ب
ــای  ــد، دندان ه ــی بمان ــا باق ــه الی آن ه در الب
شــما در معــرض میکروب هــای مختلــف 
ــیدگی  ــار پوس ــه دچ ــه و رفته رفت ــرار گرفت ق
می شــوند. یکــی از طراحــان دنیــا بــه تازگــی 
مســواکی طراحــی کــرده کــه بــا تطبیــق بــا 
ــه آن،  ــه تلفــن همــراه شــما و اتصــال ب برنام
ــه شــده،  ــق دوربینــی کــه در آن تعبی از طری
امــکان دیــدن وضعیــت تمیــز شــدن دندان ها 
را بــه شــما می  دهــد. ایــن دوربیــن در هنــگام 
مســواک زدن بــه تلفــن همــراه شــما متصــل 
می شــود تــا همــه زوایــای دهــان خــود 
را ببینیــد و بتوانیــد دندان هایتــان را بــه 
طــور کامــل مســواک بزنیــد. در ادامــه 
ایــن مســواک  از  ایــن خبــر تصویــری 
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کــه  نیســت  پوشــیده  کســی  بــر 
ــی  ــل توجه ــر قاب ــی تأثی ــبک زندگ س
بــر ســامتی جســمی و روانــی مــا 
ــی و  ــادات غذای ــال، ع ــرای مث دارد. ب
ــی  ــیار مهم ــش بس ــواب نق ــزان خ می
ــوع  ــا ن ــد. ام ــا می کن ــامتی ایف در س
ــود  ــم وج ــی ه ــبک زندگ ــری از س دیگ
ــا  ــامتی م ــر س ــرات آن ب ــه اث دارد ک
ــرد و آن  ــی گی ــرار م ــت ق ــورد غفل م

ــی. ــز تنهای ــت ج ــزی نیس چی
پیــش از آنکــه بــه تأثیــرات تنهایــی بــر 
ــای  ــه معن ــت ک ــم، الزم اس ــامتی بپردازی س
ایــن کلمــه را بــه خوبــی درک کنیــم. تنهایــی 

ــی.  ــی و درون ــت: بیرون ــوع اس دو ن
ــا  ــی تنه ــت فیزیک ــه حال ــی ب ــی بیرون تنهای

ــاره دارد.  ــی اش ــزوای اجتماع ــا ان ــودن ی ب
ــی ای  ــس تنهای ــه ح ــی ب ــی درون ــا تنهای ام
ــخص  ــه ش ــی ک ــی زمان ــه حت ــاره دارد ک اش
واقعــا تنهــا نیســت چنیــن احساســی دارد. در 
واقــع ایــن حالــت جنبــه ی احساســی دارد نــه 
ــی  ــل تفاوت ــه دلی ــی ب ــی درون ــی. تنهای فیزیک
ــاط اجتماعــی دلخــواه  ــزان ارتب ــان می کــه می
و واقعــی شــخص وجــود دارد، باعــث پریشــانی 

او مــی شــود.
ــان را در  ــامتی انس ــی س ــوع تنهای ــر دو ن ه
معــرض خطــر قــرار مــی دهنــد. امــا آســیبهای 
از تنهایــی چــه  ناشــی  جســمی و روانــی 

ــتند؟ هس

تنهایی خطر مرگ زودرس را افزایش
 می دهد

 روانشناســان دو تحقیــق در مــورد تأثیــر کلــی 
ــرای  ــوری ب ــک فاکت ــوان ریس ــه عن ــی ب تنهای
مــرگ زودرس )زودتــر از متوســط ســن مــرگ 

در یــک گــروه خــاص( انجــام دادنــد.
در تحقیــق اول، تأثیــر میــزان روابــط اجتماعی 
و دیگــر شــاخص هــای اجتماعــی )مثــل 
گســتردگی شــبکه ی اجتماعــی و حمایــت 
اجتماعــی قابــل درک( بــر خطــر وقــوع مــرگ 
ــتر از ۳۰۰  ــت. بیش ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
هــزار نفــر در ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد و 
معلــوم شــد پاییــن بــودن میــزان شــاخصهای 
ــرف  ــابه مص ــری مش ــی، خط ــط اجتماع رواب
ــرکت  ــد. ش ــاد می کن ــیگار ایج ــه ۱۵ س روزان
کنندگانــی کــه از روابــط اجتماعــی قــوی تــری 
برخــوردار بودنــد احتمــال زنــده مانــدن آن هــا 

ــود. ۵۰ درصــد بیشــتر ب
تحقیــق دوم ۴/۳ میلیــون شــرکت کننــده 

داشــت و بــر تنهایــی درونــی و واقعــی و 
انــزوای اجتماعــی فیزیکــی متمرکــز بــود. طــی 
ایــن پژوهــش معلــوم شــد هــر دو نــوع تنهایــی 
تــا ۳۰ درصــد خطــر مــرگ زودرس را افزایــش 

می دهنــد. 
ــر  ــأله  خط ــن مس ــد ای ــان معتقدن روانشناس
ــدم تحــرک  ــی، ع ــر چاق ــر اث ــرگ زودرس ب م
جســمی و آلودگــی هــوا را هــم افزایــش مــی 

ــد. ده

تنهایی منجر به افسردگی می شود
ــر  ــوری مؤث ــک فاکت ــد ریس ــی توان ــی م تنهای
در افســردگی باشــد. طــی تحقیقــی در ســال 
۲۰۰۶ بــر روی افــراد میانســال تــا ســالخورده 
مشــاهده شــد باالتــر بــودن میــزان تنهایــی بــا 
بیشــتر شــدن عائــم افســردگی مرنبــط بــود و 
ایــن ارتبــاط تــا پایــان عمــر ثابــت باقــی مــی 

مانــد.

تنهایی التهابات بدنی را افزایش
 می دهد

طــی تحقیقــی در ســال ۲۰۰۷ تأثیــر احســاس 
تنهایــی بــر ژن هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
در ایــن پژوهــش مشــاهده شــد ژن هایــی کــه 
ــدن(  ــی ب ــیوه ی تدافع ــی )ش ــات بدن در التهاب
نقــش دارنــد در افــرادی کــه احســاس تنهایــی 

مــی کننــد فعــال تــر هســتند.
واکنــش ژنتیکــی بــدن بــه مســأله ی تنهایــی، 
ریشــه در نســل هــای گذشــته ی مــا دارد. بدن 
مــا هنــوز تنهایــی و انــزوا را همچــون قــرن هــا 
ــد، چــرا  ــی کن ــد قلمــداد م ــک تهدی پیــش ی
ــه  ــت ب ــی توانس ــی م ــان تنهای ــه در آن زم ک
ــه ی  ــرض حمل ــن در مع ــرار گرفت ــای ق معن
حیوانــات یــا گــروه دیگــری از انســان هــا 

باشــد. التهــاب بدنــی نوعــی مکانیــزم دفاعــی 
ــر عفونتهــا و  بــرای محافظــت از مــا در براب
آســیب هــا اســت، امــا التهــاب بیــش از انــدازه 
ی بــدن مــی توانــد منجــر بــه بیمــاری هــای 

ــل ســرطان شــود. خطرناکــی مث

تنهایی می تواند تعامل با دیگران را 
دشوارتر کند

تنهایــی  احســــــاس  کــه  کســـــــــانی 
موقعیـــــــــت  هــای  دارنــد،  بیشــتری 
اجتماعــی را تهدیــد آمیزتــر مــی داننــد. 
ــرد را  ــی ف ــات اجتماع ــزان تعام ــی می تنهای
افزایــش می دهــد چــون او را ترغیــب مــی 
کنــد تــا روابطــی را کــه بــرای او تهدیدآمیــز یا 
از دســت رفتــه هســتند را ترمیــم یــا جایگزیــن 
کنــد، مســأله ای کــه باعــث حساســیت بیشــتر 
افــراد تنهــا در برابــر اطاعــات مثبــت و منفــی 

اجتماعــی مــی شــود.
ــی،  ــب تکامل ــف تعص ــه لط ــن، ب ــر ای ــاوه ب ع
ــن  ــه ممک ــا کســی ک ــاط ب ــا از ارتب ــان ه انس
ــند.  ــی ترس ــد م ــا باش ــمن آن ه ــت دش اس
ــود  ــی ش ــب م ــی موج ــزم عصب ــی مکانی نوع
ــا  ــی ب ــای اجتماع ــت ه ــا در موقعی ــراد تنه اف

ــند. ــه باش ــادی مواج ــد زی تردی

تنهایی خطرابتا به بیماری های قلبی 
را افزایش می دهد

ــط  ــی مرتب ــکات قلبی-عروق ــا مش ــی ب تنهای
اســت. طــی پژوهشــی در ســال ۲۰۱۶ بــا 
ــوم  ــده معل ــرکت کنن ــزار ش ــور ۱۸۱ ه حض
ــا افزایــش  ــزوای اجتماعــی ب شــد تنهایــی و ان
۳۲ درصــدی خطــر وقــوع ســکته ی مغــزی و 
افزایــش ۲۹ درصــدی خطــر ابتــا بــه بیمــاری 

ــت. ــط اس ــری مرتب ــی کرون قلب

تنهایی مواجهه با اضطراب را دشوارتر 
می کند

تحمــل اضطــراب زندگــی روزمــره بــه تنهایــی 
در مقایســه بــا تحمــل آن بــه کمــک دیگــران، 
ــامتی  ــه س ــتری ب ــات بیش ــد صدم ــی توان م
فــرد وارد کنــد. طــی تحقیقــی در ســال ۲۰۰۷ 
ــاال  ــی احتم ــت اجتماع ــد حمای ــاهده ش مش
نوعــی واکنــش عصبی-شــیمیایی در بــدن 
ــاف  ــب انعط ــه موج ــی آورد ک ــود م ــه وج ب
ــج  ــود. نتای ــراب می ش ــر اضط ــری در براب پذی
ــت  ــان داد حمای ــن نش ــش همچنی ــن پژوه ای
ــری محیطــی  ــاال آســیب پذی ــی احتم اجتماع
و ژنتیکــی نســبت بــه اضطــراب را تعدیــل 

می کنــد.

تنهایی می تواند اثری منفی بر 
عادتهای غذایی داشته باشد

ــوع  ــا موض ــال ۲۰۱۲ ب ــی در س ــی پژوهش ط
ــاالت خــورد و خــوراک  ــان اخت رابطــه ی می
و تنهایــی معلــوم شــد میــان بســیاری از 
ویژگــی هــای تنهایــی بــا انــواع مختلــف 
ــل آنورکســی  ــاالت خــورد و خــوراک مث اخت
ــوری  ــا )پرخ ــی(، بولیمی ــتهایی عصب ــم اش )ک
ــود  ــاط وج ــی ارتب ــوری افراط ــی( و پرخ عصب
دارد. بنابرایــن تنهایــی مــی توانــد عاملــی 
تأثیرگــذار در افزایــش یــا کاهــش وزن باشــد.

در خصــوص کســانی کــه دچــار افزایــش وزن 
ــأله آن  ــن مس ــل ای ــب دلی ــوند، اغل ــی ش م
اســت کــه از غــذا خــوردن بــه عنــوان روشــی 
ــی خــود  ــردن احســاس تنهای ــن ب ــرای از بی ب

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس

تنهایی می تواند از عائم بیماری 
آلزایمر باشد

ــالخورده  ــرد س ــر روی ۷۹ ف ــی ب ــی تحقیق ط
ــه ی  ــه در خان ــود )و ن ــه ی خ ــه در خان ای ک
ســالمندان( زندگــی مــی کردنــد مشــاهده شــد 
کســانی کــه میــزان پروتئیــن امیلوئیــد در 
بــدن آن هــا بیشــتر بــود، ارتبــاط کمتــری بــا 
ــا  ــزوا در آن ه ــران داشــتند و احســاس ان دیگ
ــد  ــمندان معتقدن ــیاری از دانش ــتر بود.بس بیش
انباشــت پروتئیــن امیلوئیــد در مغــز علــت 

ــر اســت.  ــاری آلزایم ــروز بیم ــی ب اصل
طبــق ایــن تئــوری ترکیبــات امیلوئیــد ارتبــاط 
میــان ســلول هــای مغــزی را مختــل مــی کنــد 
و در نهایــت بــا از بیــن بــردن ایــن ســلول هــا، 
منجــر بــه بــروز مشــخصه ی بیمــاری آلزایمــر 

یعنــی کاهــش توانایــی شــناختی می شــود.

تنهایی می تواند فرد را
 در برابر سرماخوردگی و آنفوالنزا 

آسیب پذیر کند
ــد  ــوم ش ــال ۲۰۱۷ معل ــی در س ــی تحقیق  ط
ــد  ــی کنن ــی م ــاس تنهای ــه احس ــانی ک کس
بــه ســرماخوردگی  ابتــا  بیشــتر مســتعد 
هســتند. در ایــن پژوهــش، ۱۵۹ نفــر را در 
ــد  ــرار دادن ــرماخوردگی ق ــروس س ــرض وی مع
ــک  ــدت ۵ روز در ی ــه م ــا را ب ــپس آن ه و س
اتــاق هتــل قرنطینــه کردند.همــه ی ایــن 
ــانی  ــان کس ــا در می ــدند، ام ــار نش ــراد بیم اف
کــه بیمــار شــدند آن هایــی کــه بیــان کردنــد 
احســاس تنهایــی مــی کردنــد، شــدت عائــم 
ــتر  ــد بیش ــا ۳۹ درص ــرماخوردگی در آن ه س
بود.طــی تحقیــق دیگــری در ســال ۲۰۰۷ 
معلــوم شــد سیســتم ایمنــی بــدن افــراد تنهــا 
فقــط روی مقابلــه بــا باکتــری هــا تمرکــز دارد 
و بــا ویــروس هــا مقابلــه نمــی کنــد، بنابرایــن 
ــای ویروســی  ــت ه ــر عفون ــا در براب ــراد تنه اف

ــتند. ــر هس ــیب پذیرت آس

تنهایی می تواند منجر به رفتارهای 
ناسالمی شود

ــا  ــت در زندگــی، م ــط مثب برخــورداری از رواب
ــری  ــالم ت ــای س ــد رفتاره ــی کن ــب م را ترغی
داشــته باشــیم مثــل بهتــر غــذا خــوردن، 
و  کــردن  ورزش  کافــی،  خــواب  داشــتن 

ــاز. ــورت نی ــک در ص ــه پزش ــه ب مراجع
ــوع  ــا موض ــال ۲۰۱۰ ب ــی در س ــی پژوهش ط
ــای  ــا رفتاره ــاط ان ب ــی و ارتب ــط اجتماع رواب
بهداشــتی، مشــاهده شــد روابــط مــا مــی 
ــی و  ــرات منف ــا تأثی ــای م ــر رفتاره ــد ب توان
مثبــت داشــته باشــد. در ایــن پژوهــش بیــان 
ــردن  ــال ازدواج ک ــرای مث ــه ب ــت ک ــده اس ش
بــا کاهــش احتمــال رفتارهــای پرخطــری 
مثــل کشــیدن ســیگار، مصــرف مــواد مخــدر 
و افــراط در مصــرف مشــروبات الکلــی مرتبــط 
اســت. همچنیــن نــرخ مــرگ و میــر در افــراد 
ــت آن را  ــب عل ــه اغل ــت ک ــر اس ــل کمت متأه
ــراد مــی  ــن اف ــودن رفتارهــا در ای ــر ب ســالم ت
داننــد. طبــق ایــن تحقیــق، کســانی کــه 
ــد  ــه دارن ــا همخان ــی ی ــریک عاطف ــد، ش فرزن
ــدر در آن  ــواد مخ ــرف م ــوء مص ــال س احتم
هــا کمتــر اســت، بنابرایــن کســانی کــه چنیــن 
ــال  ــد احتم روابطــی را در زندگــی خــود ندارن
چنیــن رفتارهــای ناســالمی در آن هــا بیشــتر 

اســت.
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ازدواج و تشــکیل خانــواده نقــش مهمــی در تزکیــه 
و بقــای جامعــه دارد و تــاش در جهــت اســتحکام 
ــعادت  ــی و س ــامت اخاق ــرای س ــه را ب آن، زمین

عمومــی جامعــه فراهــم مــی ســازد.
ازدواج جلــوی بــی بندبــاری، هــرج و مــرج را مــی گیــرد و 
پســران و دختــران جــوان ملــزم هســتند کــه در چارچــوب 
قواعــد و اصــول مشــخصی، بــه زندگــی اجتماعــی تــن در 

دهنــد.
ــاز  ــک نی ــا ی ــان ه ــرای انس ــواده ب ــکیل خان ازدواج و تش
ــان  ــژه آن ــش وی ــرت و آفرین ــه از فط ــت ک ــی اس طبیع
ــرارداد  ــک ق ــد آن را در ی ــرد و نبای ــی گی ــمه م سرچش
ــدم  ــورت ع ــه در ص ــود ک ــی نم ــی تلق ــارف اجتماع متع
نمــی  وارد  اجتماعــی  نظــام  بــه  تحقــق آن، آســیبی 
ــان  ــن بنی ــه ای ــیب ب ــه آس ــس، هرگون ــه برعک ــود، بلک ش
ــه  ــی جامع ــاختار کل ــول س ــی را در تح ــدس پیامدهای مق
ــواده  ــال دارد. خان ــه دنب و نظــام ارزشــی و فرهنگــی آن ب
ــی  ــای اجتماع ــه نهاده ــه هم ــا و ریش ــه زیربن از آن رو ک
ــرای  ــز ب ــن مرک ــون و موثرتری ــن قان ــت، قدرتمندتری اس

ــکیل و  ــل تش ــاع و عام ــامانی اجتم ــا نابس ــامان دهی ی س
ــت. ــه اس ــه جامع ــی ب ــتم ده سیس

ــواده، در جامعــه  ــه تغییــر مثبــت یــا منفــی در خان هرگون
بــزرگ انســان هــا تاثیــر مســتقیم و موثــر دارد. ثبــات یــا 
ــر  ــه تاثی ــات جامع ــر ثب ــواده، مســتقیمآ ب ــی خان ــی ثبات ب
ــواده  ــا در خان ــه در آن ارزش ه ــی ک ــت. جوامع ــذار اس گ
متزلــزل گــردد، بــی شــک ارزش هــای اخاقــی در جامعــه 

کان ســقوط خواهــد کــرد.
ــه  ــد ک ــته ان ــم وابس ــه ه ــان ب ــه آنچن ــواده و جامع خان
ــواده،  ــور خان ــدون حض ــی ب ــی اجتماع ــای اساس فرآینده

ــی  ــرد. فرایندهای ــد ک ــدا نخواه ــود را پی ــی خ شــکل واقع
چــون همــکاری، ســبقت جویــی، همانندســازی، ســازش، 
ــه در  ــه ریش ــه و هم ــری و... هم ــلطه پذی ــی، س فرمانروای
ــان و  ــه شناس ــد جامع ــورد تایی ــن م ــد و ای ــواده دارن خان

ــت. ــی اس ــان اجتماع روان شناس
ــژه اســام،  ــه وی ــان الهــی ب ــر همیــن اســاس، همــه ادی ب
ــر و تحــول  ــه تغیی ــر گون ــرای ه ــن راه ب ــواده موثرتری خان
ــرا  در بافــت فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه مــی داننــد. زی
ــه در  ــه جامع ــس از ورود ب ــواده پ ــراد خان هــر کــدام از اف
هــم فــرو مــی رونــد و بــر یکدیگــر تاثیــر متقابــل گــذارده، 

ــل  ــزد و حاص ــی آمی ــم م ــان در ه ــا و عقایدش ــان ه آرم
ایــن فعــل و انفعــاالت بــه صــورت یــک طــرز فکــر، یــک 
اندیشــه ی اجتماعــی و در نهایــت بــه شــکل یــک سیســتم 

فرهنگــی در مــی آیــد.
ــوردار  ــی برخ ــامت کاف ــواده از س ــر خان ــت اگ ــح اس واض
نباشــد، افــراد بیمارگونــه ی خانــواده نیــز پــس از ورود بــه 
جامعــه و کنــش متقابــل اجتماعــی بــا ســایرین، بیمــاری 
خویــش را بــه دیگــران ســرایت داده، ســاختار جامعــه را از 
هــم فــرو مــی پاشــند، و گاهــی ممکــن اســت یــک رفتــار 
نامعقــول و غیرمعقــول اجتماعــی، در اثــر همیــن تعامــات 
بــه صــورت یــک رفتــار پســندیده، در جامعــه ظهــور کنــد. 
همیــن طــور اگــر خانــواده هــای یــک جامعــه ، بهنجــار و 
متعــادل باشــند، جامعــه نیــز از ســامت واقعــی برخــوردار 

خواهــد بــود.
ــیس  ــی، تاس ــه آرمان ــک جامع ــکیل ی ــرای تش ــن ب بنابرای
خواســتاران  و  دارد  ضــرورت  آرمانــی  هــای  خانــواده 
ــده  ــواده هــای ای ــه تشــکیل خان ــد ب ــده آل، بای جامعــه ای

آل بپردازنــد.

نقش موثر ازدواج 
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
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ورزش

لذت رکاب زدن در هوای بارانی
ــر  ــزودن ب ــه اف ــتند ک ــات هس ــا و تفریح ــی ورزش ه برخ
نشــاط و روح باعــث ســامت جســم نیــز مــی شــوند، ماننــد 
ــی  ــی از کارهای ــواری یک ــه س ــواری. دوچرخ ــه س دوچرخ
اســت کــه مــا ایرانــی هــا آن را خیلــی دســت کــم گرفتــه 
ایــم. خیلــی دوچرخــه ســواری را مخصــوص دوران بچگــی 
ــت از  ــچ وق ــد هی ــی کنن ــر م ــا فک ــی ه ــد، خیل ــی دانن م
ــری  ــاد دیگ ــده زی ــد و ع ــی آین ــر نم ــش ب ــس یادگرفتن پ
ــه  ــاد دوچرخ ــه در ی ــیزده ب ــات و س ــع تعطی ــط موق فق
ســواری مــی افتنــد، امــا در ایــن میــان عــده کمــی هســتند 
کــه دوچرخــه ســواری را وارد شــیوه زندگــی شــان کــرده 
ــردن  ــد ک ــه، خری ــا دوچرخ ــل کار ب ــه مح ــن ب ــد. رفت ان
ــی  ــاید از کارهای ــه و ... ش ــا دوچرخ ــفر ب ــه، س ــا دوچرخ ب
باشــدکه تــا بحــال جــدی بــه آن هــا فکــر نکــرده ایــم. در 
اکثــر شــهرهای پرجمعیــت و پرترافیــک جهــان، دوچرخــه 
ســواری عملــی مرســوم اســت و عــاوه بــر کاهــش 
ــی  ــده و هیجان ــک کار ســرگرم کنن ــک، ی ــی و ترافی آلودگ
ــت  ــن محدودی ــدون در نظــر گرفت ــی شــود. ب محســوب م
هــا، هرکســی مــی توانــد بــرای خــودش اوقــات خوبــی بــا 

ــازد. ــواری بس ــه س دوچرخ

در ایــن شــماره نســل برنــا مــی خواهیــم بــه ایــن 
فکــر کنیــم کــه دوچرخــه ســواری در زندگــی مــا 

چقــدر ســهم دارد؟
ــه  ــه از خان ــا دوچرخ ــد ب ــرده ای ــوس ک ــال ه ــا بح ــا ت آی
ــان هــای شــهر دور  بیــرون برویــد و بــدون هــدف در خیاب
بزنیــد؟ مگــر چنــد ســرگرمی ســراغ داریــد کــه هــم لــذت 
ــج  ــه تروی ــته، ب ــن گذش ــد و از ای ــت باش ــم راح ــش ه بخ
فرهنــگ ســالم زندگــی کــردن نیــز در جامعــه کمــک کند؟ 
بایــد از چیزهایــی کــه دوربرمــان هســتند، بهترین اســتفاده 
را بــرای داشــتن اوقــات خــوش بکنیــم. اگــر چندیــن ســال 
اســت کــه یــک دوچرخــه خــاک خــورده گوشــه ی انبــاری 
داریــد، همیــن امــروز از گوشــه انبــاری بیرونــش بیاوریــد و 
ــه ســرو رویــش بکشــید. دوچرخــه جمعــه هــای  دســتی ب
ــرای اکتشــاف مناطــق  ــی ب ــه زمان ــان را ب کســل کننــده ت
ــل  ــد و کــم کــم تبدی ــل مــی کن ــان تبدی ــه ت اطــراف خان
ــی  ــل م ــی تبدی ــایل زندگ ــن وس ــی تری ــی از  اصل ــه یک ب
ــا  ــد ب ــه خری ــن ب ــه رفت ــد ک ــی بینی ــی زود م ــود. خیل ش
دوچرخــه هــم ســریع تــر اســت و هــم بــرای پیــدا کــردن 

ــارک اعصابتــان خــورد نمــی شــود. جــای پ

اگر دوچرخه ندارد؟
ــت از دوچرخــه ســواری بشــود،  ــار کــه صحب ــر ب شــاید ه
ــه دلیــل گرانــی و افزایــش  آهــی از دل ســر بدهیــد کــه ب
ــه  ــک دوچرخ ــد ی ــده خری ــی از عه ــکات مال ــورم و مش ت
ــداری از آن  ــرای نگه ــی ب ــد. شــاید هــم جای ــر نمــی آیی ب
ــه از  ــود ک ــی ش ــل نم ــا دلی ــن ه ــا ای ــید: ام ــته باش نداش
ــی از  ــکان های ــا و م ــارک ه ــواری در پ ــه س ــذت دوچرخ ل
ــرای ســاعت هــا دوچرخــه  شــهر اســت کــه مــی توانیــم ب
کرایــه کنیــم. در هــر شــهری، محلــی بــرای کرایــه ســاعتی 
ــی  ــکان را م ــن ام ــما ای ــه ش ــه ب ــود دارد ک ــه وج دوچرخ
دهــد تــا بــه گــرو گذاشــتن مــدارک شناســایی و پرداخــت 
ــه  ــذت دوچرخ ــاعت، ل ــر س ــه ازای ه ــزی ب ــغ ناچی مبل

ــید. ــواری را بچش س

ــای  ــارک ه ــا و پ ــت ه ــواری در پیس ــه س دوچرخ
ــی دارد؟ ــت های ــه مزی ــن ورزش چ ــوص ای مخص

ــه،  ــک دوچرخ ــرای ی ــردن ب ــه ک ــدون هزین ــد ب ــی توانی م
ــغ بســیار  ــا پرداخــت مبل ــد ب ــه هــوس کردی ــت ک ــر وق ه
کمــی از یــک دوچرخــه خــوب و اســتاندارد اســتفاده کنیــد. 
ــوص  ــت مخص ــیر و پیس ــوال مس ــا معم ــارک ه ــن پ در ای

ــرات  ــرها و خط ــه دردس ــود دارد ک ــواری وج ــه س دوچرخ
ــم  ــادف را ک ــال تص ــهر و احتم ــواری در ش ــه س دوچرخ
ــدر  ــان ) هرچق ــه همــراه دویتانت ــد ب ــد. مــی توانی مــی کن
هــم کــه زیــاد باشــید( بــه ایــن پــارک هــا مراجعــه کــرده 
ــته  ــز داش ــان انگی ــی و هیج ــته جمع ــه ورزش دس و تجرب
ــه  ــد ک ــی کنی ــواری م ــه س ــی دوچرخ ــید. در محیط باش
دارای نگهبــان، مراکــز درمانــی و ســرویس هــای مــورد نیــاز 
بــرای یــک روز دوچرخــه ســواری اســت. هرچنــد، داشــتن 
ــا  ــودش را دارد ام ــوب خ ــای خ ــت ه ــه مزی ــک دوچرخ ی
ــه یــک آرزوی دســت نیافتنــی  ــن مــووع ب ــرار نیســت ای ق
ــان  ــی کــه صاحــب دوچرخــه خودت ــا وقت ــل شــود. ت تبدی
شــوید، مــی توانیــد بــا مراجعــه بــه پیســت هــای دوچرخــه 
ســواری عمومــی، فعالیــت فیزیکــی تــان را حفــظ کــرده و 
توانایــی دوچرخــه ســواری تــان را پیشــرفت بدهیــد. یــک 
زندگــی شــاد و ســالم وقتــی بوجــود مــی آیــد کــه بتوانیــم 
ــای  ــس چیزه ــم. پ ــان لذتببری ــه هایم ــک لحظ ــک ت از ت
ــد را  ــحالمان کنن ــد خوش ــی توانن ــه م ــی ک ــک زندگ کوچ
ــم و فرهنــگ دوچرخــه ســواری را بیــن  دســت کــم نگیری

ــم. ــج بدهی ــان تروی اطرافیانم

ــی  ــک ماجراجوی ــهر، ی ــواری در ش ــه س دوچرخ
ــز؟ ــان انگی هیج

دوچرخــه ســواری یکــی از کارهایــی اســت کــه عــاوه بــر 
ــه  ــد ب ــی توان ــی شــود، م ــح محســوب م ــک تفری اینکــه ی
عنــوان یــک شــیوه رفــت وآمــد قابــل اعتمــاد نیــز در نظــر 
گرفتــه شــود. یــک قانــون عمومــی وجــود دارد کــه مــدت 
ــا دوچرخــه یــک ســوم  ــه یــک مقصــد ب ــان رســیدن ب زم
زمــان الزم بــرای پیــاده روی اســت. امــا بایــد یادتــان باشــد 
ــکات ایمنــی را در آن رعایــت نکنیــد ممکــن اســت  اگــر ن
آســیب ببینیــد، بخصــوص در خیابــان هــای شــلوغ. برایتــان 
چنــد کاری را آورده ایــم کــه مــی توانیــد انجــام دهیــد تــا 

هنــگام دوچرخــه ســواری در خیابــان آســیب نبینیــد.
اول از همــه یــک دوچرخــه ســالم و ایمــن داشــته باشــید. 
ــاد  ــد زینــی داشــته باشــد کــه شــما زی ــان بای دوچرخــه ت
بــه جلــو نلغزیــد و فشــار بــه فرمــان دوچرخــه وارد نشــود. 
ــلوغ  ــای ش ــان ه ــه وارد خیاب ــل از اینک ــد قب ــان باش یادت
شــوید ترمزتــان را چنــد بــار آزمایــش کنیــد، کاه ایمنــی 
هــم نبایــد فرامــوش کنیــد، کاهتــان را بــه درســتی 
ــای منعکــس  ــات و برچســب ه ــد قطع ــی توانی ــد. م ببندی
ــا در شــب و  ــد ت ــان بگیری ــه ت ــرای دوچرخ ــور ب ــده ن کنن

ــت باشــید.  ــل روی ــود قاب ــه آل هــوای م
ــگ  ــک زن ــان ی ــرای دوچرخــه ت ــه ب ــی اســت ک فکــر خوب
ــراه  ــه هم ــری آب همیش ــک بط ــه ی ــد و البت ــب کنی نص
داشــته باشــید، دوچرخــه ســواری در فصــل ســرما حســابی 

ــرد. ــی گی ــان را م آب بدنت
ــل از  ــار قب ــک ب ــناخته را ی ــیرهای ناش ــد مس ــعی کنی س
دوچرخــه ســواری بــه صــورت پیــاده طــی کنیــد تــا جــای 
ــد و  ــا بدانی ــان را تقریب ــی خیاب ــاط برآمدگ ــا و نق ــه ه چال
هنــگام دوچرخــه ســواری مراقبشــان باشــید. ســعی کنیــد 
ــمت  ــه در س ــد و همیش ــور نکنی ــا عب ــین ه ــن ماش از بی
ــان راه  ــی در می ــر جای ــد. اگ ــرار بگیری ــان ق ــت خیاب راس
توقــف مــی کنیــد حتمــا قفــل بــرای بســتن دوچرخــه تــان 
داشــته باشــید. هنــگام تغییــر مســیرو پیچیــدن بــه چــپ 
و راســت، مراقــب باشــید و ســرتان را کامــل برگردانیــد تــا 
ماشــینی پشــتتان نباشــد. یادتــان باشــد طــول مــی کشــد 
تــا فرهنــگ دوچرخــه ســواری بــه طــور کامــل جــا بیفتــد، 
ــات  ــد و مراع ــما راه ندادن ــه ش ــا ب ــین ه ــر ماش ــس اگ پ
نکردنــد ناراحــت نشــوید و راهتــان ادامــه دهیــد و امیــدوار 

باشــید.
و در آخــر گشــت بزنیــد، لــذت ببریــد و بدانیــد کــه بهترین 

راه بــرای گــردش در شــهر دوچرخه اســت

دوچرخه سواری تجربه ایی هیجان انگیز
 و یکی از شیوه های حمل و نقل غیرموتوری در زندگی شهری است
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هفتــه پنجــم لیــگ برتــر تیرانــدازی بانــوان بــه مناســبت گرامیداشــت 
ــا معرفــی تیــم هــا و  چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ب

نفــرات برتــر بــه پایــان رســید.
ــن دوره  ــدازی، ای ــیون تیران ــل از فدراس ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــل  ــا در مح ــم نزاج ــی تی ــه میزبان ــم و ب ــور ۶ تی ــا حض ــا ب از رقابته
ــه در  ــد ک ــری ش ــی آزادی پیگی ــه ورزش ــط مجموع ــالن ۸۰ خ س
رشــته تفنــگ تیــم میزبــان در برابــر تیــم هــای هیــات قــم، همــدان، 
خراســان رضــوی و قزویــن بــه پیــروزی دســت یافــت و در مقابــل تیــم 

ــرد. ــذار ک باشــگاه مقاومــت نتیجــه را واگ
ــات  ــای، هی ــم ه ــل تی ــان در مقاب ــم میزب ــز تی ــه نی ــته تپانچ در رش
قزویــن و باشــگاه مقاومــت مغلــوب و در برابــر تیــم هــای هیــات قــم، 

ــه پیــروزی رســید. خراســان رضــوی و همــدان ب
ــادی، نجمــه خدمتــی از مقاومــت، اول  ــا برگــزاری فینــال تفنــگ ب ب
ــه  ــتاد و اله ــکوی دوم ایس ــر س ــا ب ــان از نزاج ــا صادقی ــد، آرمین ش

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــومی را ب ــوان س ــت عن ــدی از مقاوم احم
ــن در  ــات قزوی ــاری از هی ــز، زینــب طوم ــادی نی ــال تپانچــه ب در فین
ــگاه نخســت ایســتاد و گلنــوش ســبقت الهــی از نزاجــا و هانیــه  جای

ــت دوم و ســوم شــدند. رســتمیان از مقاوم
ــب  ــوک کهرنگــی نای ــن مســابقات باحضــور بدرالمل ــی اســت ای گفتن

ــر مســابقات و  ــوان فدراســیون، مســعود شــیخی فــرد مدی رییــس بان
ــات اســتان  لیــگ، حســین زکــی زاده و نرگــس کشــاورز رییــس هی

قزویــن و البــرز برگــزار شــد.

معرفی برترین های هفته پنجم لیگ برتر
تیراندازی بانوان

فوتبــال  کنفدراســیون 
آســیا آرای انضباطــی خــود 
را در پایــان مرحلــه گروهی 
منتشــر  ملت هــا  جــام 
ــن  ــام بازیک ــه ن ــرد ک ک
ــران در  ــدی ای ــف بع حری
ــود. ــده می ش ــن آرا دی ای

مرحلــه گروهــی جــام ملــت هــای 
ــام  ــه اتم ــارات ب ــیا ۲۰۱۹ ام آس

ــان ایــن  ــه یــک هشــتم نهایــی مشــخص شــدند. در پای ــه مرحل رســید و ۱۶ تیــم راه یافتــه ب
مرحلــه، کنفدراســیون فوتبــال آســیا آرای انضباطــی خــود را اعــام کــرد کــه خوشــبختانه نامــی 
از ایــران و ملــی پوشــان کشــورمان در ایــن آرا دیــده نمــی شــود. نکتــه قابــل توجــه و مرتبــط بــه 
ایــران در ایــن آرا، محکومیــت و جریمــه بازیکــن تیــم ملــی فوتبــال عمــان اســت کــه در مرحلــه 
یــک هشــتم نهایــی مقابــل تیــم ملــی کشــورمان قــرار مــی گیــرد. ســعد ســهیل بازیکــن تیــم 
ملــی عمــان بــه خاطــر تخلفاتــی کــه در بــازی مقابــل ژاپــن انجــام داد، بــه پرداخــت ۵ هــزار 

ــد ظــرف ۳۰ روز ایــن جریمــه را پرداخــت کنــد. دالر جریمــه محکــوم شــده اســت و بای
AFC همچنیــن بازیکنانــی از امــارات، فلســطین، تایلنــد، کــره شــمالی، کــره جنوبــی، ژاپــن، 
ــم  ــره شــمالی را ه ــال ک ــان و فدراســیون فوتب ــی لبن ــم مل ــام، ازبکســتان، ســرمربی تی ویتن

جریمــه کــرده اســت. مهــر

جام ملت های آسیا - امارات؛

محکومیت و جریمه بازیکن حریف ایران
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مرگ خاموش کار آفرینی
ــر  ــوژی منج ــریع تکنول ــد س ــادی و رش ــن اقتص ــم نوی نظ
ــوص در  ــه خص ــا ب ــور ه ــادی کش ــت اقتص ــر وضعی ــه تغیی ب
ــی  ــر جهان ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــا گردی ــازار کار آن ه ب
ســازی بــا تشــدید رقابــت باعــث بســط تکنولــوژی و ایجــاد 
شــکل جدیــد کار شــده اســت، کــه البتــه خــود ایــن هــم 
در مــدل مفــروض محــل بحــث اســت. تکنولــوژی جدیــد از 
طریــق کاهــش هزینــه و افزایــش ســرعت ارتبــاط منجــر بــه 
انســجام بــازار هــا شــده اســت. تقریبــا اکثــر کشــور هــا بــا 
افزایــش بیــکاری، اشــتغال ناقــص و فقــر مواجــه هســتند و 
بــرای اصــاح ایــن مــدل بایــد ســاختاری متناســب بــا نیــاز 

هــا تعریــف گــردد.
کشــور ایــران از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند و بــا شــرایط رکــود و تــورم و بیــکاری دســت و پنجــه نــرم 

مــی کننــد.
اصلــی تریــن چالــش در بــه وجــود آمــدن بیــکاری نبــود تخصــص اســت. تخصــص زمینــه ســاز ایجاد اشــتغال 
و رونــق اقتصــادی هســت. نظــام هــای آموزشــی مــا مبتنــی بــر مباحــث نظــری و غیــر واقعــی ودور از فضــای 
عملــی و مهارتــی الزم هســتند لــذا خروجــی ایــن سیســتم هــا افــرادی بــا مــدارک تحصیلــی کاغــذی و خالــی 

از مهــارت هــای کاربــردی شــده اســت.
ــای توســعه و  ــی شــود درب ه ــث م ــن موضــوع باع ــی و ای ــوش کار آفرین ــرگ خام ــی م ــارت یعن ــدم مه ع

ــا بســته شــود. ــه روی م پیشــرفت ب
در شــرایطی کــه کشــور در جنــگ اقتصــادی بــه ســر مــی بــرد ضــرورت اتــکا بــه هنــر هــای فــردی و بهــره 

گیــری از توانایــی ظرفیــت هــای انســانی بیشــتر بــه چشــم مــی خــورد. 
مبحثی که سال هاست به دست فراموشی سپرده شده است.

انجمــن هــای علمــی دانشــگاه هــا غالبــا غیــر فعــال و غیــر کاربــردی شــده انــد و مباحــث نظــام آموزشــی مــا 
هــم خروجــی مطلــوب را نــدارد.

 فراگیــری آمــوزش هــای مهارتــی توســط جوانــان یــک ضــرورت و زمینــه ســاز موفقیــت در زندگــی فــردی و 
اجتماعــی و رفــع مشــکل بیــکاری اســت و تــا زمانــی کــه در کشــور بــه ارتبــاط جــدی آمــوزش بــا اقتصــاد و 

اشــتغال دقــت نشــود شــاهد اقتصــاد ناپایــدار و انبــوه بیــکاران خواهیــم بــود.
بــه اعتقــاد کارشناســان، مهــارت آمــوزی و مهــار تفکــر مــدرک گرایــی حلقــه گمشــده و مقدمــه ایجــاد کســب 

و کار در کشــور اســت و تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد هــم افزایــی دســتگاه هــای اجرایــی بــا یکدیگــر اســت.
آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه هــا بایــد افــزون بــر آمــوزش هــای تئــوری، آمــوزش عملــی را کــه مدتــی اســت 

مــورد غفلــت قــرار گرفتــه مــد نظــر قــرار دهنــد.
الزمــه مهــارت افزایــی، خودبــاوری و خــود آگاهــی نســبت بــه توانایــی هــا و استعدادهاســت و در نظــر گرفتــن 

بســته هــای حمایتــی و تشــویقی در ســوق دادن افــراد بــه ســمت مهــارت آمــوزی نقــش مهمــی دارد.
هــم چنیــن صاحبنظــران بــر ایــن باورنــد کــه بــه مقولــه مهــارت آمــوزی جوانــان بایــد توجــه بیشــتری کــرد 

و ســهم آمــوزش از اعتبــارات دولتــی بــرای تحقــق ایــن راهبــرد کافــی نیســت.
مــاده ۲۱ قانــون پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران بــه طــور مفصــل تکالیفــی بــرای دولــت در جهــت 
افزایــش آمــوزش هــای مهارتــی تعییــن کــرده اســت. از آخریــن مصوبــه هــا در ایــن بخــش مــی  تــوان بــه 
تصویــب »نظــام آمــوزش مهــارت و فنــاوری« مصــوب ســال ۱۳۹۰ و »نظــام صاحیــت حرفــه  ای« مصــوب 

ســال ۱۳۹۱ در هیــات وزیــران اشــاره کــرد. 
در اســفند ۱۳۹۴ نیــز طــرح نظــام جامــع آمــوزش و تربیــت فنــی، حرفــه ای و مهارتــی در مجلــس شــورای 
اســامی تصویــب شــد، امــا بــا وجــود بســیاری از زیرســاخت هــا و قوانیــن مــورد نیــاز بــرای اســتقرار نظــام 
آمــوزش هــای مهارتــی در کشــور، موضــوع آمــوزش  هــای مهارتــی و فنــی وحرفــه  ای آن طــور کــه بایــد در 

جامعــه رســوخ نکــرده اســت.
ــر کارخانجــات، کشــاورزی و  ــم ب ــارت هــای الزم شــاهد اصــاح ســاختار ســنتی حاک ــری از مه ــره گی ــا به ب
ســاختار هــای ســازمانی خواهیــم بــود بــه گونــه ای کــه در ســازمان هــا دیگــر بیکارترین واحد ســازمانی قســمت 

آمــوزش نخواهــد بــود و کارکنــان هــر روز بایــد نســبت بــه اصــول الزم بــه روز شــوند.
نیــک مــی دانیــم در صــورت وجــود تخصــص و کار آفرینــی بســتر هــای فکــری و اندیشــه ای الزم جهــت 
شــکوفایی اســتعداد هــا بــه مرحلــه بــروز و ظهــور مــی رســد بــه گونــه ای کــه در کشــور ژاپــن دیگــر بــه 
نــدرت کارخانجــات تولیــدی تاســیس مــی شــوند بلکــه ژاپنــی هــا بــا تفکــر کــردن و آگاهــی پیــدا کــردن 
نســبت بــه امــور تخصصــی کار هــا تولیــد فکــر مــی کننــد و طــرح هــای تکمیــل شــده را بــه صــورت خــام 
مــی فروشــند و تولیــد بــا دیگــر کشــور ها اســت. در ایــن فضــا اســت کــه رشــد و بالندگــی بــه وجــود خواهــد 

آمــد و بــرای اصاحــات اقتصــادی بایــد توجــه ویــژه نســبت بــه مهــارت آمــوزی داشــت.

اصل 44 !
اصــل ۴۴ یکــی از غنی تریــن اصــول اقتصــادی قانــون 
ــر  ــه ب ــت، ک ــران اس ــامی ای ــوری اس ــی جمه اساس
اســاس آن نظــام اقتصــادی کشــور بــر پایــه ســه بخــش 
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــی و ب ــی و تعاون ــی، خصوص دولت
ــن  ــن اصــل، چندی درســت و منظــم اســتوار اســت. ای
ــرای آن  ــند ب ــده، س ــن ش ــا تدوی ــور م ــال در کش س
ــا  ــت، ام ــده اس ــی آم ــون اساس ــده و در قان ــم ش فراه
آیــا به خوبــی اجــرا شــده اســت؟ نتیجــه و خروجــی ایــن طــرح در حوزه هــای 
ــرای  ــت. ب ــرح اس ــن ط ــت ای ــازی نادرس ــرای و پیاده س ــان از اج ــف نش مختل
ــه  ــک نمون ــوان ی ــه ی اجــرای اصــل ۴۴ و خصوصی ســازی، به عن ــال درزمین مث
موفــق می تــوان بــه شــرکت گــروه مپنــا، به عنــوان بنــگاه اقتصــادی ایرانــی در 
زمینــه توســعه و ســاخت نیروگاه هــای حرارتــی، اجــرای پروژه هــای نفــت و گاز 
ــی و ســرمایه گذاری خصوصــی  ــکار اجرای ــی، به صــورت پیمان ــل ریل و حمل ونق
اشــاره کــرد؛ کــه بــرای جــذب ســرمایه های داخلــی در زمــان بســیار کوتاهــی 

ــد. ــع آوری می کن ــود را جم ــاز خ ــای موردنی هزینه ه
در بحــث خصوصی ســازی، در بســیاری مــوارد، قیمت گــذاری بخش هــای 
ــه شــرکت کشــت و صنعــت نیشــکر  ــوان ب ــف نادرســت اســت کــه می ت مختل
ــزات  ــد تجهی ــرکت تولی ــاه، ش ــت کرمانش ــش نف ــرکت پاالیش ــه، ش هفت تپ
ــذاری  ــئله قیمت گ ــرکت ها در مس ــن ش ــرد. ای ــاره ک ــو اراک اش ــنگین هپک س
دارای ابهــام هســتند و ســاز و کارهای نظارتــی و شفاف ســازی قیمــت در آن هــا 
ضعیــف بــوده اســت. آیــا پاالیشــگاه کرمانشــاه، بــا قیمــت واقعــی واگــذار شــده 
ــای  ــروش بخش ه ــدارک ف ــناد و م ــام اس ــع ابه ــرای رف ــت ب ــر اس ــت؟ بهت اس

ــا توربیــن و تجهیــزات، منتشــر شــود. مختلــف از زمیــن گرفتــه ت
 زمانــی کــه نتوانیــم خصوصی ســازی را شــفاف پیــش ببریــم و افــکار عمومــی 
را تنویــر کنیــم. فضــا مبهــم و تاریــک و مــه آلــود خواهــد شــد و قطعــا یــک 
عــده در کمیــن نشســته اند کــه از اجــرای ناموفــق طــرح، در برخــی حوزه هــا، 
ــل  ــن اص ــد و ای ــتفاده را بکنن ــت سوءاس ــم، نهای ــرایط مبه ــم در آن ش آن ه

بســیار غنــی را در فرصتــی مناســب بــا صــورت بــه زمیــن بکوبنــد.
ــن  ــه در حی ــازوکاری دارد ک ــه س ــاز ب ــق نی ــی موف ــوان اصل ــل ۴۴ به عن  اص
اجــرا توســط ســازمان خصوصی ســازی بــه بهتریــن وجــه انجــام شــود. نه تنهــا 
در بخــش صنعــت کــه حتــی در بخــش بهداشــت و ســایر حوزه هــا شــفافیت، 
ــدار  ــخص خری ــت ش ــخیص اهلی ــت و تش ــاد و ران ــگیری از فس ــب پیش موج

خواهــد شــد.
ــه  ــوه مقنن ــس و ق ــدگان مجل ــه نماین ــازی متوج ــث خصوصی س ــده  بح عم
ــا  ــه و ی ــکر، هفت تپ ــد نیش ــی مانن ــک دولت ــا مل ــرکت و ی ــی ش ــت. وقت اس
ــد  ــردم بای ــردد؛ م ــذار می گ ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــاه ب ــگاه کرمانش پاالیش
ــع باشــند.  ــه بخــش خصوصــی مطل در مــورد شــفاف بودن مســئله واگــذاری ب
بــرای نمونــه همیــن پاالیشــگاه کرمانشــاه کــه بنــده چندیــن مرتبــه نماینــدگان 
را دعــوت کــردم کــه وارد حــوزه عمــل بشــوند و بــرای مــردم شــفاف بکننــد کــه 
در بحــث واگــذری فســادی رخ داده اســت یــا خیــر؟ اگــر رخ نــداده کــه بنــده از 
صمیــم قلــب امیــدوارم اتفــاق نیفتــاده باشــد، اســناد و مــدارک را در مــورد نحوه 
ی قیمــت گــذاری منتشــر کننــد و اگــر خــدای نکــرده تخلفــی صــورت گرفتــه 
اســت، الحمــدهلل کشــور مــا مفتخــر بــه ایــن هســت کــه پیــرو حکومــت علــی 
اســت و بنابــر صحبــت صریــح مقــام معظــم رهبــری، مفســد بایســتی مجــازات 
شــود. و بــا صیانــت از بیــت المــال همــراه بــا شــفافیت نگهبــان کشــور باشــند.

البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، طــی روز هــای 
ــذاری  ــودن واگ ــی ب ــر قانون ــر غی ــی ب ــرده مبن ــر ک ــی را منتش ــر گزارش اخی
پاالیشــگاه کرمانشــاه و در آن از دســت هــای پشــت پــرده بــرای زیــان ده نشــان 

ــر داده اســت. دادن پاالیشــگاه خب
همچنیــن رونــد واگــذاری و قیمــت گــذاری و همچنیــن اهلیــت خریــدار هــم 

زیــر ســئوال بــرده اســت.
حــاال بایــد منتظــر بــود و دیــد کــه اقــدام نماینــدگان مجلــس و دولــت در چــه 
ســطحی خواهــد بــود و حقــوق ملــت چــه زمانــی پــس گرفتــه خواهــد شــد. 

طــارق کعــب

 وزیر اقتصاد:

راه مبارزه با فرار مالیاتی و فساد،  الکترونیکی کردن فرآیندهاست
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سریعترین و کارآمدترین راه برای مبارزه با فساد، بویژه فرار مالیاتی و شفاف سازی در اقتصاد، الکترونیکی کردن جامع فرآیندهای مالیات ستانی است.

بــه گــزارش ایرنــا از تارنمــای اطــاع رســانی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، »فرهــاد دژپســند« در بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای طــرح جامــع مالیاتــی، بــه ســرعت تحــوالت در حــوزه فنــاوری 
اطاعــات اشــاره کــرد و افــزود: تحــوالت در بخــش فنــاوری اطاعــات خطــی نیســت، بلکــه نمایــی اســت.

وی تاکید کرد: اگر نتوانیم با سرعت فناوری همراه شویم، همواره عقب می مانیم.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، پیــاده ســازی طــرح جامــع مالیاتــی را بســتری بــرای ســرعت، شــفافیت و ســامت اخــذ مالیــات برشــمرد و گفــت: ایــن طــرح بــه عنــوان یــک ضــرورت اجتنــاب 

ناپذیــر در کاهــش فســاد اداری و افزایــش درآمــد پــاک، مــی توانــد نقــش موثــری در تســریع کاهــش وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی داشــته باشــد.
وی با تاکید بر رفع کاستی ها و ایرادهای احتمالی این سامانه، اخذ و بکارگیری نقطه نظرها و پیشنهادهای اصاحی صاحبنظران مالی و فناوری اطاعات را خواستار شد.

برپایــه ایــن گــزارش،  وزیــر اقتصــاد در ایــن نمایشــگاه از دســتاوردهای طــرح جامــع مالیاتــی در قالــب غرفه هــای ســامانه نرم افــزاری یکپارچــه مالیاتــی )ســنیم(، پایــگاه اطاعــات مودیــان مالیاتــی، ســامانه عملیــات الکترونیــک ســازمان امــور مالیاتــی و 
پیاده ســازی طــرح جامــع مالیاتــی در ادارات امــور مالیاتــی بازدیــد کــرد.

هــدف از اجــرای طــرح جامــع مالیاتــی، ایجــاد یــک نظــام نویــن مالیاتــی اســت؛ بــه  طــوری  کــه همــه امــور مالیاتــی مودیــان ازجملــه ثبــت  نــام، ارائــه اظهارنامــه، پرداخــت مالیــات و حتــی محاســبه و حسابرســی مالیــات به صــورت الکترونیکــی انجــام 
شــود تــا فــرار مالیاتــی کاهــش و عدالــت مالیاتــی افزایــش یابــد.

بــه گــزارش ایرنــا، رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ســه شــنبه ایــن هفتــه)۲۵ دیمــاه( میــزان وصولــی درآمدهــای مالیاتــی از ابتــدای امســال تــا پایــان آذرمــاه را رقمــی معــادل ۶۸ هــزار میلیــارد تومــان اعــام کــرد کــه نســبت بــه دوره مشــابه 
پارســال ۱۰ درصــد رشــد داشــته اســت.

بــه گفتــه ســید کامــل تقــوی نــژاد، پارســال و امســال، حــدود ۲۲ هــزار میلیــارد تومــان از محــل شناســایی فرارهــای مالیاتــی، مطالبــه شــده کــه یــک رکــورد محســوب مــی شــود. همچنیــن میــزان سوءاســتفاده از محــل کارت هــای بازرگانــی اجــاره ای 
در کشــور حــدود هشــت هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه بــا احتســاب جرایــم، ایــن رقــم افــزون بــر ۲۵ هــزار میلیــارد تومــان مــی شــود. ایرنــا

قیمت محصوالت سایپا دوباره 
افزایش یافت

در حالــی کــه گــروه خودروســازی ســایپا هفته گذشــته 
قیمــت محصــوالت پرتیــراژ خــودرا ۳۰ درصــد افزایــش 
داده بــود مجــددا بــا صــدور اباغیــه ای در تاریــخ ۲۷ دی 

مــاه قیمــت ایــن محصــوالت را دوبــاره افزایــش داد.
ــن  ــی ای ــه  اباغ ــق بخش نام ــنا، طب ــزارش ایس ــه گ ب
شــرکت بــه نمایندگی هــای فــروش خــود قیمت هــای 

جدیــد محصــوالت بــه شــرح زیــر اســت:
۱. پرایــد ۱۳۱ اس ای معــادل ۳۳ میلیــون و ۷۲۵ هــزار 

تومان
۲.  پرایــد ۱۳۲ اس ای معــادل ۳۴ میلیــون و ۲۰۰ هــزار 

تومان
۳.   پرایــد ۱۱۱ اس ای معــادل ۳۶ میلیــون و ۱۰۰ هــزار 

تومان
۴. پرایــد ۱۵۱ اس ای معــادل ۳۴ میلیــون و ۲۰۰ هــزار 

تومان
۵ .تیبا صندوق دار ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان
۶. تیبا دوگانه سوز ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان

ــزار  ــون و ۲۷۵ ه ــوالدی ۴۲ میلی ــگ ف ــا دو رین ۷. تیب
تومــان

۸. ساینا رینگ فوالدی ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان


