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صاحبان انحصار پول خرج میکنند تا تحولی شکل نگیرد

ﺗﻬﺮاﻧﺸﻬﺮ

واکنش به یک گزارش

حذف آزمون سمپاد ،امتحانی بزرگ برای دولت است

حق برخورداری زنان
از بیمههای اجتماعی

 در پی انتشار گزارشــی در شماره » ۳۱۱۸شرق«
در تاریخ یکشــنبه  ۱۹فروردین با عنوان »از ستایش
تا نــدا« مطلب ذیل بهعنــوان جوابیــه و اعتراض
اهالی این دو منطقه مهم از مشــهد مقدس به دفتر
روزنامه ارسال شده اســت که بخشهایی از آن در
ادامه میآید.
منطقه شــهرک شــهید رجایی و شــهرک شهید
باهنــر که با عنوان قلعه ســاختمان و قلعه خیابان
نیز شناخته میشوند ،دو منطقه بسیار مهم در قلب
پایتخت معنوی ایران یعنی مشــهد مقدس هستند
که در تقســیمبندی شــهری جزء مناطق پایین شهر
محسوب میشوند اما این پایینشهربودن به معناي
آسیبپذیربودن این نقطه از شهر نیست بلکه در کنار
مســائل و ناهنجاریهای اجتماعی که بعضا ممکن
اســت در این منطقه مانند ســایر مناطق دیده شود
دارای ظرفیتهای مهمی است و افرادی که در این
دو منطقه و محالت اطراف آن زندگی میکنند ،جزء
شــریفترین ،زحمتکشترین و پاکترین انســانها
هســتند که با تشــکیل حدود یک میلیون جمعیت
از مجموع جمعیت ســهونیممیلیوننفری مشــهد
مقــدس نقش حیاتی در رویدادهــا ،برنامهریزیها،
سیاســتگذاریها و اهــداف درنظرگرفتــه بــرای
پایتخت معنوی ایران یعنی مشهد مقدس دارند.
این مناطــق جــزء قدیمیترین مناطق مشــهد
مقدس و جزء اســتخواندارترین محالت این شــهر
هســتند کــه براســاس برنامهریزیهــای غلط در
دهههای اخیــر و سیاســتگذاریهای اشــتباه در
مدیریت شهری در تقســیمبندی مشهد با توجه به
توســعه شهر به ســمت شمال مشــهد و نیز غرب
بهعنوان پایین شــهر محســوب میشــوند و این در
حالی است که ســابقه سکونت در این دو منطقه و
محالت اطراف آن از بسیاری از مناطق مشهد بیشتر
اســت و کانون حوادث تاریخی در مشهد به حساب
میآیند.
سیاســتگذاریهای غلــط و برنامهریزیهــای
اشتباه در مدیریت شهری باعث شد تا این دو منطقه
به لطف مسئوالن مرفه از قطار توسعه و رونق عقب
بمانــد و رفتهرفته عنــوان جدیدی با نــام »منطقه
کمبرخــوردار« یا »منطقــه محروم« به اســامی و
عناوین ایــن دو منطقــه افزوده شــود ،درحالیکه
سؤال اساسی اینجاست که وقتی صحبت از منطقه
به اصطــالح محروم میکنیم باید دقیقا مشــخص
شود محروم از چه چیزی؟ ســاکنان این مناطق که
دلشان نمیخواســت محروم باشند پس چهچیزی
جــز برنامهریزیهــای اشــتباه در مدیریت شــهری
در دهههای گذشــته باعث شــد تا این منطقه لقب
محروم را به خود بگیرد؟
ساکنان شهرکهای شــهید رجایی ،شهید باهنر و
مناطق اطراف سالیان سال یعنی دهها بلکه قرنهای
متمادی به صورت مسالمتآمیز اعم از ایرانی و اتباع
دیگر کشورها ،شیعه و سنی در کنار هم زندگی کردند
اما این کمبرخورداری از منابع شهری و عدم توسعه
فضای شهری رفتهرفته باعث شد تا در دو دهه اخیر
شــاهد مهاجرت افراد مختلف به این منطقه باشیم
که مهاجرت و سکونت افراد فاقد هویت که معروف
به »چ« هســتند میباشد که این افراد عمدتا به انواع
خالفهــای اجتماعــی ،اخالقی و امنیتــی از جمله
خریدوفروش مواد مخدر ،راهاندازی خانههای فســاد
و ...مشــغولند و در منطقه با ایجاد رعبووحشــت
و دعــوا و نزاع و حتی قتل و جنایت با ســالح گرم و
سرد امنیت منطقه را خدشهدار کرده و سابقه دیرینه
فرهنگی و سکونت مسالمتآمیز مردم منطقه در این
دو شهرک را به خطر انداختهاند.
ادامه در صفحه ۱۳

اصیل ایرانی -میوه تابستانی  -۱۳گروه مجهز -قدرت و
توانایی -شــیوه و شگرد  -۱۴فرنگی -اعتراض نسبت به
عدم پرداخت اسناد تجاری  -۱۵گناه کوچک! -سرزمین
یعقوب)ع( – فاکس.
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افقي:
 -۱کشــوری در آفریقا در همسایگی آنگوال -کتابی
معتبــر در حوزه عاشــوراپژوهی -تخممرغ انگلیســی
 -۲رازها -کشــوری کوهســتانی در همســایگی چین و
هند -پســر کاوه آهنگر  -۳خدای دروغین -تهیدست-
شهرســتانی در اســتان یــزد  -۴لیکــن -پــر و آکنده-
ماشیننویســی  -۵جالد اســتالین -عرب بیاباننشین-
مطهــر  -۶پروتئین ســلولهای زنده -محــل آموختن
درس -پــول ژاپــن  -۷خــدای بــزرگ هنــدو -نوعی
قایــق -یکی از ســه حالت مــاده  -۸شــک و تردید-
منطقــه خوشآبوهــوای تابســتانی  -۹دلجویــی-
بنــدگان -ماری بــزرگ و بیزهر  -۱۰سمتوســو -پیدا
نمیشــود -از بــرادران حضرت یوســف)ع(  -۱۱قوت
الیموت -نوعی ســس ســاالد -محافظ بافت نرم نوک
انگشــتان  -۱۲لبــاس شــنا -منجمد -ســوره ســیام
قرآن  -۱۳همســایه مجارســتان -روز جمعــه -یازده
 -۱۴سرازیری -رقیق -بسیار خوشایند  -۱۵بانگ چوپان-
همراه پشتک -واحد اندازهگیری طولهای بزرگ.
عمودي:
 -۱رفیــق منحرف و گمراه -چوبدســتی پلیس-
داســتانی مشــهور نوشــته شــاتو بریان فرانســوی
 -۲پیوســتگی -پیامبر اکــرم)ص( آن را آفت دانش
دانســتهاند  -۳تلخ -کنایه از شخص اخمو و بدخلق
اســت -مشهور  -۴امر به یافتن -امتحانکردن -اسب
بارکــش  -۵خــط نابینایان -خاطر -خــدای مصریان
قدیــم  -۶ســخنچین -نامــی دخترانه – با ...آشــنا
سخن آشــنا بگو  -۷اقســام ،گونهها -جمال -رایحه
 -۸اصلیترین شــهر جزیره سیســیل ایتالیا -کنایه از

وطن و کشــور اســت  -۹نت ششــم -پایتخت اسپانیا-
دور نیســت  -۱۰به هوش باش -الکتریکی -اهل شــهر
بادگیرها  -۱۱از باشگاههای فوتبال اسپانیا -از حبوبات-
استارت قدیمی  -۱۲مستمندان -دستگاهی در موسیقی

ما در سند چشــمانداز گفتهایم ۲۰ ،سال بعد در منطقه،
کشــور اول اقتصادی و نظامی باشــیم به شرطی شدنی
اســت که ما قبل از برنامه ۲۰ســاله یک برنامه ۳۰ساله
برای تربیت آدمهای توانمند داشــته باشــیم .تابهحال
برنامههای توسعهمان برای تربیت افراد باسواد و فنورز
بــوده و نه برای تربیت افراد توانمند .از بعد از دبســتان
و دبیرستان و دانشگاه ،ما نیروی تولید پرورش میدهیم
و نه نیروی توســعه .آنچه ما برای توسعه میخواهیم،
انســانهای توانمندی است که بتوانند دوستی و رفاقت
کنند و قانون را محترم بشمرند ،خالق باشند و خشم خود
را کنتــرل کنند و بتوانند گفتوگــو انجام دهند و محیط
زیست را پاس بدارند و در دموکراسی اخالقی عمل کنند.
اینها نیروهای توســعهاند .دانشــگاه ،نیرو برای افزایش
تولید تربیت میکند ولی انسان توانمند که بتواند زیست
انســانی و اخالقی مطلوبی داشته باشد ،مهم است .اگر
نتوانیم افراد توانمند تربیت کنیم ،بهترین ماشین را به این
افراد بدهیم تصادف میکنند .ما اتومبیلهایمان نســبتا
پیشرفته اســت ،اما در این  ۳۰ســال از تصادفات ما کم
نشــده اســت؛ زیرا توانایی فکری و ذهنی الزم برای یک
سانت کمتر روی پدال گاز فشاردادن ،تربیتنشده است.
در دبستان باید انســانی تربیت کنیم که بهجای یک متر
وارد خط عابر پیادهشــدن بفهمد که یکسوم حق عابر
پیاده را گرفته و شاید همین یک متر در پنج هزارمتری که
طی میکند اثری نداشته باشــد ،اما همین در بلندمدت
و آینده وقتی مدیر بانک شد اختالس سه هزارمیلیاردی
میکنــد و میگویــد مــن میتوانســتم اختــالس ۹
هزارمیلیاردی بکنم ولی حاال یکسوم اختالس میکنم.
این همان راننده اســت .اطالعاتی که مــا در طول دوره
تحصیلی به خورد بچههایمان میدهیم ،زباله اســت و
نوعی یادگیری زاید اســت .بچه توانایی فکرکردن ندارد.
اگر قرار باشد دانشآموز در دبیرستان دانش بیاموزد ابتدا
باید فکرکردن بیاموزد و بعد یاد بگیرد فالن قله کجاست.
کاری کــه مــا میکنیم ،تزریــق اطالعات زایــد در ذهن
دانشآموزانمان است .بخش بزرگی از نظام آموزشی ما
اطالعات زایدی میدهد که به درد زیستن او یا لذتبردن
و انســانبودنش نمیخورد .در دبســتان باید زیستن را
بیاموزیــم و در دبیرســتان فکرکردن و در دانشــگاه باید
تخصص بیاموزیم و عملکردن .ما این فاصله را نداریم از
اول دبســتان ،اطالعات در ذهن بچه میریزیم و استرس
میدهیــم بدون اینکه فکرکــردن را بیاموزد .با نســلی
روبهرو هســتیم که  ۱۲سال تحت اســترس شدید بوده
اســت .اگر ما در خیابان تصادف کردیم و دعوا میکنیم
مقصرش آموزشوپرورش اســت؛ زیرا مــا از کودکی ۱۲
سال با کابوس و استرس از خواب بیدار شدهایم .این فرد
تا بزرگ شــود اعصابی برایش نمیماند .این بالیی که ما

سرمان آمده ،برآمده از نظام آموزشی ماست و این نتیجه
اســترسهای مداومی اســت که ذرهذره در حال تزریق
به وجود افراد جامعهمان هســتیم .این افراد نمیتوانند
توســعه بیافرینند .توسعه سه ســطح دارد .اگر کشوری
بتواند رفاه ،رضایت و معنا برای شهروندانش فراهم کند،
توسعه پیدا کرده است .به آموزشوپرورش ابزاری نگاه
میشــود و البته بعدا هم به دانشــگاه نگاه ابزاری شد.
دانشگاهها را توسعه دادیم تا دانشآموزان آنجا مشغول
شوند .تحول اساســی در آموزشوپرورش نیازمند عزم
نظام سیاســی کشــور اســت .درواقع برای تحول فقط
کفایت نمیکند وزیر تصمیم بگیرد ،بلکه دولت هم باید
حمایت کند و در نظام سیاسی هم تحول ایجاد شود.
مشق شب را بردارید ،استرس کم میشود
میتوان از تغییرات کوچک شروع کرد .هم امکانات
رفاهــی و حقوق خوب به معلــم بدهیم و هم ضوابط
محکم داشته باشــیم ،ولی در همین شرایط کنونی هم
اگر عزمی در وزارتخانه و دولت باشد ،میتوان تغییراتی
داد .مثال حذف مشــق شب کار بزرگی است و نه بودجه
میخواهــد و نه چیــزی ،فقط یک دســتور میخواهد.
البته با این دســتور اولین مقاومت از سوی مادرها اتفاق
میافتد و اعتراض میکنند که چرا مشق شب نمیدهید
فرزندانمــان فردا روز میخواهند کنکــور بدهند و قبول
نمیشــوند .درواقع نگرانی کنکور با مادر هست .رقابتی
که در سال دوازدهم برای کنکور گذاشتهاید در سال اول
دبســتان برای مادر نگرانی ایجاد کرده اســت .پس اگر
میخواهید مشــق شــب را بردارید که بهتر است چنین
کنید چون هفت ســال دانشآموز با نگرانی میخوابد و
با کابوس بیدار میشود ،اول باید نگرانی مادر را بردارید.
مقاومت بعدی با معلم اســت .معلم یاد گرفته اســت
مشــق شــب دهد و خط بزند درواقع مشــق شب ابزار
قدرت معلم شــده است .معلمهای ما هم باید آموزش
ببینند و بدانند با رفتارشــان با بچــه چه میکنند .با یک
مقایســه یا یک اخم چه بالیی ســر بچه میآورند .البته
معلم هم در یک فشار پراسترس بزرگ شده و در گزینش
معلم هم ممکن است ما کوتاهی کرده باشیم .اگر امنیت
اجتماعی و امنیت معیشــت تأمین نشــود هیچکسی به
دنبال خودشکوفایی و فضیلتهای اجتماعی نمیرود،
چه برســد به دیگران بخواهد بیاموزد .شکی نیست که
اگــر بخواهیم آموزشوپرورش را به یک موتور توســعه
تبدیل کنیم و انســانهای توســعهآفرین از این سیستم
بیرون بیاینــد ،قبل از هر چیزی بایــد اولویتبندی نظام
سیاسی تغییر کند .نه اینکه اولویت دولت صرفا بودجه
بیشتر باشــد ،بلکه باید بدانیم این کشور را باید آدمهای
آن بسازند و نفت و نیروی نظامی و ...نمیسازد؛ بنابراین
باید امنیت ملی ،آب و آموزشوپرورش سه اولویت اول
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

شــرق :محســن رنانی ،اقتصاددان و اســتاد دانشگاه
اصفهان ،در استودیوی الفبای وزارت آموزش و پرورش
راجــع به جایگاه آموزشوپرورش در توســعه کشــور
گفتوگو کرده که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
اگــر بخواهیم توانایی یک کشــور را در حوزه قابلیت
برای توســعه در نظر بگیریــم و اینکه این ملت بخواهد
در جهان حرفی برای گفتن داشته و قابلیت اولشدن در
خاورمیانه را داشته باشــد ،نباید گفت میتوانید خودرو
بسازید؟ انرژی اتمی دارید یا خیر؟ فقط باید دید آن کشور
میتوانــد آدم تربیــت کند یا خیر .ایــن را از طریق نظام
آموزشــی آن کشــور میتوان فهمید .اگر توانست آدمی
تربیت کند کــه نرمال ،طبیعی ،منظم ،شــاد و باکیفیت
باشــد ،آن کشــور توســعه پیدا میکند اما اگر نتواند آن
کشــور ،هر صنعتی هم که بسازد نمیتواند توسعه پیدا
کند.
همیشه در گمان من این بود که وقتی اخبار را روشن
میکنیم ،بــه جای اینکه بگوید فــالن کارخانه صنعتی
افتتاح شــد یا امروز فالن وزیر کلنــگ زد ،صدر اخبار ما
یک خبر تربیتی باشــد .همیشــه آرزو داشتم رخدادهای
آموزشوپــرورش بهعنوان یک رخــداد اول در اخبار ما
حضور پیدا کند و همین که اخبار مربوط به حوزه آموزش
در رده آخر است ،نشان میدهد که نظام تدبیر ما پی به
اهمیت آموزشوپرورش نبرده است.
روزی در یک استان مرزی برای سخنرانی دعوت شدم
و از من پرسیدند ما روی چه صنعتی سرمایهگذاری کنیم
تا توســعهیافته شویم؟ گفتم :شنیدم در استان شما قرار
اســت پروژهای برای پتروشیمی ساخته شود ،هزینهاش
چقدر است؟ گفتند :چندصد میلیارد دالر .گفتم بروید به
دولت اعالم کنید که ما پروژه پتروشــیمی نمیخواهیم.
گفتنــد ما بســیار برای گرفتــن چنین پــروژهای زحمت
کشــیدهایم و نمایندگان ما سالها دویدهاند که این پروژه
بیاید .پاسخ دادم :پول آن را بگیرید و بگذارید بانک .سالی
 ۴۰۰هزار میلیارد ســود بانکــی میدهد و به معلمانتان
ســه برابر حقوق دهیــد؛ اما شــرط دارد .تمام معلمان
بایــد آزمون روانشــناختی بدهند که مشــخص شــود
قابلیت معلمی دارند یا خیــر .دیگر اینکه تعهد بدهند
که هیچ شــغل دیگری غیر از معلمی نداشــته باشند و
ســوم اینکه تعهد بدهند هر ســال دورههای بازآموزی
را شــرکت کنند .در این صورت شــما  ۲۰سال دیگر سه
نســل از کودکانتان که مدرســه را تمام کردند ،سه نسل
کودک و توانمند شدند ،استان شما را از جا بلند میکنند.
درحالحاضر افراد توانمند ندارید .ولی اگر پتروشــیمی
زدید؛ تجهیزاتش از خارج میآید ،گازش با لوله از جنوب
میآید و مهندســان آن از تهران میآیند و پتروشیمی که
ساخته شود ،محصوالتش با تریلی از استان شما میرود
و برای شما آلودگی آن میماند .اگر توسعه میخواهید،
بروید روی معلمانتان کار کنید و مهمتر از معلمان روی
مادرانتان کار کنید .مادران سرمایهگذاران اصلی توسعه
هســتند .اینکه مادر با بچه ،چه کند ،تعیین میکند آینده
کشــور چه خواهد شد .پس نخســتین کارخانه توسعه،
مادران هســتند و دومین کارخانه توسعه ،مدرسه است.
منظور من از مدرسه دوره دبستان تا ۱۲سالگی است.
توسعهیعنیتربیتانسانتوانمند،نهدانشمند
توســعه ،بنیــادش بر تربیت اســت و نــه آموزش.
توسعه بنیادش بر پرورش انسانهای توانمند است و نه
انسانهای دانشمند .اینهمه دانشگاه زدیم ،انسانهای
دانشمند تربیت کردیم ولی در مدارس و خانوادههایمان
انسانهای توانمند تربیت نکردیم .بیش از  ۳۰سال است
که از بعد از انقالب برای توسعه تالش میکنیم ولی تمام
توجه ما بر صنعت ،کشاورزی ،ساختمان و سدسازی و راه
و برق است .اگر  ۳۰سال تمرکز ما روی آموزش و تربیت
بیاید ،میتوانیم بگوییم نسل بعدی ما آماده است تا از ما
یک جامعهای که در تراز اول منطقه باشد ،بسازد .اینکه
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کشــورمان در یک مدیریت بلندمدت قــرار گیرد و همه
امکانــات مدیریت و انرژیمــان را روی این ســه گزینه
بگذاریم .در حوزه امنیت بیرونی موفق عمل کردهایم اما
در حوزه آب و تربیت نیازمند کارکردن اســت که جلودار
و خط مقــدم آن آموزشوپرورش اســت .درواقع وقتی
بخواهیم موضوعات دیگر را مدیریت کنیم اگر این ســه
موضوع مدیریت نشود ،در موضوعات دیگر هم شکست
میخوریم .این اولویتبندی ۳۰ســاله است .اگر بپرسید
االن تا یک ســال آینده اولویت چیســت ،میگویم رکود.
نظام سیاسی باید بسیج شود تا رکود را حل کند و دولت
بهتنهایی نمیتواند؛ بنابراین برنامهریزی برای کوتاهمدت
یا بلندمدت متفاوت است.
منافعیاجازهحذفکنکورنمیدهند
یکــی از تغییــرات دیگر حذف کنکور اســت .زمانی
تعداد دانشگاهها کم و متقاضی زیاد بود و تناسبی میان
جمعیت و صندلی دانشــگاه نبود ،شــاید آزمون کنکور
قابل دفاع بود .گرچه آن زمان هم به نظر من قابل دفاع
نبود ،ولی امروز که باالی یک میلیون صندلی در دانشگاه
داریم درحالیکه متقاضیان دانشــگاه زیــر یک میلیون
است اصوال کنکور هیچ توجیه منطقی و عقالنی ندارد.
اینکه چه مکانیســمی برای جــذب بگذارند یا اینکه
چگونه بایــد از خانوادههای فقیر برای تحصیالت عالیه
فرزندانشــان حمایت شود هم مکانیســمی میطلبد و
ایــن حرف من نافی نادیدهگرفتن این قشــر نیســت .هر
دانشــگاهی میتواند مکانیسمی برای ورود داشته باشد
ولی اینکه ما کل کشــور و خانوادهها را بســیج کنیم که
از یکمیلیــونو  ۱۰۰هــزار صندلی  ۷۰۰هــزار عدد را پر
کنیم کار قابلدفاعی نیست .صندلیها خالی است و ما
تالش کنیم با فشار برویم رویشان بنشینیم! کنکور این کار
را میکنــد .ما حتی در مورد پزشــکی هم صندلی بیش
از نیازمــان داریم .فــرض کنید در این حــوزه هم تعداد
صندلی کم اســت؛ ما برای پرکــردن تعداد مثال  ۲۰هزار
صندلی پزشــکی ،یک میلیون خانواده را درگیر میکنیم
تا این صندلیها پر شــود .بعد همان پزشک چه آسیبی
میبینــد .مــردم میگویند چــرا این پزشــکها اینقدر
بداخالق و بیحوصلهاند .چون تو پدرش را درآوردی تا
پزشک شود .پنج ســال قبل از دانشگاه و  ۱۰سال بعد از
دانشــگاه و این فرد دیگر آدمي معمولی نیست .اصوال
کنکور سازوکار بدی است و بیشتر کشورها حذف کردهاند.
کنکور کامال زاید اســت و گمان میکنم منافعی هست
که اجازه حــذف کنکور را نمیدهد .باید اطالعرســانی
کرد و خانوادهها را مجاب کرد و مکانیســم را تغییر داد.
من معتقــدم همانگونه که آموزشوپرورش جدی وارد
حذف آزمون مدارس خاص شــد ،بایــد در مورد کنکور
هم جهادی وارد شــود .البته هر کار جدیدی هزینه دارد
و ممکن است وزیر استیضاح هم بشود ولی یک نفر باید
در این کشور هزینه بدهد .اگر کسی نخواهد هزینه بدهد
که کاری پیش نمیرود.
جلویباندهایقدرتکوتاهنیایید
اگــر این موضــوع ســاده را که همــه متخصصها
معتقدنــد آزمــون مدارس خــاص که برای یک نســل
آسیبزاســت ،نتوانیم حذف کنیم ،به این معنی اســت
که در نظام سیاســی ما هیچ تحول جدی دیگری امکان
ندارد .اگر اینجا نتوانیم کاری کنیم ،دیگر نظام بانکداری یا
توزیع آب را نمیتوانیم اصالح کنیم .حکمرانی آب بسیار
هزینهبر اســت اما باید حل شود اما در اینجا که با منطق
و استدالل میشــود موضوعی را حل کرد ،نتوانیم کاری
کنیم ،قطعا در حوزههای دیگر هم نمیتوان مســائل را
حل کرد .این موضوع میتوانــد یک امتحان بزرگ برای
آموزشوپرورش و دولت و نظام سیاسی باشد .اینکه این
آزمونها با قدرت باندهایی که منافع اقتصادیشــان در
خطر است ،حذف نشود ،امتحان بزرگی است.
ادامه در صفحه ۱۳

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2082
زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا
 ۹باید نوشته شود و در نتیجه هیچ
عددي نباید تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺎده 2082
زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

وﺣﯿﺪه ﻧﮕﯿﻦ*
 تأمیــن اجتماعی و حمایت اجتماعــی ،بهویژه در
بســتر بحران مالی اخیر ،در سراســر جهان در کانون
توجــه قــرار دارد .حمایت اجتماعی در کشــورهای
درحالتوســعه ،به مرور زمان بیشــتر از پیش ،حکم
ســازوکاری ارزشــمند برای پرداختن به مســئله فقر
و ایجاد رشــد و توســعه را پیدا کرده است .در جهان
توسعهیافته ،حکومتهایی که به دنبال محدودکردن
هزینههــای دولت در برنامههای اجتماعی هســتند،
در حقیقــت از تعهدشــان در قبال تأمیــن اجتماعی
میکاهنــد .جایگاه زنان در تأمین اجتماعی و حمایت
اجتماعی موردتوجه روزافزون هیئتهای بینالمللی،
آژانسهای توســعه و دولتها قرار دارد .این باور هر
روز بیش از پیش پذیرفته میشــود که بهترین راه در
سرمایهگذاری انســانی ،ســرمایهگذاری درخصوص
زنان اســت ،در نتیجه گاه از زنان میخواهند سنگینی
بار توســعه را بدون حمایت از منافع و نیازهایشان به
دوش بکشند .برای مثال کمکهای مالی مشروط غالبا
به گونهای طراحی میشــوند که به مســئولیتهای
زنان میافزایــد و این موضوع ،باعــث تقویت نقش
زنان بهمنزله والدین مسئول کودکان میشود .اگرچه
تمرکز بر زنــان و نقش آنها در پس تمام این تالشها
ارزشــمند به نظر میرســد ،اما نباید تمام توجهمان
بر نقش زنان در توســعه متمرکز باشــد ،بلکه افزون
بر ایــن باید به حق زنــان در برخــورداری از مواهب
سیاستهای اجتماعی نیز توجه داشته باشیم .تعداد
بیش از اندازه زنان در وضعیت فقر تصادفی نیســت،
بلکه احتمال خطر ابتالی زنان به فقر مشخصا متأثر
از جنسیتشان اســت .درحالیکه احتمال این خطر در
مردان عمدتا به مسئله بیرونماندن از بازار کار مربوط
میشــود ،احتمال فقــر زنان متأثــر از عوامل دیگری
مبتنی بر جنســیت اســت .نقشهای مراقبتی بدون
حقوق میتواند به شــکل معناداری دسترســی زنان
به مشــاغل با حقــوق مکفی را محــدود کند و برای
بسیاری از زنان فرصتی بهجز پذیرفتن مشاغل بیثبات
و کمدرآمد باقی نگذارد .کار نیمهوقت ،بهخصوص در
معرض خطر دســتمزد اندک قرار دارد؛ فعالیت زنان
اکثرا در بخش غیررســمی صورت میگیرد ،بهویژه در
کمدرآمدترین بخش یعنی کارکن خانگی .نقشهای
مراقبتــی اثراتی بر درآمد زنان و درنتیجه اســتحقاق
برخورداری از مزایای آنها در طول زندگیشــان ندارد.
عالوه بر اینها ،طالق ،بیوهشدن و نبود قدرت ،وضعیت
زنان را وخیمتر میکند .برای مثال ممکن است درآمد
خانــوار هیچ ربطی با رفع فقر زنان نداشــته باشــد،
چون این احتمال وجود دارد که زنان دسترسی به آن
نداشته باشند .به این ترتیب نمیتوان فقر زنان را صرفا
بر مبنای فقر درآمد توضیح داد .فقر زنان درعینحال با
نابرابری درخصوص زمان و نهاده کار نیز مرتبط است.
امروزه ،زنان در تمام دنیا از شمال و جنوب نیازی مبرم
به حمایت اجتماعی در دنیای جهانیشــدهای دارند
که فقر در آن در حال رشــد اســت ،دنیایی که در آن
بازار و ایدئولــوژی نومحافظهکاری ،هر دو نقشهای
نامطلــوب را بر عهده زنان گذاشــته اســت .بنابراین
جنســیتمندکردن حمایتهای اجتماعی در بســتر
فعلی ،مستلزم تالش برای بازداشتن ،مدیریتکردن و
غلبه بر تمام موقعیتهایی است که تأثیری نامطلوب
بر بهزیستی و اســتانداردهای زندگی افراد دارند .این
موضوع تشویق سیاستهای اجتماعی تحولآفرین را
امری الزم میداند که بر اساس آن ،هیچکس تنها به
حال خود رها نشــود و میان انسانها بر اساس اتصال
به بازار کار رسمی تبعیضی صورت نگیرد.
ادامه در صفحه ۱۳

