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10خانواده

بحران های متعدد در حال 
فرو بردن کودکاِن جهان 

در فقر است
از  بیش  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
در  جهان  کودکان  از  نفر  میلیارد  یک 
حال حاضر با »فقر چند بعدی« زندگی 
این  محرومیت  معنای  به  که  می کنند 
تغذیه  و  آموزش  بهداشت،  از  کودکان 

مناسب است.
ســازمان بین المللــی کار و یونیســف 
با انتشار گزارشی مشــترک هشدار دادند که بحران های 
متعــدد در جهــان به طــرز روزافزونی در حــال فرو بردن 
کــودکان در »فقــر« اســت و در چنین شــرایطی، نیاز به 
گســترش پوشــش بیمــه و دیگــر حمایت هــای حیاتی از 

کودکان، بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.
در گــزارش جدیــد ســازمان بین المللــی کار )ILO( و 
یونیســف تاکید شــده  که تعداد کودکانی که در سراسر 
دنیــا به حمایت های اجتماعی دسترســی ندارند، ســال 
بــه ســال در حال افزایش اســت و چنیــن وضعیتی، این 
کــودکان را در معــرض فقــر، گرســنگی و تبعیــض قــرار 

می دهد.
این گزارش هشــدار می دهــد که جهان در حد فاصل 
ســال های 2016 تــا 2020 بــا افزایــش 50 میلیــون نفــری 
جمعیــت کــودکان زیــر 15 ســالی کــه نیازمنــد بیمــه و 
حمایت هــای اجتماعــی ضــروری هســتند،  مواجه بوده 

است.
طبق این گــزارش، مجموع جمعیت کودکان نیازمند 
بیمه و حمایت ها و خدمات حیاتی در جهان، یک میلیارد 

و 460 میلیون نفر است.
لزوم گسترش بیمه و حمایت های ضروری از کودکان 
در حالی تاکید می شــود که بنا به برآورد یونیســف، 240 
میلیون کودک دارای نارسایی های جسمانی و ذهنی در 
جهــان زندگی می کنند یا به بیان دیگر از هر 10 کودک در 

جهان یک نفر به چنین نارسایی هایی دچار است.
بنــا بــه گــزارش ســازمان بین المللی کار و یونیســف، 
کودکان دارای این گونه نارســایی ها در کشورهای فاقد 
نظام های حمایتی گسترده و در نبود نظام حمایتی ویژه 
از جملــه بیمه و خدمات اجتماعی ضروری به شــدت در 
معرض آسیب و تبعیض قرار دارند و از جمله 49 درصد 
این کودکان هرگز به مدرســه نمی روند و 41 درصدشان 

همواره با احساس تبعیض مواجه خواهند بود.
در گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و یونیسف 
همچنین آمده اســت که دو میلیــارد و 400 میلیون نفر 
از جمعیت فعلی جهان را کودکان تشــکیل می دهند که 

همه آنان به حمایت اجتماعی نیاز دارند.
حمایــت  فقــدان  تاثیــرات  می افزایــد  گــزارش  ایــن 
اجتماعی ضروری و نیز محرومیت کودکان از بهداشــت، 
آمــوزش و تغذیه، آثــاری فوری و همچنیــن مادام العمر 

بر آنان دارد.

ساده ترین راه برای 
خوش اخالقی با دیگران

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
که  است  صفاتی  از  خوش اخالقی 
محبوب  عموم  بین  را  شما  می تواند 
نیز  شما  خود  شود  باعث  و  کند 
احساس بهتری نسبت به خود داشته 

باشید.
خوش اخالقی صفتی نیکویی اســت 
که زندگی را به کام خودمان و دیگران شــیرین می کند. 
ســاده ترین راهکارهــا برای خــوش اخالقــی لبخند زدن 
بــه دیگران زیرا بــا لبخند زدن حس خوبــی را به دیگران 
منتقــل می کنیم، احســاس خوبی در درونمان شــکوفا 

می شود که به اخالق خوش می انجامد.

خوش اخالقــی با دیگــران نه تنها باعث می شــود که 
آنها به شــما بیشــتر احترام بگذارند، بلکــه روزتان زیباتر 
می شــود اما همیشــه خوش اخالق بودن کار ساده ای 
نیســت بــه خصوص زمانــی که روحیــه خوبــی نداریم یا 
هنــگام مواجهــه با فــردی که باعــث آزارمان می شــود. 
بــرای اینکه اکثر مواقع خوش اخالق باشــیم الزم اســت 

راهکارهای این بخش را انجام دهیم.

 راهکارهایی برای خوش اخالقی با اطرافیان
ادب را رعایــت کنیــد، بــا دیگــران گفت وگــوی کوتاه و 
مثبــت داشــته باشــید، لبخنــد بزنیــد و خنده رو باشــید، 
بی ریــا تعریــف و تمجیــد کنیــد نــه چاپلوســی، دشــنام 
ندهید، مهربانی کنید حتی بــا حرکات کوچک، به دیگران 
کمــک کنید، رفتــار و کارهــای دیگــران را قضــاوت نکنید، 
مثبت اندیشــی، مرور موفقیت های گذشــته، انجام امور 
دینی و عبادت، گوش دادن به موزیک، خودتان را درمان 
کنید، داوطلب در انجــام کارهای خیر، انجام ورزش، رفتار 

شاد، امید به آینده و رفع افسوس خوردن.
اگر همیشــه احســاس تاســف می کنید همین امروز 
دســت از افســوس خوردن بکشــید و از همیــن حاال به 
زندگــی تان توجه کنیــد و برای افســوس خوردن حدی 

قائل شوید.

تحلیل

لبخند زدن

دلیل اهمیت خودبیانگری چیست؟
سپهرغرب، گروه خانواده  : همانطور که خودبیانگری به عنوان ارزش در جوامع مختلف متفاوت است اهمیت خودبیانگری نیز متفاوت است. اهمیت خودبیانگری به باورها، محیط و فرهنگ هر فرد بستگی دارد. در بسیاری از جوامع خودبیانگری را نامناسب و یک مفهوم 

غرب زده می دانند و اعتقادی به آن ندارند. زیرا تصور می کنند فرد با خودبیانگری و یا رجوع به درون خود بار منفی به همراه می آورد و عقیده دارند حضور آنها در اجتماع و ارتباط با دیگران اهمیت بیشتری دارد.
این در صورتی است که هر فرد نیاز دارد به طور متناسب هم در اجتماع حضور داشته باشد و هم برای کشف درون خود به خود رجوع کند. همه افراد باید شیوه خود بیانگری را به طور صحیح بلد باشند. صحبت کردن با دیگران یا خود. نوشتن هر آنچه که در ذهن وجود دارد. یادگیری زبان 

بدن. انجام دادن فعالیت های هنری مانند نقاشی، موسیقی و... در این زمره است.
آموزش خودبیانگری به کودکان یکی از بهترین و مناسب ترین آموزش هایی است که والدین می توانند در زمان کودکی به فرزند خود یاد بدهند. این امر سبب می شود تا کودکان در آینده با مشکالت کمتری در زمینه خودبیانگری و شناخت از خود مواجه شوند.

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
فرهنگ  در  سوری  چهارشنبه 
فارسی  کشورهای  و  پارسی 
عید  پیش درآمد  عنوان  به  زبان 
باستانی نوروز شناخته می شود 
که همواره در طول تاریخ قبل از 
فرارسیدن سال نو برپا می شده 
و هنوز هم در بین اقوام و شهروندان ایرانی از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از آداب و 
رسوم این شب می توان به آب پاشی و آب بازی، 
قاشق زنی، کوزه شکنی، شال اندازی، شاهنامه 
خوانی و... نام برد که اکنون شاید ما حتی نام 

آن ها را نشنیده باشیم.
یــک روانشــناس اظهــار کــرد: بــه طــور کلــی 
فرهنگه عامه را باید در زندگی مردم و از البه الی 
اندیشه ها و باورهای آن ها کاوش کرد. از آنجا که 
چهارشــنبه ســوری از کهن آیین هــای ایرانیان به 
شــمار می آید و در اســتان ها و اقوام مختلف به 
اشکال متفاوت برگزار می شود، اما متاسفانه در 
این چند ســال اخیر این مراسم سنتی بیشتر به 
جنگ و نزاع و اغتشــاش خیابانی شــبیه است تا 

سور و شادی!
عبدالصالــح خزائــی یــادآور شــد: در گذشــته 
بشــر بــرای آتــش اهمیــت خاصــی قائــل بــود و 
پیشرفت زندگی امروز را مدیون این عنصر مفید 
می دانند. افروختن آتــش در نظر ایرانیان مظهر 
روشــنی، پاکی، طراوت، ســازندگی و ســالمتی و 
تندرستی است. اما متاسفانه این آیین باستانی 
)افروختــن آتش( دســتخوش تغییر شــده و هر 
ســاله در روزهای پایانی سال باعث بروز اتفاقات 
ناگــوار همــراه بــا رعــب و وحشــت و همچنیــن 
خســارت جانــی و مالــی می شــود و موجبــات 

نگرانی خانواده ها را فراهم می سازد.
وی افــزود: گزارش های زیــادی از نقص عضو 
افراد مانند )ســوختگی، از دســت دادن چشم و 
پاره شــدن پرده گوش( به خصوص در کودکان 
و نوجوانــان و فقــط در اثــر یک لحظــه غفلت در 

رسانه ها و فضای مجازی مخابره می شود.
این دکتــرای تخصصــی روانشناســی تصریح 
کــرد: خانواده ها در پیشــگیری از حــوادث ناگوار 
شــب چهارشــنبه ســوری نقــش مهمــی را ایفــا 
می کننــد. والدین می تواننــد در کنترل هیجانات 
فرزنــدان تاثیرگــذار باشــند. چهارشــنبه ســوری 
ســطحی از هیجــان را بیشــتر در نوجوانــان کــه 

ایجــاد می کنــد  را می بیننــد  آســیب  بیشــترین 
بــه همیــن دلیــل والدیــن معمــواٌل بــه ســختی 
می تواننــد فرزندشــان را بــه کلــی از ایــن تجربه 
هیجانی بــاز دارند، امــا می توان بــا برنامه ریزی 
و  تعدیــل  را  آن هــا  هیجانــات  پیش دســتی  و 

رفتارشان را مدیریت کرد.
خزایــی افزود: احساســات برای تمام ســنین 

اســت و در ســن جوانــی و نوجوانــی بــه دلیــل 
همزمــان شــدن با ســن بلوغ بــه اوج می رســد 
بــه همیــن دلیل فــرد هــر زمــان وارد یــک دوره 
احســاس می کنــد  زندگــی می شــود  از  جدیــد 
توانمندی هایــش بایــد فــرق کنــد و آدم دیگری 
شــود و احساســاتش چندیــن برابــر می شــود. 
نوجوان یــا جوان در بعضــی موقعیت ها بدون 

اینکــه عالقمنــد به انجــام اموری باشــد 
فقــط، چــون می خواهــد نــزد دوســتان 
ضایع نشــود به هــر عملی که بــه نوعی 

تقلید کار آنان باشد، دست می زند.
وی عنوان کــرد: در میــان نوجوانان، 
گروهــی هســتند کــه تمایــل بــه کارهای 
ماجراجویانه در آن ها زیاد اســت توجهی 
بــه مثبــت یا منفــی بــودن احساســات ندارند و 
گاهی ترســاندن دیگران و ایجاد رعب و وحشت 
برای آن ها لذت بخش اســت و همچنین کسانی 
هستند که تمایالت ضد اجتماعی بیشتری دارند 
و بیشتر از دیگران تمایل به نقض چارچوب های 
اجتماعی داشــته و احتماًال از آزار و ترس دیگران 

لذت می برند.

ایــن روانشــناس اظهار کرد: ایام پایانی ســال 
از این امر مســتثنی نبوده و با شــروع نیمه دوم 
اســفند تمایالت ضــد اجتماعی این گروه ســنی 
بیشــتر مشــاهده می گــردد. پس الزم اســت که 
در ایــن برهه زمانــی مدیریت هــوش هیجانی و 
احساســات فرزنــدان و ارتباط آن ها بــا دیگران را 

مدنظر قرار دهیم.
خزایی گفت: بسیاری از والدین از فرط نگرانی 
و ترس، مدام در تالش هســتند با توسل به زور، 
اجبار یا ترســاندن فرزندان شان، آن ها را از انجام 
آتش بازی ویژه چهارشــنبه ســوری منصرف کنند 
در حالــی کــه بســیاری اوقات این شــیوه چندان 
راهگشا نیســت. با مدنظر قرار دادن موارد ذیل 
و ایجاد یک رابطه مناســب با فرزنــدان می توان 
احساســات آن هــا را مدیریــت و بــه ایــن ترتیــب 

خطرات احتمالی را کاهش داد:
والدیــن بایــد خطــرات بالقــوه این ایــام را به 
خوبی برای فرزندشــان توضیح داده و قوانین و 
شیوه های صحیح تربیتی را لحاظ نمایند. تالش 
شود فرزندان بیشتر رصد شوند و تردد مخفیانه 
و ارتباط با همساالن ناشناس را زیر نظر بگیرند.

و  پــاداش  راهــکار  از  بهره گیــری  بــا  والدیــن 
تشویق بر رفتار فرزندان نظارت نمایند تا خطری 

تهدیدشان نکند.
والدیــن ابتــکار عمــل بــه خــرج دهنــد و در 
و  کننــد  شــادی های فرزنــدان خــود مشــارکت 
هیجانات فرزندان را با برپایی آتش کوچک کنترل 
شــده تعدیل کنــد. این نوع همراهــی والدین با 
فرزندان در هر تصمیمی می تواند بروز خطاهای 

احتمالی را کاهش دهد.
خانواده ها باید با فرزندشــان همفکری کرده 
و بــه ارائه راه حل های مختلف بپردازند و به این 
ترتیب بتواند برخی اقدامات جایگزین مناسب را 

برای گذارندن شرایط هیجانی اعمال کنند.
-به والدین توصیه می شــود کــه به صورت 
نوجوان شــان  فرزنــدان  رفتــار  روی  مســتقیم 
نظارت داشــته باشــند، اما در مورد چهارشنبه 
ســوری این نظارت باید شــکل مستقیم داشته 

باشد.
به فرزنــدان یاد دهید کــه رفتارهایی که برای 
دیگران مزاحمت و یا خطر ایجاد می کند، شادی 
محسوب نمی شــود و یا همنوا شدن با کسانی 
کــه شــادی را بــا خشــونت می آمیزنــد، خــارج از 

اصول شادی کردن است.

خزائی

ILO

زندان در شب  یت احساسات فر مدیر
ی چهارشنبه سور

به طور کلی فرهنگه عامه را باید در زندگی مردم و از البه الی اندیشــه ها و باورهای آن ها 
کاوش کرد. از آنجا که چهارشــنبه ســوری از کهن آیین های ایرانیان به شمار می آید و در 
اســتان ها و اقوام مختلف به اشــکال متفاوت برگزار می شــود، اما متاســفانه در این چند 
ســال اخیر این مراســم ســنتی بیشــتر به جنگ و نزاع و اغتشــاش خیابانی شبیه است تا 

سور و شادی!...

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
مخاطرات  روانشناس  یک 
را  طالق  فرزندان  برای  موجود 
راهکار هایی  و  آسیب شناسی 
آسیب ها  این  کاهش  برای  را 

پیشنهاد کرده است.
دکتــر ســجاد بهرامی گفت: 
فرزنــدان بــا توجه به ســنی کــه دارنــد از ماه ها 
و شــاید ســال ها قبــل متوجه جدایــی عاطفی 
والدیــن شــده انــد و اگر پــدر و مــادر تصمیمی 
برای جدایی رسمی گرفتند الزم است بر اساس 
ســن فرزنــد او را در جریــان مســئله و اتفاقــات 
پیش رو قرار دهند چراکه قابل پیشــبینی بودن 
شرایط، فرزند را برای روبرو شدن با اتفاق آماده 
می کنــد و در بســیاری از مواقــع بچه هایــی کــه 
بدون دانســتن موضوع با جدایی والدین روبرو 
شــدند تا سال ها خودشــان را مقصر اصلی این 

اتفاق می دانند و آسیب جدی خواهند دید.
مســائل  پــای  وقتــی  کــرد:  تصریــح  وی 
احساســی پیــش می آید، خیلی از مــا آدم ها کم 
و بیش به هم شــباهت پیدا می کنیم. طبق آمار 
بیشترین تعداد طالق در 5 سال ابتدای زندگی 
اتفاق می افتد و خصوصا آمار جدایی زوج هایی 
که به شــدت عاشــق و معشــوق بودند نسبت 
بــه ازدواج هــای ســنتی بــه مراتب باالتر اســت. 
وقتــی با کســی کشــمکش داریــم و خودمان را 
از آدم هایــی کــه دوســت داریــم جــدا می کنیم، 
احســاس خوبی به ما دست نمی دهد و زمانی 
کــه دیگران بــا ما در نزاع هســتند و خودشــان 
را از مــا جــدا می کنند، حتی احســاس به مراتب 
بدتــری بــه ما دســت می دهــد. پــس وقتی زن 
و مــرد بــا یکدیگر جنــگ و دعوا دارنــد، هر دوی 
آن ها آســیب می بینند و همینطور فرزندانی که 
در کنار آن ها هســتند نیز از این آســیب در امان 

نخواهند بود.
یــا همســر درد و  افــزود: شــاید فرزنــد  وی 
دلــش را بیان نکند، شــاید فقط عصبانی شــود 
یا شــتابان از خانه بیرون بزند، یا آرام و آهســته 
ایــن  از  رفتار هایــی  و  روشــن کند  را  تلویزیــون 
دســت، امــا آن هــا هــم عمیقــا زجر می کشــند. 
شاید همسر یا فرزند از صحبت کردن خودداری 
کند یا شــاید با لحنــی کوبنده از پــدر و مادرش 
انتقاد کند، اما در عمق وجودش، او هم آسیب 
دیده اســت. مــا مایلیم کــه در قایــق درد و رنج 
خودمــان تنهــا  باشــیم و بــه راحتــی فرامــوش 
می کنیــم که همســر و فرزندمان هــم در همان 

قایق کنار ما نشسته است.
این روانشناس اظهار کرد: فرزند طالق بودن، 
لزوما به معنای در انتظار آسیب نشستن نیست، 
در واقع شاید بگویید پژوهش های زیادی نشان 
داده که این افراد چقدر بیشتر در معرض آسیب 
هســتند، امــا این مســئله، صرفــا نگاه کــردن از 
زاویه نادرست به موضوع است، آمار های جدید 
نشان می دهد فرزندان خانواده های آشفته که 

کارشــان به جدایی نرســیده، به مراتب بیشــتر از 
فرزنــدان طالق کــه مورد حمایــت اجتماعی قرار 
گرفته اند دچار آسیب خواهند شد. پس مشکل 
اساســا از جدایــی نیســت، چــرا کــه در مواقعی 
جدایــی یکــی از راهکار های منطقی اســت، بلکه 
مســئله اصلــی آشــفته بــودن خانــواده قبــل از 
طــالق و آشــفتگی هنگام طــالق و بعــد از طالق 
است و آشــفتگی یعنی نداشتن هویت و ارزش، 
یعنــی مــن همانطــور کــه نمی دانم چــرا ازدواج 
کــردم، اکنــون نمی دانــم چــرا می خواهــم جــدا 
شوم، به نوعی عروسک خیمه شب بازی فکر ها 
و هیجانــات خــود می شــویم کــه مانند ابــر بهار 

متغییر هستند.
بهرامــی عنوان کــرد: در جامعه انســانی که 
هنجــار، حضور پــدر و مــادر در خانواده اســت، 
قاعدتــا ایــن خــال در هــر ســنی آســیب هایی را 
بــه همــراه دارد. در ســنین دبســتان زمانی که 
کــودک شــرایط خود را با دوســتانش مقایســه 
می کنــد خال های عاطفــی زیادی بــرای فرزندان 
ایجاد می کند، اما بیشــترین آســیب مربوط به 
جدایــی در ســنین نوجوانی اســت یعنی 12 الی 
23 ســالگی که هویــت فرد شــکل نگرفته و به 
نوعی نوجوان درگیر بحران هویت اســت و این 
خــال حتی اگــر مدیریت شــود، می تواند آســیب 
بیشــتری نســبت به ســنین کمتر از 13 ســال و 

بیشتر از 23 سال ایجاد کند.
این روانشــناس بیان کرد: طبق پژوهش ها، 
در واکنش به مشــکالت هیجانی، پسر ها بیشتر 
از دختر ها در معرض آسیب قرار می گیرند. البته 
پژوهش هایی هم عکس این موضوع را نشــان 
داده، امــا بــه صــورت کلــی اگــر در نظــر بگیریم 
آسیب پذیری شدید مردان نسبت به مشکالت 

ایــن  بــه مراتــب بیشــتر اســت و  روانشــناختی 
موضوع خود را در قالب بیماری های جســمی و 

روانشناختی نشان می دهد.
بهرامی در پاســخ به این سوال که آیا زندگی 
کردن با یکی از والدین برای فرزندان خطرآفرین 
اســت یــا خیر گفت: زندگــی فرزند با پــدر یا مادر 
خطرآفرین نیســت، اما در بحث طالق که اصوال 
زندگــی در خانواده هــای تــک والــدی تاثیــرات 
متفاوتی نســبت به خانواده های سنتی بر رشد 
و آینــده فرزنــدان دارد، ایــن اثــرات از مســائل 
اقتصادی شــروع می شــود و به سایر مشکالت 
کــه می تواند از تاثیــرات مشــکالت اقتصادی یا 
روانشاختی ناشی از نابهنجاری رشدی اکتسابی 

باشد ادامه پیدا کند.
زندگــی  خطرآفرینــی  دربــاره  همچنیــن  وی 
فرزنــدان طالق بــا یکی از اقــوام مانند پدربزرگ 
و مادربــزرگ افــزود: ایــن مــورد می توانــد برای 
وضعیت رشــدی کودک به مراتــب نگران کننده 
باشــد، فــرض کنیــد کودکــی از حمایــت پــدر و 
مــادرش محــروم شــده و بــه ناچــار همــراه بــا 
پدربــزرگ و مادربــزرگ زندگی می کنــد؛ احتمال 
می رود که طی ســال های نه چندان دور یکی یا 
هــر دوی این سرپرســت ها از دســت بروند و در 
این شــرایط با انســانی روبرو شــده ایم که چند 
بار طعم طرد شــدن و از دست دادن را چشیده 
اســت و اولین واکنش نســبت بــه این موضوع 
خشــمی مثال زدنی نسبت به دنیا و در پس آن 
نسبت به مردم دنیا است. ما می دانیم که یکی 
از ارزش هــای اساســی انســان ها ارزش نهــادن 
بــه دنیا و ارزش نهادن به ارتباطات اســت. خب 
شــرایط اینگونه اســت کــه در چنیــن موقعیتی 
هــر دوی ایــن ارزش های اساســی ضربه خورده 

و واکنشی افراطی از جمله شخصیت هایی ضد 
اجتماعــی، خشــمگین، پرخاشــگر و بدبیــن در 

پس این ضربه ها پنهان است.
ایــن روانشــناس بــا اشــاره بــه راهکار هایــی 
بــرای کمتــر آســیب دیــدن فرزنــدان در جریــان 
طــالق بیان کــرد: بهترین راهــکار در مقام پدر و 
مــادری ایــن اســت که در هــر شــرایطی به خود 
رجــوع کنیــم و به این پرســش پاســخ دهیم که 
»مــی خواهیــم چگونــه پدر یــا مادری باشــیم؟ 
فارق از تمام اتفاقات و شرایط من دوست دارم 
چگونه پدری باشــم؟ فارق از تمام تلخی ها من 
میخواهم چگونه مادری باشم؟« همه ما بار ها 
شــده با دیدن یــک فیلم و آســیب هایی که یک 
فرد در یک نقش ســینمایی دیده غمگین شده 
و اشــک ریختــه ایــم و عجیــب اســت کــه چطور 
نمی توانیم آسیب دیدن همسر و فرزندان خود 

از طالق و جدایی را ببینیم.
بهرامی تصریح کرد: در هر آسیبی یکی از عناصر 
مهــم حمایــت جامعه اســت، حــال ایــن جامعه 
می تواند خانواده، مدرسه یا نظامی بزرگتر باشد. 
مــا می دانیــم که انســان ها بــدون اجتمــاع حتی 
می توانند بیمار شــوند و بمیرند، سیستم ایمنی 
بدن ضعیف می شود، مقاوت در برابر بیماری های 
داخلی و خارجی کم خواهد شد و در زمانی، یکی 
از تنبیه های اساســی انســان های خطاکار تبعید 
بــود و امروز زندان، یعنی حذف شــدن از اجتماع 
و حمایــت آنها. جدایی یا طالق یعنی حذف کردن 
مهمترین و اولین جامعه ای که فرد در آن هویت 
می یابــد و عدم وجود شــفقت و مهربانی در این 

جامعه تفاوتی با جدایی ندارد.
وی راهــکاری را برای والدینی که طالق گرفته 
اند تشــریح کرد: چند دقیقه ای وقت بگذارید و 

نامــه ای بــه فرزند خــود بنویســید؛ نامــه ای که 
یــا  شــد  غ التحصیــل  فار دبیرســتان  از  وقتــی 
ازدواج کــرد بتوانیــد بــه او بدهیــد. نامــه ای که 
معنــادار و تا آن انــدازه غنی باشــد که در طول 
موفقیت های بزرگ زندگی بتوان آن را با دیگران 
در میان گذاشت. برای کودک خود بنویسید که 
چــه آرزو هــا و امید هایی در مــورد رابطه خود با 
او داریــد و چــه چیــزی را بیشــتر از همــه برایش 

می خواهید.
مــورد  در  داد:  ادامــه  روانشــناس  ایــن 
ترس هــا و آســیب پذیری های خــود و آنچــه بــر 
ســر راه امید ها و رؤیا های شــما ایســتاده است 
بنویســید. در نامه خود نگرانی هایتان را مطرح 
کنیــد و این نامه را در مکانــی امن بگذارید. یک 
روز که کودک شــما به مرحلــه ای در زندگی اش 
یا موفقیت خاصی رســید بــه آن رجوع می کند. 
این نامه را برای خود بخوانید و اگر به خوبی در 
مــورد آن فکر کردید و دوســت داشــتید آن را با 

فرزندتان در میان بگذارید.

دکتر بهرامی

در جامعه انسانی که 
هنجار، حضور پدر و مادر در 
خانواده است، قاعدتا این 
خال در هر سنی آسیب هایی 
را به همراه دارد. در سنین 
دبستان زمانی که کودک 
شرایط خود را با دوستانش 
مقایسه می کند خال های 
عاطفی زیادی برای فرزندان 
ایجاد می کند، اما بیشترین 
آسیب مربوط به جدایی در 
سنین ...

آسیب های جدی که 
فرزنــــــدان طــــالق متحمل می شوند 

برای کاهش این آسیب ها چه کنیم؟
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کودکی که شوینده خورد 
را چه کار کنیم؟

سپهرغرب، گروه خانواده: متخصص 
مواد  احتمالی  مصرف  درباره  کودکان 
شوینده و راه درمان در کودکان توضیح 

داد .
المیــرا حاجــی اســمعیل، متخصــص 
کــودکان و عضــو هیأت علمی دانشــگاه 
خصــوص  در  تهــران  پزشــکی  علــوم 

اورژانس اطفال به گفت وگو پرداخت.
کارشناس برنامه قرار دادن مواد شوینده در ظرف های 
رنگی روشــن را عاملی برای جلب توجه کودکان به سمت 
این مواد دانســت و گفت: 70٪ مســمومیت ها مربوط به 
مواد قلیایی )راه باز کن ها( و 20٪ مســمومیت ها مربوط 
به مواد اسیدی است )سفید کننده ها(، همچنین پسرها 
را بیشــترین مســمومین حاصل از مصــرف اینگونه مواد 

ذکر کرد.
وی یادآور شــد: مواد قلیایی به دلیــل بی مزه و بدون 
طعم بودن بیشتر نوشــیده می شوند و عوارض بیشتری 
دارنــد امــا مواد اســیدی مانند: ســفید کننده هــا به علت 
داشــتن بــو و مزه کمتر خورده می شوند.)آســیب بیشــتر 
مــواد قلیایــی نســبت به مــواد اســیدی به همیــن دلیل 

است(
وی افــزود: همــه ســاله در روزهای خانــه تکانی قبل از 
عید، به دلیل در دسترس بودن این مواد، کودکان بیشتر 

در معرض خطر مسمویت قرار دارند.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــه خانواده هــا توصیــه کــرد: با 
قــرار دادن این مواد در ارتفاع بلندتر، احتمال دسترســی 

کودکان به آنها را کاهش دهید.
حاجی اســمعیل یکی دیگر از علل شــایع مسمومیت 
در  مــواد  ایــن  دادن  قــرار  را  روزهــا  ایــن  در  کــودکان 
شیشــه های رنگی و یا بطری های نوشــابه دانســت، زیرا 
کودک به خیال مصرف نوشیدنی، این بطری را به سمت 

دهان میبرد.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی تهران تاکید 
کرد: پس از بلع مواد شــوینده، هرگز کودک را به استفراغ 
تشــویق نکنیــد و یــا بــا انجــام کارهایــی مانند فــرو کردن 
انگشــت در حلق کودک، او را وادار به استفراغ نکنید،  زیرا 
بــا برگشــت محتویات معده بــه مری و دهــان، هم باعث 
تماس مجدد این مواد با مخاطها و تخریب و زخم مجدد 
می شــود و هــم خطــر ورود این مــواد به ریه )آســپیره( را 

افزایش می دهد.
ایــن اســتاد دانشــگاه تاکیــد کــرد: زخم نشــدن دهان 
کــودک پــس از نوشــیدن ایــن مــواد، دلیــل نبــود زخم و 
آســیب در بقیــه قســمت های دســتگاه گوارش نیســت و 
والدین باید هر چه ســریعتر برای معاینات الزم و احتمال 
درمانهــای تکمیلــی، بــه بیمارســتان ســوختگی مراجعــه 

کنند.
اســمعیلی ادامه داد: بلع نفت عارضه گوارشی زیادی 
ایجــاد نمی کند، پــس از بلع ایــن مایع، هرگز کــودک را به 
استفراغ تشــویق نکنید و مانند هر گونه مسمویت دیگر، 

کودک را سریعا به بیمارستان برسانید.
کارشــناس برنامــه در پاســخ به این ســوال کــه عالئم 
بلع مواد اســیدی و قلیایی توســط کودک چیست؟ گفت: 
عــوارض ناحیه لــب و دهــان بالفاصله ایجاد میشــود که 
کــودک معمــوًال دهــان را بــاز نگــه مــی دارد که همــراه با 
آبریزش دهان اســت، گاهــی هم در اثر زخم های شــدید، 
مــری کــودک در دراز مــدت دچــار تنگــی می شــود و حتی 
گاهــی تخریــب بــه انــدازه ای اســت کــه باعث پارگــی مری 
می شــود کــه در این صورت نیــاز به جراحی فــوری وجود 

دارد.
وی ادامــه داد: تنگی های مــری در دراز مدت ایجاد 
می شــود کــه روش تشــخیص آن آندوســکوپی اســت، 
آندوســکوپی بایــد بیــن 18 تــا 36 ســاعت اول بعــد از 
عــوارض  انجــام شــود، همچنیــن گاهــی  مســمومیت 
تــا بزرگســالی کــودک باقــی  و مشــکالت ایجــاد شــده 

می ماند.
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  برنامــه  کارشــناس 
خانواده هــا در برخــورد با کودکــی که دچار بلــع اینگونه 
مــواد شــده اســت، چــه کننــد؟ گفــت: بهتریــن کار ایــن 
اســت که کــودک را ســریعًا به بیمارســتان برســانند و به 
هیچ عنــوان کودک را تحریــک به اســتفراغ نکنند. کودک 
باید حتمًا ناشــتا نگه داشته شــود و تنها با سرم درمانی 
تغذیــه شــود زیرا بــرای بررســی میــزان ضایعــات انجام 

آندوسکوپی ضروری است.
این اســتاد دانشــگاه به پرســنل مراکز درمانی توصیه 
کــرد: در هنــگام مســمومیت کــودکان بــا مواد شــوینده 
اســیدی و قلیایــی، هرگــز در کــودک شستشــوی معــده 
صورت نگیرد، زیرا این کار باعث تحریک استفراغ در کودک 

و خطرات متعاقب آن می شود.

نگاه

خانواده درمان اختالل خودشیفتگی را جدی بگیرید
سپهرغرب، گروه خانواده:  بی توجهی به درمان اختالل شخصیت خودشیفته عواقب و خطراتی دارد و می تواند عمیقًا بر زندگی روزمره و نحوه عملکرد افراد در روابط خود، در محل کار و خانه تأثیر منفی بگذارد. همچنین عدم درمان این اختالل ممکن است فرد را در مقابل سوءمصرف مواد 
مخدر و الکل برای مقابله با احساسات آسیب پذیرتر کند. عالوه بر این، احساس تنهایی و عدم درک اطرافیان می تواند منجر به افسردگی عمیق و افکار خودکشی در فرد شود لذا درمان این اختالل از مسائل مهمی است که افراد مبتال به خودشیفتگی پس از اطمینان از وجود این اختالل در خود 

باید به آن توجه نمایند.
بهترین و مؤثرترین روش درمان برای این اختالل، روان درمانی و طرح واره درمانی است. این روش کمک می کند تا فرد بینش باالیی نسبت به مشکالت خود به دست آورد و یاد بگیرد که با دیگران ارتباط مؤثر و مثبتی برقرار کند، عزت نفس باالیی داشته باشد و از دیگران انتظارات واقع بینانه تری 

داشته باشد. در این روش، ازنظر ذهنی و رفتاری در فرد عادت های جدیدی ایجاد می شود و روش های ارتباط با افراد دیگر به صورت تجربی به فرد آموزش داده می شود.

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
را مرادف  "تربیت جنسی"  برخی 
می دانند  جنسی  آموزش  با 
جنسی،  آموزش  که  درحالی 
مراحل  و  روابط  جزئیات  شرح 
در  آنچه  اما  است  جنسی 
تربیت جنسی مطرح است ارائه 
مجموعه اطالعات جسمانی، روانی، اجتماعی 

و دینی در مورد مسائل جنسی است.
غریــزه جنســی از زمــان تولد در هر انســانی 

نهفته است نباید تصور کرد که کودکان تا زمان 
بلوغ از رفتارهای جنســی تأثیر نمی پذیرند بلکه 
آنــان نیــز غریــزه جنســی دارنــد اما کــودکان از 
هــدف و مقصــد این غریزه بی اطالع هســتند و 
در زمان بلوغ نمایان و سازمان یافته می شود.

در ابتدا غریزه جنســی در کودکان، اعمال 
جنســی یــا لــذت جنســی را به دنبــال ندارد و 
بایــد به مرحله رشــد و تحول خود برســد اما 
اگــر این غریــزه پیــش از موعد تحریک شــود 
از وقــت  زودتــر  کــودک  کــه  باعــث می شــود 

مناســب نسبت به آن آگاه شود.

 چرا تربیت جنسی؟
تربیــت به معنــای فراهــم کــردن زمینه های 
الزم است تا در سایه آن به تدریج استعدادهای 
انســان شــکوفا شــود، فعلیت یابد و به ســوی 
حــد نهایــی و کمال خود برســد. تربیت اقســام 
گوناگونــی دارد کــه یکــی از اقســام آن تربیــت 
جنســی اســت که به زعم بســیاری، سخت ترین 
قســم تربیــت محســوب می شــود چــرا کــه اگر 
ارائــه آن به درســتی صورت نگیرد ممکن اســت 

آسیب های فراوانی به دنبال داشته باشد.
ایــن تربیــت عبــارت اســت از این که فــرد در 
دوره هــای رشــد کودکــی، نوجوانــی و جوانــی 
به گونــه ای پرورده شــود و آمــوزش ببیند که با 
جنسیت خود آشنا شود، آن را بپذیرد، قدردان 

وجود خود باشد و به آن افتخار کند.
در ایــن میان برخی تربیت جنســی را مرادف 
با آموزش جنسی می دانند درحالی که آموزش 
جنســی، شــرح جزئیات روابط و مراحل جنســی 
اســت اما آنچه در تربیت جنســی مطرح اســت 
روانــی،  ارائــه مجموعــه اطالعــات جســمانی، 
اجتماعی و دینی در مورد مســائل جنسی یا در 
اختیــار گذاشــتن اطالعات الزم درباره مســائلی 
اســت که بــا غریــزه جنســی کــودک و نوجوان 
مرتبط است و هدف آن، تربیت، بر محور اخالق 
جنســی اســت بنابرایــن می توان گفــت نتایجی 
که از تربیت جنســی حاصل می شــود، پایدارتر 
و پرثمرتــر خواهــد بود چــرا که منجر به رشــد 
شخصیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی فرد و 

جامعه می شود.

آغاز  چه زمانی  از  جنسی  تربیت   
می شود؟

همان طــور کــه بیــان شــد غریزه جنســی از 
همــان زمــان تولد در هر انســانی نهفته اســت 
بنابرایــن تربیــت ایــن حــوزه نیز از همیــن زمان 
آغاز می شــود. تربیت جنسی کودکان در دنیای 
امــروز مســئله پراهمیتــی اســت زیــرا بــا تغییــر 
و رشــد علــم و فناوری هــای نویــن، اینترنــت و 
شــبکه های اجتماعــی کــودکان خیلــی زود بــه 
دنیای بزرگســالی قــدم می گذارنــد و نکته مهم 
اینجاســت کــه تربیت جنســی مانند هــر تربیت 
اصیــل دیگری باید به جا و به موقع صورت گیرد 
یعنی نه زودتر از زمانی که الزم اســت و نه دیرتر 

از آن.
ایــن تربیــت بایــد حتــی از ســال های قبل از 
دبســتان آغــاز شــود و کــودک در هــر مرحله از 

عمــر خــود اطالعــات جامع تــری در ایــن رابطه 
کســب کنــد، بــه همیــن خاطــر والدیــن در این 
تربیــت نقــش کلیــدی و حساســی را به عهــده 
دارنــد چــرا که نخســتین ارتبــاط کــودک در بدو 
تولــد با پدر، مادر و خانــواده اش رقم می خورد 
بنابراین تک تــک رفتارهــا و انتخاب های والدین 
در شکل گیری شــخصیت فرزندانشان تأثیرگذار 

است.
روابــط نزدیــک و صمیمانه بــا فرزندان خود، 
آگاهی های الزم درباره دوره های مختلف ســنی 
فرزنــدان، ذهنیــت درســت نســبت بــه تربیــت 
جنسی و نحوه صحیح ارائه آن در هر بازه زمانی 
از جمله مواردی اســت که والدین  در انجام این 

قسم از تربیت باید دارا باشند.

 آموزش و پرورش و تربیت جنسی
از کارکردهــای نظام آموزش و پرورش رشــد 
کیفیت شخصیت کودکان، نوجوانان و جوانان 
اســت. رشــد شــخصیت آدمــی، پــرورش قوای 
ذهنی و جسمی، پرورش عواطف و رشد اخالق 
دینی دانش آموزان از کارکردهای اساسی نظام 

آموزش و پرورش محسوب می شود،
بــه همیــن خاطــر این نظــام نقــش مؤثری 
از  و  عبــادی  اجتماعــی،  اخالقــی،  تربیــت  در 
جمله تربیت جنســی دانش آمــوزان می تواند 
ایفــا کند. از منظر ســند تحــول بنیادین نظام 
آمــوزش و پــرورش جمهوری اســالمی، تربیت 
فراینــدی تعاملی، تدریجــی، یکپارچه و مبتنی 
بــر نظام معیار اســالمی خواهد بــود که برای 
آن شــش ساحت در نظر گرفته شده است که 
یکی از این ســاحت ها، تعلیم و تربیت زیســتی 
و بدنی اســت کــه به گفته صاحب نظــران یکی 
از اهداف این ســاحت درک ویژگی های زیستی 
مســئوالنه  پاســخ گویی  و  دانش آمــوزان 
دانش آمــوزان بــه نیازهــای جســمی و روانــی 
ســند  ایــن  در  همچنیــن  اســت  خودشــان 
و  جنســیتی  هویــت  اقتضائــات  رعایــت  بــه 
در  دانش آمــوزان  بلــوغ  دوران  ویژگی هــای 
برنامه هــای درســی و روش هــا و برنامه هــای 

تأکید شده است. تربیتی 

تربیت  به  توجه  ضرورت  و  امروز  دنیای   
جنسی

رشــد  اجتماعــی،  شــبکه های  افزایــش 
بــه  آســان  و  آزاد  دسترســی  و  تکنولــوژی 
محتواهــای مختلف در دنیای امــروز روی ابعاد 
مختلف زندگی انســان ها تأثیراتی داشته است 
ایــن ابعــاد کــه دســتخوش تغییــرات  از  یکــی 

گسترده ای شده آموزش و تربیت است.
و  نوجوانــان  کــودکان،  امــروز  دنیــای  در 
جوانــان تنهــا با خانــواده و همســاالن خود در 
مــدارس تعامــل و ارتبــاط ندارنــد بلکــه اکنون 
رســانه نیز جای خود را به خوبــی در دنیای آنان 
باز کرده است و به همین خاطر رسانه در فرایند 
تربیت کودکان و نوجوانان اثرگذار اســت، آنان 
در فضای رســانه با انبوه اطالعات و محتواهای 
مختلــف، خواه متناســب بــا سن شــان و خواه 
نامتناســب، مواجــه هســتند و ممکــن اســت 
نیازها و سؤاالت جدیدی برای آن ها ایجاد شود 
بــه همیــن خاطر خانواده هــا و مــدارس باید با 
افزایــش آگاهی هــای خــود اثرگــذاری و کارکــرد 
خــود را در اقســام مختلف تربیــت حفظ کنند و 

افزایش دهند.
چندی پیش بود که اصغــر باقرزاده؛ معاون 
پرورشــی و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش 
گذشــته،  ســال   10 طــول  در  کــه  کــرد  اعــالم 
آســیبهایی که بچهها دچار آن هستند، هر سال 
یک درصد افزایش داشــته است اما در دو سال 
اخیــر کرونایی، ایــن میزان در هر ســال 2 درصد 

بوده و افزایشی شده است.
ایــن بیــن طــی روزهــای گذشــته اصغــر  در 
وزارت  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون  باقــرزاده 
آمــوزش و پرورش دولت ســیزدهم خبر داد: ما 
چندین ســاحت تربیتی داریــم که کمی مغفول 
مانده اســت؛ یکــی از این ابعــاد تربیتی، تربیت 
تربیــت  آن هــا،  از  دیگــر  یکــی  اســت،  جنســی 
اقتصــادی اســت. در خصــوص تربیت جنســی، 
مــا نیــاز به همــکاری ویــژه بیــن اولیــا و مربیان 
مدرســه داریــم، در همین رابطه نشســت هایی 
هــم گذاشــته ایم و سرپرســت اداره کل انجمن 
ایــن جلســات حضــور  نیــز در  اولیــا و مربیــان 
داشــتند؛ بــرای این موضــوع در حــوزه دختران 
در پایه ســوم ابتدایی و پســران در پایه هشــتم 
و نهــم برنامه ریــزی ویــژه ای کرده ایــم حتی این 
در  و  دارد  نیــز  درســی  اهــداف  برنامه ریزی هــا 
کتب درســی گنجانده شده اســت اما به صورت 
تخصصــی باید توســط معلمــان امین مان این 

کار انجام شود.
ســؤاالت  باقــرزاده  اصغــر  صحبت هــای 
متعددی را در ذهن مخاطب ایجاد کرد از جمله 
اینکــه؛ ایــن برنامــه دقیقــًا به چه صــورت انجام 
می شــود؟ معلمــان امیــن دقیقــًا چه کســانی 
هســتند؟ آیــا تربیــت جنســی فقــط در همــان 
پایه هــا تعریــف می شــود؟ بایــد دیــد در آینده 
برنامه و پاســخ وزارت آموزش و پرورش در این 

خصوص چه خواهد بود.

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
نهادهای  مهم ترین  از  یکی 
آن رشد  اجتماعی که انسان در 
می یابد،  پرورش  و  می کند 
روان شناسی  است.  خانواده 
که  است  دانشی  خانواده 
و  خانواده  رابطه  بر  تأکید  با 
ارائه  به  خانواده  افراد  اجتماعی  برخوردهای 
راهکارهای مناسب برای رفع مشکالت خانواده 
روانشناس  با  را  شما  مطلب  این  در  می پردازد. 

خانواده آشنا می کنیم.
کــه  اســت  علمــی  خانــواده  روان شناســی 
و  مشــکالت  زمینــه  در  تحقیــق  و  مطالعــه  بــا 
معضالت موجــود در خانواده و با تأکید بر روابط 
و برخوردهــای اجتماعی افــراد خانواده، بــا ارائه 
راهکارهای مناســب به حل مســائل و مشــکالت 

کمک می کند.
خانــواده، اولیــن نهــاد اجتماعــی اســت کــه 
شــالوده حیات اجتماعی محســوب می شود که 
عالوه بــر وظیفــه فرزندپــروری، وظایف مختلفی 
و  رفتــار  آمــوزش  اقتصــادی،  تولیــد  همچــون 
فرهنگ پذیــری را نیــز برعهــده دارد. درصورتی که 
خانواده مختل گردد مشــکالت زیادی در اعضای 
خانواده به وجود می آید و دامنه این مشکالت در 
جامعه نیز تأثیرگذار است. به همین دلیل امروزه 
روان شناســی خانــواده دارای اهمیــت بســیاری 

می باشد.
غ التحصیل رشــته روان شناسی  افرادی که فار
هســتند بــه عنــوان مشــاور خانــواده و ازدواج، 
روان شناس مدرسه یا محقق در زمینه معضالت 

و مشکالت جامعه مشغول به کار می شوند.

 اهمیت روان شناسی خانواده
خانواده یک واحد اجتماعی کوچک اســت که 
بــا ازدواج افراد با یکدیگر شــکل می گیرد. با تولد 
فرزنــدان، وظایف آموزش، تربیــت و رفع نیازهای 
اقتصادی آنها بر عهده والدین است. خانواده یک 
نهاد واسطه ای است که نقش انتقال هنجارهای 

جامعه را به فرزندان برعهده دارد.
در حقیقــت خانواده موقعیــت اجتماعی فرد 
را تعیین می کند؛ بنابراین موقعیت خانواده تأثیر 
چشــمگیری در موقعیت فرد در اجتماع دارد. به 
طور کلی می توان اهمیت روان شناســی خانواده 

را در موارد زیر جستجو نمود.
تأثیــر بــر ســایر اعضــاء مهم تریــن عامــل در 
رفتارهای فــرد در اجتماع، تجــارب دوران کودکی 
فــرد در خانــواده می باشــد. کــودکان در جریــان 
اجتماعی شدن عواطفی مانند محبت، صمیمیت 
و گرمی، گذشت و فداکاری، دشمنی و کینه توزی، 

نفــرت و خشــم، حســادت و... را در کنــار والدین، 
خواهران و برادران خود تجربه می کنند.

اعضــای خانــواده به قــدری در هــم تأثیرگذار 
هســتند کــه در صــورت بــروز مشــکل در یکــی از 

تأثیــر  خانــواده،  اعضــای 
غیرمســتقیم  یــا  مســتقیم 
بــر اعضــای دیگــر خانــواده 
می گــذارد. در واقــع اعضای 

خانــواده مثــل زنجیــر بــه هــم 
پیوسته هستند.

درمان اختالالت و مشــکالت فــردی: به دلیل 
اهمیت و جایگاه خانــواده و نفوذ و تأثیر اعضای 
خانــواده بــر یکدیگر، گاهــی روان شناســان برای 
درمان اختالالت روانی نیــاز دارند تا همه اعضای 
خانــواده را از نزدیــک ببیننــد تــا بتواننــد در روند 

درمان فرد از آنها کمک بگیرند.
و  کمک هــا  از  اســتفاده  بــا  مشــکل  رفــع 
راهنمایی های روان شناس خانواده می توان دید 
دقیق تری نسبت به مشکالت و معضالت داشت 
و بــا ارائــه راهکارهــای مناســب و علمــی از طرف 
روان شــناس می توان مســائل به وجود آمده در 

خانواده را رفع نمود.

 مطالعات مربوط به خانواده
مطالعــات مربــوط بــه خانــواده حوزه هــای 
خانــواده،  تشــکیل  ازدواج،  ماننــد  مختلفــی 
تعامل های زناشــویی، روابــط والدین با فرزندان، 
اختالفــات خانوادگی، طــالق و... را در برمی گیرد. 
هــر یــک از ایــن حوزه هــا دارای ابعادی وســیعی 

می باشند. این ابعاد عبارت اند از:
خانواده یک نهاد پیچیده و چندوجهی است. 
ایــن بــدان معنا اســت کــه افــراد خانــواده تأثیر 
متقابلــی بر رفتــار یکدیگر دارند و ایــن تأثیرات به 

هیچ وجه قابل جداسازی نمی باشد.
در  یعنــی  اســت.  پویــا  نهــاد  یــک  خانــواده 
طــول زمــان تعریف هــای متفاوتــی را می تــوان 
از خانــواده داشــت؛ زیــرا خانــواده بــا گــذر زمان 
دچــار تحــول می گــردد؛ بنابرایــن تعمیــم نتایج 
مطالعــات دیــروز بــرای خانواده های امــروزی کار 

اشــتباهی است. پس برای کارآمد و قابل استناد 
بودن مطالعات باید همواره با تحوالت خانواده 

در طول زمان، متحول شد.
تعریــف و نگرشــی کــه از خانــواده در جوامع 
مختلف وجود دارد با یکدیگر متفاوت هســتند؛ 
مثــًا نــوع ازدواج، روابــط زناشــویی، شــیوه های 
تربیــت فرزنــدان و... در فرهنگ شــرقی و به ویژه 
فرهنــگ کشــور ما بــا فرهنگ هــای غربــی کامًا 

متفاوت است.

 روان شناسی خانواده چه کمکی به افراد 
می کند؟

قــدرت  خانــواده  روان شناســی   .1
مســئولیت پذیری افراد را بیشتر می کند و به آنها 
می آمــوزد تــا خودشــان را در قبــال کارهایــی که 
کنترل آنها در دستشــان است مسئول بدانند نه 

همه مسائل خانواده.
افــراد  اعتمادبه نفــس  افزایــش  باعــث   .2
می گــردد. روان شناســی خانــواده از شــما یــک 
انسان قوی می ســازد تا بتوانید ریشه مشکالت 

خانواده تان را پیدا کنید.
3. روان شناس خانواده به شما کمک می کند 
تا درک درســتی از زندگی داشــته باشــید و سعی 

نکنید که همه مسائل را کنترل نمایید.
درونــی  آرامــش  خانــواده،  روان شناســی   .4
در فــرد ایجاد می کنــد و باعث می شــود فرد یک 
زندگــی رضایت بخش برای خود و افــراد خانواده 

ایجاد نماید.

 کاربرد روان شناسی خانواده
زوج هــا،  بــا  بیشــتر  خانــواده  روان شــناس 
اشــخاص، خانواده هــا و سیســتم اجتماعــی در 

ارتباط اســت. روان شناســان متخصص در حوزه 
خانواده مواردی مانند مشکالت سالمت روانی و 
روابط میان فرد با دیگران و آسیب شناســی افراد 
و خانواده هــا را بررســی می کننــد و در صورت نیاز 

بــا ارائــه راهکارهایی بــه آنها 
کمک می نمایند.

مشــکالت  همچنیــن 
خانوادگی، مشــکالت رفتاری 

و نوجوانــان، تنش های موجود در کــودکان 
خانــواده، چالش های تربیتی فرزندان، اســترس 
خانواده و... را مورد بررسی و درمان قرار می دهند. 
به طور کلی روان شــناس خانــواده می تواند این 
موارد را در خانواده بررســی نماید: بررســی کردن 
مسائل و مشکالت خانواده، ارائه راه حل مناسب 
برای حل مشکالت خانواده ها، باالبردن بهداشت 
و سالمت روانی خانواده و بهبود در کیفیت روابط 

خانوادگی و ارائه راهکارهای آن.

 چه زمانی به مشاور خانواده نیازمندیم؟
بــه گــزارش وب گاه بیتوتــه، هیچ خانــواده ای 
بــه دور از مشــکل، اســترس و یا درگیری نیســت. 
مســئله اصلی فهمیــدن نیازهای فــردی اعضای 
خانــواده و هم جهت بــودن همه افــراد خانواده 
بــرای رســیدن بــه موفقیــت و پیشــرفت اســت. 
مشــاوره خانواده می تواند به شما برای رسیدن 
بــه یک خانــواده موفــق کمــک نمایــد. در ادامه 
بــه چنــد دلیل که نشــان دهنده نیاز خانــواده به 

مشاوره می باشد می پردازیم.
خانــواده تلفیقی )ناتنی(: زمانی کــه دو واحد 
خانــواده جدا قصــد دارند که با هم یکی شــوند؛ 
یعنی یک نفر با فرزندانش می خواهد با شــخص 
دیگــری ازدواج نمایــد. هدایت این نــوع خانواده 
کمی مشکل است، بخصوص هنگامی که والدین 
دیگری از روابط قبلی وجود دارند که در سرنوشت 
فرزنــدان دخیــل می باشــند. مشــاوره خانــواده 
می تواند به شما کمک نماید تا یک واحد خانواده 
هماهنــگ به وجود بیاورید کــه در آن همه اعضا 
احساس کنند که صدایشان شنیده می شوند و 

از یکدیگر راضی باشند.

خانواده گسسته: در نظر داشته باشید هر چه 
اســتفاده ما از تلفن و دنیای مجازی بیشتر باشد 
به همان نســبت ارتباط کمتری با افــراد خانواده 
خواهیــم داشــت. مشــاوره خانــواده می توانــد 
بــه خانواده هایــی کــه بــه طــور مؤثــر بــا یکدیگر 
ارتبــاط برقــرار نمی کنند کمک نماید تا از وســایل 
الکترونیکی جدا شده و زمان بیشتری را با یکدیگر 

سپری کنند.
تنهایی: زمانی که یکی از افراد خانواده ترجیح 
می دهد ســاعات زیادی را در تنهایی ســپری کند؛ 
مثــًا به جــای اینکــه بــرای خــوردن شــام در کنار 
خانواده باشد، دوست دارد در اتاق خود بماند و 
یا با دوستان و خویشاوندان معاشرت نمی کند، 
این می تواند ســرآغاز ایجاد یک مشــکل اساسی 
مانند افسردگی باشد. مشاوره خانواده می تواند 
با بررسی عوامل کناره گیری فرد از دیگران، به شما 

در ارتباط مجدد با یکدیگر کمک نماید.
اعتیاد: اعتیــاد می تواند هر کســی از خانواده 
را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. ســوء مصــرف الــکل و 
مــواد مخــدر را به ســختی می توان حــل و فصل 
نمــود، بخصــوص زمانی که مصرف مــواد مخدر 
در خانــواده بی ســابقه باشــد. مشــاور خانــواده 
می توانــد به کمک اعضای خانواده در این بحران 
به فرد بیمار کمک نماید تا دوباره بتوانید سالمت 
روانی خود را به دســت آورد و مشکل اعتیاد را در 

خود ریشه کن نماید.
رازنگــه دار: داشــتن راز و چیزهایی که دوســت 
داریــد برای خودتان حفظشــان کنیــد تا حدودی 
طبیعــی اســت؛ امــا اگــر متوجــه شــدید کــه بــه 
طــور مکرر چیزهایــی را از همســرتان مخفی نگه 
می داریــد، بدانید که این رفتــار پنهانی و فریبنده 
می تواند به رابطه زناشــویی شــما صدمــه بزند. 
مشــاور خانــواده می تواند به شــما کمک نماید 
تــا علــت اصلــی فاصلــه ایجاد شــده بین شــما و 
همسرتان کشف گردد و باعث ترمیم این شکاف 

ارتباطی می شود.
حفــظ  بــرای  اســت  بهتــر  جنســی:  بی میلــی 
صمیمیــت هفتــه ای یــک بــار ارتباط جنســی بین 
زوجین برقرار شــود؛ زیرا زمان بیشــتر از یک هفته 
باعــث ایجاد فاصلــه، مانع برقــراری ارتباط و عدم 
صداقت می شــود. دالیلــی زیــادی مانند مصرف 
دارو، بــه هم خوردن تعــادل هورمونی و... باعث 
کاهش میل جنســی می گردد؛ ولی برخی مواقع 
ایــن مســئله ناشــی از مشــکالتی در درون رابطه 
مانند درگیری ارتباطی، عدم صمیمیت، افسردگی 
و... اســت. نداشتن میل جنســی باعث مشاجره 
و نــزاع در خانــواده می شــود. مشــاوره خانواده 
می توانــد کلیــد ارتباط مجدد عاطفی و جســمی 

شما با همسرتان شود.

بیت جنسی  تر
آمــــوزش جنســـی؟ یا 

تربیت جنسی

حاجی اسمعیل

خانواده

روانشناسی خانواده و چگونگی حل مشکالت افراد
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قیمت گوشت نزولی می شود؛

واردات گوشت از رومانی و 
استرالیا از هفته آینده

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
کنندگان  تامین  انجمن  رئیس 
طبق  گفت:  دامی  خام  فرآورده های 
ابتدای  از  شده  انجام  برنامه ریزی های 
از  تازه  کیفیت  با  گوشت  آینده  هفته 
حجم  در  استرالیا  و  رومانی  کشورهای 

مطلوب وارد کشور می شود.
در  افــزود:  خبــر  ایــن  اعــالم  ضمــن  آگاهــی  فرهــاد 
پــی توافقــات انجــام شــده بــا وزارت جهــاد کشــاورزی، 
واردکننــدگان بــا ســابقه و خوشــنام برای حل مشــکل 
گرانــی گوشــت و کمک به تنظیــم بازار، عالوه بــر واردات 
گوشــت از مبــادی روســیه، قزاقســتان و مغولســتان، 
اقــدام بــه واردات گوشــت با کیفیــت تازه از کشــورهای 
رومانــی و اســترالیا به عنــوان بزرگ تریــن تولیدکنندگان 

گوشت گوسفندی کرده اند.
تمــام  رغــم  بــه  تاکنــون  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مســاعدت ها، رفــع موانــع و تســهیل فرآیندها توســط 
معاونت توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، تامین 
ارز بــرای واردات گوشــت بــه کنــدی صــورت می گیرد اما 
هواپیمــا  طریــق  از  کیفیــت  بــا  گوشــت  محموله هــای 
و تریلی هــای مجهــز یخچــال دار بــه صــورت متعــدد و 
برنامه ریزی شــده از ابتدای این هفته وارد کشــور شده 

و به سرعت در بازار توزیع می شود.
انجمــن تامین کننــدگان فرآورده هــای خــام  رئیــس 
دامی  در خصــوص میزان واردات گوشــت قرمز تصریح 
کرد: واردات گوشت قرمز تا سه ماه آینده و تا زمانی که 
قیمت این محصول به تعادل رســیده و منطقی شــود 

ادامه خواهد داشت.

می خواهیم آورده متقاضیان 
را در مســــکن ملی

 کاهش دهیم
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزیر 
در  روش هایی  با  گفت:  شهرسازی  و  راه 
تمام  قیمت  افزایش  مشکل  حل  پی 
مسکن  ملی  نهضت  واحدهای  شده 
کاهش  متقاضیان  آورده  تا  هستیم 

پیدا کند.
مهــرداد بذرپــاش اظهار کــرد: تالش 
می کنیــم با روش هــای دیگری مشــکل افزایــش قیمت 
تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن را برطرف کنیم 

تا آورده مردم کاهش پیدا کند.
وی افــزود: نرخ ســود تســهیالت ٢٣ درصــد بود که 
بــا تاکیــد رئیس جمهــوری درحــال کاهش ســود وام ها 
هســتیم و رئیس جمهوری هم این سود را باال می داند. 
دو روز گذشــته هم در شــورای پول و اعتبار روشی برای 
کاهــش نرخ ســود تســهیالت مطــرح کردیم و قرار شــد 

کمیته مربوطه نظر خود را اعالم کند.
وزیــر راه و شهرســازی بــا تأکیــد بــر اینکــه نــرخ بهره 
تســهیالت بایــد کاهش پیــدا کند گفــت: تصمیم قطعی 
دولــت این اســت که قبل از پایان ســال جــاری موضوع 
ســود بــه نتیجه برســد و در حال نهایی کــردن روش آن 

هستیم.
بــرای  تمــام شــده  کــرد: در قیمــت  بیــان  بذرپــاش 
متقاضیــان در آورده اولیــه ســختی هایی ایجاد شــده و 
بــرای متقاضیانی که تحت پوششــی نهادهــای حمایتی 
هســتند روش هایی بــرای کاهش قیمت تمام شــده در 

نظر گرفته ایم.
وی با بیان اینکه مترو هشتگرد به ظرفیت کامل خود 
نرســیده، گفت: شــهرداری و اســتانداری در حال پیگیری 
برای رفع این مشــکل هســتند و ظرفیت مترو هشــتگرد 

باید به سه برابر افزایش پیدا کند.

ایران و جهان

بذرپاش

گاهی فرهاد آ

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اروپا  کورکورانه  پیروی  جهان: 
اتحادیه  که  همزمان  آمریکا،  از 
برابر  در  اقتصادی  لحاظ  از  را 
کرده،  آسیب پذیر  آمریکا 
حوزه های  در  را  بروکسل  سران 
سیاست  و  دفاعی  امنیتی- 

خارجی به آمریکا متکی ساخته است.
طی دهه های اخیر همواره سیاســت خارجی 
آمریکا و اروپا در یک مســیر جریان داشــته است 
به طوری که بســیاری از ناظــران، اتحادیه اروپا را 
دنباله رو سیاســت های کاخ ســفید می دانند که 
از خــود هویت مســتقلی ندارد. آنها بــرای اثبات 
اظهــارات خــود از مجموعه ای مســتندات بهره 
می گیرند کــه تازه ترین آن بــه هزینه های پیروی 
بی چــون چرای ســران اروپــا از آمریــکا در قضیه 

اوکراین برمی گردد.

بحران  در  آمریکا  از  اروپا  پیروی  هزینه   
اوکراین

ایــن ضرب المثل معــروف »اگر بــرای من آب 
نــداره برای تو که نان داره« صراحتًا در این برهه 
در قبــال اروپا و آمریــکا در جریان بحران اوکراین 
صادق است. اگر بحران مزبور برای اتحادیه 27 
عضوی اروپا آب نداشت اما برای آمریکای بایدن 

نان داشت.
با وقوع بحران اوکراین از پنجم اسفند 1400، 
فرصتــی برای ایجاد هــراس در بازیگران جهان و 
فروش تســلیحات ایجاد شــد. در همین راســتا 
یــک مقــام ارشــد پنتاگــون اعــالم کــرد فــروش 
تسلیحات نظامی آمریکا نسبت به سال گذشته 
میالدی افزایش یافت و واشنگتن در سال مالی 
2022 میــالدی 50 میلیارد دالر اســلحه به ســایر 

کشورهای جهان فروخته است.
همچنیــن از آغــاز عملیــات نظامــی روســیه 
در اوکرایــن، اروپــا با بحران شــدید انرژی مواجه 
شــده اســت. خبرگــزاری بلومبرگ گــزارش داده 
که قاره ســبز با کنار گذاشــتن انرژی روسیه، یک 
تریلیون دالر ضرر کرده و در ســوی مقابل آمریکا 
گاز طبیعــی مایــع خــود را، چنــد برابر بیشــتر به 

اروپایی ها می فروشد.
مــاه اکتبــر 2022 )مهــر( در اوج بحــران انرژی 
آمارهای ســازمان اطالعات انرژی آمریکا حاکی از 
آن بود که اروپا توانســته با پشــت ســر گذاشتن 
کشــورهای آســیایی بــه بزرگ تریــن خریــدار گاز 
آمریکا تبدیل شود و آمریکا در چهار ماه نخست 
ســال، ســه چهارم کل گاز صادراتی خود را راهی 
اروپا کرده اســت. همچنین برای نخســتین بار و 
در ســایه کاهــش صادرات گاز روســیه بــه اروپا، 
آمریکا به بزرگ ترین تأمین کننده گاز اروپا تبدیل 

شده است.
دلیــل  بــه  آمریــکا  کــه  اوکرایــن  قضیــه  در 
از  مســافت  دوری  و  مهاجرتــی  سیاســت های 
ســیل پناهجویــان اوکراینی در امــان مانده اما 
کشــورهای اروپایــی باوجود مشــکالت عدیده، 

میزبان میلیون ها پناهجو هستند.
بنابرایــن ســیل پناهجویــان در حالــی روانــه 
کشــورهای دیگــر اروپــا شــده کــه آنهــا یکــی از 
ســخت ترین روزگار خــود را ســپری می کننــد بــه 

طــوری که روزی نیســت خبری دربــاره اعتراضات 
خیابانی و اعتصابات سراسری منتشر نشود.

گرانی و کمبود انرژی باعث شــده که بسیاری 
از شهرهای اروپایی با تاریکی و قطع برق مواجه 
شــوند. شبح و ســایه قطعی برق که از مدت ها 
پیــش بــر آســمان اوکرایــن ســایه افکنــده و 9 
میلیون شهروند این کشور را در تاریکی فروبرده 
اســت، ســران بروکســل را نیز ســردرگم کــرده و 
مــردم اروپــا باید افــزون بر قبض هــای نجومی، 

باید تاریکی را هم تحمل کنند.

 چشم بسته اروپا به توطئه های ارباب
کشــورهای اروپایــی خود به ایــن نکته واقف 
آمریــکا،  ســاخته  دســت  بحران هــای  کــه  انــد 
همیشه دامن آنها را گرفته است و برخی مواقع 
بــه منافــع متحــدان  بــرای ضربــه زدن  آمریــکا 
اروپایی، مســتقیمًا وارد میدان می شود؛ دقیقًا 
کاری کــه چند ماه پیــش با خط لولــه انتقال گاز 

روسیه به اروپا کرد.
پــس از پنــج مــاه فرافکنــی و فــرار بــه جلوی 
آمریــکا در قضیه انفجار خط لوله نورد اســتریم، 
شــواهد به دســت آمــده در اواخر بهمــن ماه از 
عملیات خرابکارانه آمریکا و ناتو حکایت می کرد؛ 
بــازی مزورانه ای کــه باعث جلوگیــری از ورود گاز 
روســیه به اروپا و بحران انرژی در قاره ســبز شد 
تــا آمریکا به بزرگترین صادرکننــده انرژی به اروپا 

تبدیل شود.
روزنامه نــگار  هــرش«  »ســیمور  پیشــتر، 
آمریکایــی برنــده جایــزه »پولیتــزر« در گزارشــی 
افشــاگرانه نوشــته بود کــه غواصــان آمریکایی 
پوشــش  تحــت  و   2022 ســال  تابســتان  در 
رزمایش هــای ناتــو مــواد منفجــره را در خطوط 
لوله نورد اســتریم 1 و 2 کار گذاشــته اند. سپس 
این مواد منفجره توســط نروژی هــا در عملیات 

خرابکاری عمدی منفجر شدند.
باوجــود اینکــه اروپــا و آمریــکا ابتــدا تــالش 
می کردنــد انگشــت اتهــام را بــه ســمت روســیه 
نشــانه روند اما بعد از چند ماه دســت داشــتن 
آمریکا در این قضیه برمال و کاخ ســفید به دلیل 
سیاســت های مزورانــه علیــه متحــدان اروپایــی 

رسوا شد.
الزم به ذکر است که خطوط لوله زیر آبی نورد 
اســتریم 1 و 2 برای انتقال ساالنه 110 میلیارد متر 
مکعب گاز روســیه به اروپا ســاخته شده بود که 
با عملیات خرابکارانه آمریکا فعالیت آن متوقف 
شــد تا آمریکا بــه بزرگترین صادرکننــده گاز اروپا 
تبدیل شود و گاز خود را چند برابر ارزش واقعی 

به متحدان بفروشد.
در همین راستا »میخایلو پودولیاک« مشاور 
رئیس دفتر ریاســت جمهوری اوکراین بالفاصله 
در توئیتــی نوشــت: نشــت گاز از نــورد اســتریم، 
چیزی نیســت جز حملــه تروریســتی برنامه ریزی 
شــده توســط روســیه و اقدامــی جنگــی علیــه 

اتحادیه اروپا.
این کارشــکنی آشــکار آمریکا علیــه متحدان 
اروپایــی امــا با ســکوت ســران بروکســل همراه 
بــود بســیاری از تحلیلگران شــک دارنــد از اینکه 
اروپاییــان اراده و یا جرأت پیگیری این موضوع را 
داشته باشــند. بنابراین به نظر نمی رشد آلمان 

به عنوان قربانی اصلی این انفجار بخواهد برای 
تکمیــل تحقیقــات اقدام کند یا نامــی از طراح و 

مجری این اقدام خرابکارانه ببرد.
بــه همین دلیل ســتون نویس رســانه چینی 
»گوانچــا« در ایــن باره نوشــته اســت: اتحادیه 
اروپــا امروز جــرأت نمی کند مســتقیمًا به مقصر 
اشــاره کنــد، چــون نه تنهــا متحد آمریکا اســت، 
بلکــه گروهــی از کشــورهای بــا حــق حاکمیــت 
محــدود اســت کــه قــادر بــه تضمین مســتقل 

امنیت خود نیستند.

 خنجر آمریکا بر قلب صنعت اروپا
روز  بــه  روز  کــه  اوکرایــن  بحــران  تــداوم  بــا 
اتحادیه اروپا بیشــتر در باتالق فر می رود، شاهد 
سیاســت های تجــاری و صنعتــی آمریــکا علیــه 
متحدان اروپایی هستیم به طوری که بسیاری از 
سران بروکسل آشــکارا این سیاست های آمریکا 
را بــه بــاد انتقــاد می گیرند.آنهــا، بــا ناامیــدی از 
تحقــق وعده بایدن برای کمک بــه بهبود روابط 
فراآتالنتیــک، نگــران آغــاز جنگ تجاری از ســوی 

واشنگتن هستند.
اواخــر دی مــاه امســال »برونــو لومــر« وزیر 
دارایــی فرانســه خواســتار اتخــاد یک سیاســت 
جدیــد اروپایی بــرای حفاظت از صنایــع اتحادیه 
اروپــا در مقابــل رویکردهــای اقتصــادی آمریــکا 
شــد و تاکید کرد: نباید زمان را از دســت بدهیم 
و هر چه زودتر باید یک سیاســت صنعتی جدید 
اتخــاذ کنیــم تا هــم از صنایع ســبز حمایت کرده 

و هــم صنایع را تشــویق کنیم که بــه قلمرو اروپا 
بازگردند.

او همچنین خواســتار ارائه یارانه های بیشــتر 
جملــه  از  اقتصــادی  مختلــف  بخش هــای  بــه 
الکتریکــی،  باتری هــای  ســازندگان  و  فعــاالن 
پنل های خورشــیدی، نیمه رساناها و هیدروژنی 

شد.
واشــنگتن ســال گذشــته میــالدی »قانــون 
کاهــش تــورم« را تصویب کرد که بر اســاس آن 
حــدود 370 میلیــارد دالر کمک مالــی به بخش 
صنایــع انرژی ســبز، کاهــش مالیات ســازندگان 
باتری هــا و خودروهای الکتریکی ســاخت آمریکا 
در نظر گرفته شــده اســت. کشــورهای اتحادیه 
اروپا از این قانون آمریکایی بشــدت انتقاد کرده 
و آن را تهدیــدی علیه صنایع و مشــاغل اروپایی 
خصوصــًا در حوزه هــای خودروســازی و انــرژی 

می دانند.
انتقاد بلژیک از سیاست های اقتصادی دولت 
بایدن را باید در راســتای همین نگرانی از توطئه 
آمریکا ارزیابی کرد. »الکســاندر دی کرو« نخست 
وزیــر بلژیک، آمریــکا را متهم کرد که با اســتفاده 
از یک کارزار »تهاجمــی« و با وعده های حمایتی 
طبــق قانــون جدیــد یارانه های ســبز بــه دنبال 
فریــب دادن شــرکت های اروپایی برای ســرمایه 

گذاری در آن سوی آتالنتیک )آمریکا( است.
از طرفــی »کریســتین لیندنــر« وزیــر دارایــی 
آلمان هم نســبت بــه وقوع جنگ تجــاری میان 
اروپــا و آمریــکا به دلیل طــرح پیشــنهادی دولت 

بایــدن به کنگره آمریکا در مورد اختصاص یارانه 
به شرکت های آمریکایی، هشدار داده است.

باتری ســازی  شــرکت  مدیــر  پالمــر«  »انــدی 
اروپایی )InoBat( که سابقه مدیریت در شرکت 
را  الگونــدا«  مارتیــن  »اســتون  ســازی  خــودرو 
نیــز دارد، با ابــراز نگرانــی از آثار مخــرب »قانون 
کاهش تــورم آمریکا« بــر بخش ســرمایه گذاری 
ایــن صنعت، آن را یک زنگ هشــدار بــرای دولت 
بریتانیا خوانــد و به این ترتیب این متحد دیرین 
آمریکا نیز به جمع منتقدان سیاست های ایاالت 

متحده پیوست.

 فرجام کالم
بــا نگاهــی اجمالی بــه تجارب تاریخــی روابط 
فراآتالنتیــک می تــوان بــه ایــن نتیجه رســید که 
برخــالف تبلیغــات اروپایی هــا مبنی بر اســتقالل 
و اثرگــذاری ایــن اتحادیــه 27 عضــوی ولــی در 

واقعیت اوضاع به گونه ای دیگر است.
اتحادیــه نــه تنهــا از یــک هویت مســتقل بی 
بهــره اســت بلکــه همــواره هزینه هــای ناشــی 
از تبعیــت بــی چــون و چــرا را متقبــل شــده که 
نمونه کنونی آن بحران اوکراین اســت؛ بحرانی 
که ســهم اروپا از آن قطعی بــرق، کمبود انرژی، 
پذیــرش میلیون ها پناهجو و موج اعتراضات و 
اعتصابات سراســری اســت و در مقابل، ســهم 
آمریــکا عبارتنــد از فــروش میلیــارد دالری جنگ 

افزار، غالت، گاز و غیره.
باعــث  پرهزینــه  و  کورکورانــه  تبعیــت  ایــن 
شــده که اتحادیه اروپا با قدمــت چند دهه ای، 
همزمــان کــه از لحاظ اقتصــادی در برابر آمریکا 
امنیتــی-  حوزه هــای  در  اســت،  آســیب پذیر 
دفاعی و سیاســت خارجی هم کامــًا به آمریکا 
وابســته باشــد. بنابرایــن تحلیــل امــور داخلی 
و سیاســت خارجــی اروپــا بــدون نــگاه دقیق و 
موشــکافانه به تصمیم ســازی های کاخ ســفید 

بی اعتبار است.

است؟ داشته   ینه  هز چقدر  سبز  قاره  برای  یکا  آمر از   وپا   ار محض  تبعیت 

تحلیل

صدور برگه مالیات برای 300 هزار خانه خالی
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای 300 هزار خانه خالی، برگ 
تشخیص و مطالبه صادر و به مالکان آن ها ابالغ شده و چنانچه این مودیان پس از اخطار اول و دوم مالیات 

ابالغ شده را پرداخت نکنند، اقدام اجرایی و برداشت از حساب آن ها انجام خواهد شد.
داوود منظــور شناســایی  فرارهای مالیاتی بزرگ را مهم ترین ســرفصل و اولویت ســال آینده این ســازمان 
 اعالم  کرد و اظهار داشــت: کمیته ای از وزارت اطالعات، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی های سراسر کشور 
در این زمینه با وزات امور اقتصادی و دارایی همکاری می کنند و مقرر است سال آینده 50 هزار میلیارد تومان 

فرار مالیاتی کشف شود.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود انتقال 
پرونده مالیاتی صنایع و شرکت ها به استان های 
محــل فعالیــت  را یکــی دیگــر از برنامه هــای این 
ســازمان دانســت و افزود:  در ســال جاری 2600 
 پرونده مالیاتی بــه ارزش 5600 میلیارد تومان و 
ارزش افزوده 8600 میلیارد تومان به اســتان ها 

منتقل شده است.
منظور با بیان اینکه برخی پرونده های مالیاتی 
چند اســتانی اســت کــه اســتان رســیدگی کننده 
باید ســهم سایر اســتان های ســهیم را محاسبه 
و پرداخــت کنــد و ادامه داد: شــرکت نفت فالت 
قــاره  مشــمول ایــن وضعیــت اســت و  اداره کل 
امور مالیاتی بوشــهرباید سهم هرمزگان را از این 
مالیات پرداخت کند و چنانچه استان ها از اجرای 

این دستور خودداری کنند، پرونده مالیاتی به تهران منتقل و سهم هر استان جداگانه احصا و پرداخت خواهدشد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه تاکنون اطالعات هویتی مالکان 140 هزار خانه 
لوکس مشــمول مالیات در کشــور شناســایی و روند وصول مالیات از آنان آغاز شــده اســت، تصریح کرد:  این رقم یک دهم 
تعداد واقعی خانه های لوکس است که انتظار می رود با همکاری شهرداری ها و به ویژه شهرداری تهران، سال آینده این رقم 
به شناســایی یک میلیون خانه لوکس افزایش پیدا کند، خانه های خالی و خودروهای گرانقیمت نیز از دیگر مواردی هســتند 
کــه رونــد وصول مالیــات از آن ها نتیجه بخش بوده و برای 300 هزار خانه خالی، برگ تشــخیص و مطالبــه صادر و به مالکان 
آن ها ابالغ شده و چنانچه این مودیان پس از اخطار اول و دوم مالیات ابالغ شده را پرداخت نکنند، اقدام اجرایی و برداشت 

از حساب آن ها انجام خواهد شد.
منظــور متذکرشــد: رقــم مالیات ســه مورد یادشــده )خانــه، خودروی لوکــس و منازل خالی( در مقایســه بــا مجموع 
مالیــات کشــور چنــدان زیــاد نیســت ولی از نظــر حیثیتــی مهم بوده کــه ادارات کل امــور مالیاتــی باید با جدیــت آن ها را 

کنند. پیگیری 

مهدی کلینیک پرچمدار بیمارستان های مدرن جهان
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: با کادر مجربی که می شناسم 

مهدی کلینیک پرچمدار بیمارستان های مدرن امروز جهان خواهد بود.
حســین قناعتی گفت: پروژه ســاخت بیمارستان مهدی کلینیک به همت یکی از خیرین سالمت در سال 
1391 کلیــد خــورد. این بیمارســتان بســیار مدرن و مطابق با اســتانداردهای روز جهانی، بــا 38 اتاق عمل 
و اورژانــس فــوق پیشــرفته مجهز به باند هلی کوپتر، بزرگ ترین پروژه ملی ســالمت در تاریخ کشــور اســت 
کــه به صــورت تقریبــًا هوشــمند و به لحاظ امنیت ســازه بســیار مســتحکم طراحی و ساخته شــده و قریب 
بــه یک هزار تخت بســتری به مجموعه تخت های بیمارســتانی کشــور اضافــه می کند. همچنیــن درمانگاه 
بیمارســتان مهــدی کلینیــک در فضایــی حــدود هشــت هزار مترمربــع ظرفیــت مراجعات ســرپایی را یک و نیم تــا دو برابر 

افزایش خواهد داد.
وی در ادامــه افــزود: طبــق برنامه ایــن مجموعه بزرگ به مجتمع بیمارســتانی امام خمینی )ره( با ظرفیــت یک هزار و 100 
تخــت فعــال که خود از پیشــرفته ترین و به روزترین بیمارســتان های منطقه خاورمیانه اســت اضافه شــده کــه در کنار پروژه 
درحال توســعه ســاختمان انستیتو کانسر قطب درمان سرطان کشــور با حمایت مالی یکی دیگر از خیرین سالمت، پشتوانه 

امنیتی خوبی برای شهر تهران و کشور در مواقع بحران خواهد بود.
قناعتی گفت: با کادر مجربی که می شناسم مهدی کلینیک پرچمدار بیمارستان های مدرن امروز جهان خواهد بود.

هشدار متخصصان نسبت به افزایش بیماران کرونایی در نوروز
شهیدبهشتی،  پزشکی  علوم  دانشگاه  عفونی  بیماری های  متخصص  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت: افزایش ترددها در روزهای پایانی سال، دید و بازدیدهای نوروزی و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، 

احتمال شیوع کرونا را افزایش می دهد.
افشــین منیــری با اشــاره به افزایش مــوارد ابتال به کرونا، نســبت به گــردش ویروس در آســتانه تعطیالت 

نوروزی هشدار داد.
وی افــزود: افزایــش ترددهــا، کاهــش رعایت پروتکل های بهداشــتی، ماســک نــزدن و پایین آمدن ســطح 

آنتی بادی ناشی از واکسن ها زمینه ساز ایجاد پیک جدید کرونا در کشور است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهیدبهشــتی رعایت بی کم و کاســت پروتکل های پیشــگیرانه برای کاهش 
گردش ویروس را خواســتار شــد و گفت: شســت و شــوی مکرر دست ها، پوشــیدن ماســک، کاهش ترددهای غیرضروری 
وقرنطینه شــدن به محض مشــاهده عالمت های ســرماخوردگی می تواند راهکار موثری برای کاهش موارد ابتال به کرونا 

باشد.
ایــن متخصــص بیماری های عفونی دانشــگاه بــا بیان این که واریانتی که در حال حاضر در گردش اســت بیشــتر دســتگاه 
فوقانی را تحت تاثیر قرار می دهد ادامه داد: در موارد جدید ابتال، ســینوس   و گلوی مبتالیان بیشــتر از ریه ها درگیر کروناست 

ولی کماکان ریه های مبتالیان به بیماری های زمینه ای و تنفسی در صورت ابتال در معرض خطر است.

 راهــکار دوم ایــن اســت که یک اقدام به تغییر آغاز شــود. نظام بایــد در برخی حوزه ها یک 
تغییراتی نه خیلی زیاد بلکه محدودی انجام دهد. به طور مثال در فضای افکار عمومی 
برخی افراد وقتی حرف میزنند برای جامعه آزاردهنده هســتند و وقتی کســی نقد می کند، 
ونده ســازی. این افراد در جامعه خشــونت ایجاد  وع می کنند به تهمت زدن و پر آنها شــر

وند... می کنند که به نظر من این افراد باید کنار بر

قناعتیمنظور

کرونا


