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10خانواده

اختالف بر سر فرزندآوری 
چه زمانی میان زن و شوهر 

حل می شود؟
یک  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
روانشناس گفت: فرزندآوری، مسئله ای 
تحمیلی نیست؛ بلکه مسیری است که 
به  رسیدن  برای  باید  زندگی  در  زوجین 

آن، با هم حرکت کنند.
شاید شــما هم دیده باشــید وقتی 
پیــش می آیــد،  اختــاف  زوجــی  میــان 
دیگــران توصیه به فرزندآوری می کنند تا مشکاتشــان 
کمتــر شــود. امــا همیشــه این توصیه درســت نیســت 
و بــا فرزنــدآوری تحمیلــی، زوج اختافاتشــان بیشــتر از 
گذشــته شــده و سرنوشــت یک کــودک با دعــوا، تنش 
و درگیــری پــدر و مــادر گره می خــورد. اگر زن و شــوهر 
برای فرزنــدآوری یکدیگر را مجبور کننــد، به جای ایجاد 
محبت و دوســتی در زندگی مشترک، زوجی که آمادگی 
محول شــدن وظیفــه پدری یا مادری را نداشــته، دچار 
آســیب روحــی شــده و از انجــام تکالیفــش نســبت بــه 

فرزند باز می ماند.
آســیه اناری به تبییــن این موضــوع پرداخت و گفت: 
فرزندآوری از مســائل مهم پیش از ازدواج اســت و افراد 
باید قبل از شــروع زندگی مشــترک بر سر آن توافق کنند 

تا در آینده دچار تعارض نشوند.
وی به اشــاره به ایــن که نباید پیــش از ازدواج گمان 
کرد که نظر فرد تغییر می کند، گفت: از ابتدا باید دانست 
کــه اگــر فــرد در زمــان پیــش از ازدواج می گویــد فرزنــد 
نمی خواهد، نباید انتظار داشت در طول زندگی نظرش 
عوض شــود، پس در مشــاوره های پیــش از ازدواج این 

موضوع باید حل شده باشد.
وی در ادامه افزود: درصورتی که نظر یکی از زوجین 
دربــاره فرزنــدآوری منفــی باشــد بایــد دالیل او برســی 
شــود، اگــر گمــان شــود فــرد بــا در موقعیت بچــه دار 
شــدن قرار بگیرد و پدر یا مادر شــود مسئله آن ها حل 
می شــود بسیار اشــتباه اســت. نگرانی های فرزندآوری 
بایــد بــرای زوجی کــه مخالف فرزند اســت توســط زوج 
درمانگر یا روانشــناس کــودک و نوجوان مورد کنکاش 

قرار بگیرد.
این کارشــناس در ادامه درباره دالیل عدم تمایل به 
بچــه دار شــدن افزود: گاهــی فرد گمان می کنــد با تولد 
فرزند، کار های روزمره از قبیل سفر، مهمانی و... تعطیل 
می شــود. در صورتــی کــه اگــر ســبک زندگی بــا بچه دار 
شدن هماهنگ شود، می توان به ادامه کار های زندگی 
پرداخــت. بــا داشــتن برنامه ریــزی از قبــل از بچــه داری، 
ســفر، رفــت و آمدخانوادگــی و مهمانی بــا حضور فرزند 
امکان پذیر اســت و سبک جدیدی در زندگی را به وجود 

می آورد.
وی گفــت: اگــر زوج دچــار تــرس از حضــور فرزنــد در 
زندگی مشــترک باشــند بــا کمــک کارشــناس می توانند 
از اتفاقاتــی و مســائلی که با حضور فرزنــد پیش می آید 
مطلــع شــوند تــا رونــد زندگی دچار مشــکل نشــده و و 

تصمیمات با آگاهی صورت پذیرد.
اناری به مشکاتی که ریشه در کودکی فرد برای عدم 
بچه دار شــدن وجــود دارد تاکید کرد و گفت: مشــکات 
فــرد در کودکــی با خانــواده، افســردگی و اضطراب های 
پنهــان، فلســفه و جهان بینی فرد نســبت بــه زندگی در 

این مسئله دخیل هستند.
اگــر بــا زور و تحمیل مســئولیت پدر یا مــادری به فرد 
داده شــود، تا آخر عمر نسبت به فرزند احساس خوبی 
ندارد و همیشــه انســان ها با قــرار گرفتــن در موقعیت 
انجــام شــده نمی توانند شــرایط را مدیریت و احســاس 

مثبت داشته باشند.
گاهی کودک به جای دریافت مهر و محبت، از والدی 
کــه بدون عاقه مســئولیت پدر و مــادری به آن محول 
شــده، خشــم و نفرت دریافت می کند و طرد می شود. 
پــس باید این اتفاق با مهــر و رضایت و آگاهی دوطرفه 
زن و شــوهر صورت بگیــرد و با گفتگو این مســئله حل 

شود.

نگاه

طوالنی مدت،  قهر های  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
مقایسه، سرزنش، لجبازی، تکبر و غرور و نبش خاطرات 
و... ویروس های زندگی مشترک هستند که باید از آن ها 

دوری کرد.
بــا وجــود اینکــه بیشــتر ازدواج ها بــا عشــق و عاقه و 
محبــت طرفیــن صــورت می گیــرد، امــا در بیشــتر مواقــع 
می بینیــم که زن و مرد با تمام تاشــی کــه در جهت انجام 
دقیق وظایف خود دارند، به مرور زمان، عشق و عاقه بینشان کمرنگ، 

گاهی به طور کامل محو شده و به طاق عاطفی منتهی می شود.
زوجین در بســیاری از مواقع حاضر نیســتند برای رسیدن به آرامش، 
ســلیقه و ذوق خــود را به یــک دیگر نزدیک کنند. ایــن اختافات جزئی یا 
کلــی ســبب از بین رفتن عشــق، عاقــه و محبیت بین زوجین می شــود 
و نســبت به یک دیگر ســرد می شــوند؛ و گاهی اوقات بــه مرحله تنفر و 

خشم نیز ممکن است برسند.
یک روانشــناس درباره  آفت زندگی مشــترک گفت: بســیاری از مواقع، 
زوجیــن در زندگــی مشــترک بیان می کننــد که به عنوان مثال دیشــب با 
همسرم دعوایمان شد و یک دفعه همسرم عصبانی شد و داد و فریاد 
زد. در صورتی که همسر به یک باره عصبانی نشده است. بلکه ماه ها یا 
هفته ها است که یک موریانه در ذهن همسر حرکت کرده و طرف مقابل 
نمود بیرونی را مشاهده کرده است. هیچ زندگی و رابطه ایی با یک رفتار 

و برخورد یک شبه نابود نمی شود.
معصومــه حاتمی تصریح کــرد: زمانی که بین زوجیــن ناراحتی هایی 
پیش می آید و گفته نمی شــود باعث فاصله عاطفی از یکدیگر می شود 
و ایــن فاصله ســبب دور شــدن و نشــناختن طرف مقابل می شــود. در 
ایــن مواقع زوجین احســاس می کنند، که هیچ چیزی حالشــان را خوب 

نمی کند.
وی ادامــه داد: اولیــن موریانه در زندگی مشــترک، موریانه مقایســه 
کردن اســت. ایــن موریانه که تمام پژوهش های روانشناســی می گویند 
به صــورت وحشــتناک، پایه هــای عاطفی زندگــی را می خورد. مقایســه 
کردن اقتدار آقایان را زیر ســوال می برد و ســبب شکســت اقتدار آقایان 

می شود؛ و برای خانم ها باعث شکست عاطفی می شود.
وی بیــان کــرد: مقایســه کــردن چندیــن نــوع دارد. یکی از ایــن نوع، 
مقایسه کردن با خانواده اطرافیان است. به هیچ عنوان همسر را نباید 
بــا خانواده خود، دوســتان و آشــنایان مقایســه کرد. افــراد فقط ظاهر 
زندگی دیگران را می بینند. زوجین باید ویژگی های مثبت همسرشــان را 
بشناســند و آگاه باشند هر فردی دارای ویژگی های متفاوتی است و اگر 
می خواهیــم حال زندگیمان را خوب کنیم نباید همســرمان را مقایســه 

کنیم. بسیاری از مقایسه کردن ها، مقایسه کردن ذهنی است.
یکی از ویروس هایی که در ابتدای زندگی مشترک، ممکن است آرامش 
خانواده را در بر گیرد، این اســت که زن، همســر خود را با پدر و برادرش و 
مرد هم همسر خود را با مادر و خواهرش مقایسه کند. همسران به این 
نکته باید توجه داشته باشند که والدین آن ها پس از گذراندن روش های 

مختلف و با کسب تجربه و گذر زمان به این مرحله رسیده اند.
زوجین نباید در مواجهه با مســائل جدیدی که زندگی مشــترک پیش 

روی آن ها قرار می دهد، به مقایسه اتکا کنند.
ایــن طــرز نگــرش، باعــث می شــود کــه ارزش هــای رفتــاری و نقــاط 
مثبــت طــرف مقابــل، همــواره بــی اهمیت پنداشــته شــود؛ لــذا فردی 
کــه همــواره در تــرازوی ســنجش و مقایســه قــرار می گیــرد، تحــت هــر 

شرایطی کفه  ترازو را در طرف دیگر سنگین تر حس می کند. چنین فردی 
چــه زن و چــه مرد در گذر زمــان، تاش های خود را بــی فایده می بیند و 
رفتــه رفته احســاس خودکم بینــی، تنفــر از دیگران و ضعــف اعتمادبه 

نفس در او پررنگ می شود.
این روانشــناس گفت: دومین موریانه زندگی مشترک، پافشاری روی 
آداب و رســوم خود فرد اســت. افــراد در خانواده با نظــام باورها، ارزش 
ها، هنجار ها و آداب و رســوم های متفاوتی رشد می کنند و طرف مقابل 
هم یک سری باور هایی نیز دارد. زمانی که زوجین ازدواج می کنند ضمیر 
ناخودآگاه، پافشــاری روی ارزش های خود می کنند. زمانی که پافشــاری 
روی آداب و رســوم خانوادگــی می شــود و طــرف مقابــل هــم بــه نظام 
ارزشــی پافشــاری می کند، باعث تنش طرفین می شــود. طرفین باید به 

سلیقه های همدیگر احترام بگذارند.
وی ادامه داد: ســومین موریانه، حذف کردن خانواده همسر است. 
بسیاری از زوجین بر این معتقد هستند که همسرشان را دوست دارند، 
ولــی از خانــواده همســر بیزار هســتند. هیــچ زندگی زناشــویی با حذف 
خانواده هــا به ســامت روان نخواهد رســید. اگر همســرتان را دوســت 
داشــته باشــید باید خانواده همسر را نیز دوســت داشت. ازدواج پیوند 

فرد با فرد نیست بلکه پیوند خانواده با خانواده است.
نباید تصور کرد که زندگی ایده آل زندگی است که هیچ اختاف نظری 
در آن وجــود نداشــته باشــد. اختــاف نظر در زندگی مشــترک همیشــه 
وجود دارد، زیرا دو فرد با باور ها و فرهنگ های متفاوت رشــد کرده اند. 

باید نحوه  برخورد صحیح حل مشکل برای اختاف نظر ها پیدا کرد.
یکــی از نحوه  برخورد این اســت که زوجین با بــه کار بردن و یادگیری 
مهارت هــای گفتگــو ســالم و درســت مشــکات را رفــع نماینــد. این امر 
ســبب می شــود کــه رنجش هــا و ناراحتی ها در دل انباشــته نشــود. به 
علت نا آگاهی زوجین از روش صحیح مهرت گفتگو، بیشتر صحبت ها به 

مشاجره و دعوا ختم می شود.
زوجیــن بدانند که هرگز صحبت های خود را بــا حالت طعنه و کنایه و 
پایین آوردن شــخصیت همسرشان بیان نکنند. با مهربانی و آرامش به 

گفتگو بپردازند.
مقایســه و ســرزنش ســبب ایجاد حالــت تدافعی در فــرد و تحقیر او 
خواهد شد و اثرات آن ممکن است به شکل کمرنگ شدن یا تیره شدن 

روابط زوجین، نمود یابد.

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
مشاهده  با  می توانند  والدین 
شخصیت  به  آن ها  بازی  طرز 

کودکانشان پی ببرند.
دنیــای  بــا  کــودکان  دنیــای 
خــورده  گــره  اســباب بازی ها 
اســت؛ دنیایــی کــه تا حــدودی 
می توانــد رگه هایی از شــخصیت کودک را به ما 
معرفــی کنــد. آرزوها، امیال، خواســته، شــادی 
و غصه هــا در بازی ســرازیر می شــود تــا کودک 

بتوانــد برای زندگی واقعی آمادگی پیدا کند.
دنیــای کودکان دنیــای بازی هاســت؛ دنیای 
اســباب بازی های ریز و درشتی که با دست های 
کوچک شــان جــان می گیرنــد، حرکــت می کنند، 
غذا می خورنــد و می خوابند. دنیای کودکان با 

دنیای اسباب بازی ها گره خورده است.
برخی کــودکان عــادت دارند عروسک شــان 
شــخصیتی  تیــپ  شــوند،  ســهیم  بقیــه  بــا  را 
آن هــا از نــوع مشــارکت جویانه اســت. عده ای 
از کــودکان تمایــل دارنــد در تنهایــی خویــش 
و  تمرکــز  بــا  و  بچیننــد  را  اسباب بازی شــان 
ســکوت بــازی کننــد، آن هــا فردگــرا هســتند و 
اسباب بازی شــان  در  دیگــران  ندارنــد  دوســت 
ســهیم شــوند؛ از آنجایی که روانشناســان هم 
معتقدند که نحو بازی کودکان تیپ شخصیتی 
آن هــا را نمایــان می ســازد، والدیــن می توانند 
بــا مشــاهده طــرز بــازی آن هــا بــه شــخصیت 

کودکانشان پی ببرند.
یــک روانشــناس بالینــی درباره  شــناختی که 
والدیــن می تواننــد نســبت کودکانشــان پیــدا 
کننــد، گفته اســت: نوع بــازی که کــودک انجام 
می دهد شناخت نسبی را در والدین و اطرافیان 
کودک ایجاد می کند که بدانند آیا کودکانشــان 
فرمان بــردن،  یــا  دارد  فرمانروایــی  بــه  تمایــل 
تهاجمــی و خشــن رفتــار می کند یا تســلیم پذیر 
و آرام  اســت. احساســات خصمانــه اش غالــب 
کار  بــه  را  دوســتانه اش  احساســات  یــا  اســت 
می برد. اجتماعی اســت و در جمع لذت می برد 

یا منزوی و گوشه گیر است.
ایمانــی، روانشــناس هم بــر این باور اســت 

کــه »بازی هــا تاحــدودی می توانــد رگه هایی از 
شــخصیت کودک را به ما معرفی کند؛ در حالت 
شــخصیت  می توانیــم  عــادی  مواقــع  و  بــازی 
کودک را بشناســیم و با شــخصیت آن ها بیشتر 

آشنا شویم«.
او دربــاره تاثیر اســبا ب بازی بــر روی کودکان 
گفــت: کــودکان راجــع به بــازی فکــر می کنند و 
ایــن خیلی مهم اســت که بــازی بتوانــد به طور 
صحیــح بــا ذهنیات کــودک پیش بــرود. بعضی 
بازی ها جنبه سرگرمی دارند و بعضی از بازی ها 
به رشــد اجتماعی آن ها کمک می کند. بنابراین 
می توان شــخصیت کــودک را به طور نســبی از 

طریق بازی ها شناخت.
تیــپ شــخصیتی  ایــن روان شــناس دربــاره 
انجــام  کــه  بــازی  نــوع  بــه  باتوجــه  کــودکان 
حالــت  کــه  کودکانــی  کــرد:  اظهــار  می دهنــد، 
ریاســت و فرمانروایــی دارنــد، تیــم همســاالن 
خــود را مدیریــت می کنند و ســعی دارند آن ها 
را هدایــت کننــد. در مقابــل کودکانی هســتند 
کــه به دلیل جو تربیت خانواده تســلیم پذیرند. 
را  خانــواده  در  خشــونت  کــودکان  یک ســری 

در بازی هــای خــود بازتــاب می دهنــد و حــس 
خــود  همســاالن  بــه  نســبت  را  بدبینانــه ای 
بــروز می دهنــد. انزواطلب هــا از جامعــه دوری 
می کننــد و آن هایــی کــه اجتماعــی هســتند در 

جمع با دوستانشان لذت می برند.

 بازی های خشن، حس جنگ طلبی را در 
کودکان افزایش می دهد

وی افــزود: بــازی می توانــد شــخصیت کودک 
را بــه ما معرفــی کند و در این حالــت می توانیم با 
شــخصیت کودک بیشتر آشنا شــویم. هر کدام از 
بازی ها بــر روی کودک تاثیر متفاوتی می گذارد؛ به 
عنوان مثال، بازی های جنگ جویانه حس خشونت 
و جنگ طلبــی را در کودکان افزایش می دهد. باید 
اســباب بازی هایی برای کودکان خریداری شود که 
جنبه ســازندگی و خاقیت داشته و بتواند اوقات 

فراغت را برای کودک پر کند.
ایمانی با بیان اینکه بعضی از اسباب بازی ها 
آداب اجتماعی را بــه کودکان آموزش می دهد، 
افــزود: بعضی از اســباب بازی ها زمینه ارتباطات 
از طرفــی،  را فراهــم می کنــد.  قــوی اجتماعــی 

زمینــه  اســباب بازی های فکــری هــم می توانــد 
بالندگــی کودک را ایجاد کنــد و بازی های حرکتی 
هم انگیزه الزم را برای پویایی و نشاط جسمانی 
فراهم می کند. بازی های حرکتی سبب می شود 
کودکانــی که تحرکات الزم را برای فعالیت دارند، 

زمینه رشدشان فراهم شود.

 تاثیر بازی در رشد زبانی کودکان
وی بــا اشــاره بــه رشــد زبانــی کــودکان بــه 
عنوان عاملی مهم که در بازی ها اثرگذار اســت، 
ادامــه داد: کــودکان از طریــق بازی بــا یکدیگر 
از همدیگــر تشــکر می کنند، گفت و گــو می کنند 
و تجربیــات خــود را از طریــق زبــان به اشــتراک 
می گذارنــد. به اصطاح، کودکان از طریق بازی 
کردن درس زندگــی را یاد می گیرند. این کودک 
با مشــاهدات نقش والدین خــود در خانواده، 

نقــش پدر یا مادر را دریافت می کند.

 تاثیر بازی در خواب عمیق کودکان
ایــن روان شــناس ضمــن بیان ایــن نکته که 
بــازی کــردن در خــواب کــودکان هــم تاثیرگذار 

اســت، بیان کرد: کــودکان از طریق بــازی انرژی 
بــه  اســتراحت  بــا  و  می کننــد  تخلیــه  را  خــود 
خواب عمیقــی فرو می رونــد؛ در نتیجه رضایت 
بــاال می بــرد و اضطــراب و اســترس  را  کــودک 
او کاهــش می یابــد. از آنجایــی کــه بازی هــا آثار 
متفاوتی برجای می گذارد، والدین ســعی کنند 
و  مهــر  کــه  کننــد  خریــداری  اســباب بازی هایی 

محبت را در کودک ایجاد کند.

خشن  فیلم  تماشای  از  را  کودکانمان   
دور نگه داریم

ایمانی با اشــاره بــه اینکه بعضــی از بازی ها 
مخــرب  زمینــه  کــه  می دهــد  رواج  را  مکاتبــی 
فرهنگــی را در کــودک ایجــاد می کنــد، تصریــح 
کــرد: باید مراقب باشــیم که بازی هــا با فرهنگ 
دینی مــان در تعــارض نباشــد و زمینــه مخــرب 
فرهنگــی را ایجــاد نکنــد. بعضی هــا معتقدنــد 
کــه تماشــای فیلم های خشــن، خشــونت را در 
کــودکان آزاد می کند درحالی ایــن امر منجر به 

رواج پرخاشگری در کودکان می شود.
بنابرایــن از آنجایی که شــیوه بازی کودکان، 
نــوع  می کنــد،  مشــخص  را  آن هــا  شــخصیت 
بــر  هــم  شــده  بــرده  کار  بــه  اســباب بازی های 
شــیوه بازی کودکان تاثیرگذار اســت؛ به عنوان 
مثــال، اســباب بازی هایی کــه ماهیــت خصمانه 
دارنــد و حس تهاجم و خشــونت را در بازی القا 
می کننــد، به طور ناخودآگاه کودک را با جنایت 
و شــرارت آشــنا می کند. در نتیجه تاثیر منفی بر 

او می گذارد.
از طرفــی جمع کثیری از روانشناســان بر این 
باورنــد کــه شــخصیت کــودک در هنــگام بــازی 
شــکل می گیــرد؛ بــه همیــن دلیــل بــه والدین 
تاکید می کنند که اســباب بازی های مناســبی را 
در اختیار کودکان قرار دهند تا شخصیت شــان 
قــول  بــه  بگیــرد.  شــکل  نحــو  بهتریــن  بــه 
ریچــارد رایکمــن "شــخصیت، مجموعــه پویا و 
سازمان یافته ای از خصوصیات است که به طرز 
منحصر به فردی بر شــناخت و افکار، انگیزه ها و 
رفتــار شــخص در وضعیت هــای مختلــف تاثیــر 

می گذارد".
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دنیای کودکان

خال عاطفی

ی های کودکان، شخصیت کودک را به ما معرفی می کند باز

متولدین  از  حمایت  برای  راهبرد  مهم ترین  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
دهه شصتی باید تشویق در جهت به دنیا آوردن فرزند سوم و چهارم باشد؛ چرا 
فرزند  دو  تا  یک  صاحب  و  کرده  ازدواج  اکنون  قشر  این  جمعیت  از  بسیاری  که 

هستند اما برای فرزندان سوم و چهارم تمایل و توان الزم را ندارند.
چالــش پیــری جمعیــت و کاهــش فرزنــدآوری یکی از مســائل راهبــردی و کان 
بسیاری از کشورهای جهان است که برای مدیریت و برون رفت از آن، سیاست ها و 

راهبردهای مختلفی را اتخاذ می کنند.
بر اســاس اعام مرکز آمار ایران، میزان باروری کل ایران در ســال های 90 تا 99 فراز و فرود های 
مختلفــی را تجربــه کرده اســت؛ چنانچه این شــاخص در نیمه  اول دهه  90 با شــیب مایمی رو به 
افزایش بوده و از 1.75 فرزند در ســال 90 به حدود 2.07 فرزند در ســال 96 رسیده است؛ اما این 

شــاخص پس از ســال 96 رو به کاهش گذاشت و در سال 99 به میزان 1.6 فرزند کاهش یافت.
این کاهش شدید در نرخ باروری کل ایران که در جهان بی نظیر بوده است، موجب شکل گیری 
یکــی از مخرب تریــن بحران های آینده کشــور به نام بحران ســالمندی اســت چرا کــه وجود نیروی 
جــوان و پویا برای هر کشــوری تضمین کننده رشــد و توســعه، شــکوفایی اقتصــادی و امنیت آن 
کشور است اما متأسفانه این ظرفیت در ایران در حال نابودی است و برای جلوگیری از این اتفاق 

باید اقدامات حمایتی و همه جانبه ای از مردم صورت بگیرد.
برای بررســی این که در خصوص افزایش جمعیت کشــور و همچنین عبور از بحران ســالمندی، 
چــه راهبــردی را باید پیش گرفت و مهمترین اولویت ما چیســت، باید وضعیت موجود را به خوبی 
شناسایی و تحلیل کرد؛ کشور ما با پشت سر گذاشتن بخش مهمی از بازه "پنجره جمعیتی" خود 
و افزایــش تعداد ســالمندان، فرصت بســیار کمی برای اســتفاده از ظرفیت نیــروی جوان خود در 

جهت فرزندآوری دارد.
از طــرف دیگــر بســیاری از جوانــان مــا که متولدین دهه شــصتی هســتند در اواخر ســن بــاروری و 
فرزندآوری قرار دارند و خیلی قبل تر از بسته شدن پنجره جمعیتی از سن باروری خارج می شوند؛ این 

یعنی ما کمتر از پنج سال برای استفاده از ظرفیت این بخش مهم از نیروی جوان کشور فرصت داریم.
باتوجــه بــه مــوارد ذکرشــده، مهم ترین راهبــردی که بــرای حمایــت از متولدین دهه شــصتی 
می تــوان در پیــش گرفت باید تشــویق در جهت به دنیا آوردن فرزند ســوم و چهارم باشــد؛ چرا که 
بسیاری از جمعیت این قشر اکنون ازدواج کرده و صاحب یک تا دو فرزند هستند اما برای فرزندان 

سوم و چهارم تمایل و توان الزم را ندارند.
از طرف دیگر باتوجه به اینکه به زودی از سن باروری خارج می شوند، عمًال امکان تعویق در تغییر 

وضع موجود وجود ندارد و اولویت و هدف سیاست های کشور باید حمایت از این قشر باشد.
البتــه پرواضح اســت که برای عبور از بحــران جمعیت باید از همه اقشــار جامعه حمایت کرد و 
نیازمند به استفاده از ظرفیت تمام افراد جامعه هستیم اما باتوجه به فرصت هایی که در صورت 
هدر رفتن دیگر قابل برگشت نیست، الزم است با اولویت بندی و تمرکز بر مسائل مهم از هدررفت 

این فرصت ها جلوگیری کرد.
در ایــن راســتا، بســیاری از مواد مربوط به طــرح جوانی جمعیت و حمایــت از خانواده مجلس 
شــورای اسامی برای پیاده ســازی این راهبرد مهم درنظر گرفته شده است و دولت جدید نیز باید 

هرچه سریعتر پس از اباغ قانون مربوطه، اقدامات الزم را آغاز کند.

دهه شصتی ها را برای فرزندآوری ویروس های زندگی مشترک را بشناسید
سوم و چهارم دریابید!

چالش پیری
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خواستگاری رفتن چه
 آدابی دارد؟

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
یکی  خانواده  همراه  رفتن  خواستگاری 
است  ایرانیان  بین  در  نیک  رسوم  از 
در  را  آنان  نقش  و  خانواده  اهمیت  که 

ازدواج نشان می دهد.
دربــاره  خانــواده  روانشــناس  یــک 
میزان آشــنایی زوجین و تحقیق کردن 
خانواده هــا گفــت: تحقیــق در ازدواج بــه دو بخــش، 

تحقیق اولیه و تحقیق کامل تقســیم می شود. 

در تحقیق اولیه هدف این اســت که افراد با ســبک 
زندگــی یکدیگــر بــه صــورت ضمنــی آشــنا شــوند. بــه 
عنوان مثال دیدگاه های مذهبی، پوششــی، تفکرات، 
نگرششــان مــورد بررســی قــرار گیرد تا در طــول زمان 

دچار چالش بســیار بزرگ نشوند. 
بهتــر اســت تحقیق اولیــه ای راجع بــه چیز هایی که 

ممکن است نشــانه های هشدار باشد انجام شود.
مهرنــوش دارینــی بیــان کرد: قبــل از خواســتگاری 
بهتــر اســت طرفیــن حداقــل 6 مــاه بــا یکدیگــر آشــنا 

شوند. 
البتــه آشــنایی خانواده هــا بــه صــورت غیر رســمی 
صورت گیرد به این معنا که اعام رســمی به بســتگان 
نداشــته باشــند، تــا طرفین بــه آشــنایی بپردازند. این 
درســت ترین روش اســت، زیــرا امنیت خاطــر به افراد 
کــه خانواده هــا در جریــان  ایــن ســبب  بــه  می دهــد 

. هستند
وی دربــاره پذیرایی مجلل در مراســم خواســتگاری 
گفــت: ایــن بســیار مهم اســت که افــراد به آراســتگی، 
اهمیــت  مهمــان  بــه  احتــرام  و  بهداشــت  تمیــزی، 

می دهند. 
افــراد ســعی می کنند در نــوع پذیرایی و پوششــی 
از  یــک حالــت بســیار مطلــوب  انتخــاب می کننــد  کــه 
خودشــان برای عرضه کردن، انتخاب کنند. پســندیده 
اســت که افراد پذیرایی خوبی داشته باشند، ولی این 
که خانواده ها برای نشــان دادن آن چیزی که نیستند 
و یا در توانشــان نیســت و خود را در یک فشــاری قرار 
دهند، ســبب ایجاد تنش می شود و انتظاراتی را برای 

ایجاد می کند. طرف مقابل 
وی تصریــح کــرد: برخی مواقــع می بینیم که فرد از 
یک محور تعادلی که در زندگی خود دارد بســیار فراتر 

رفته است. 
خانواده ها یادشان باشد قرار نیست برای همدیگر 
نقش بازی کنند و قرار هم نیســت بی احترامی هم رخ 

دهد باید خود واقعیشــان را نشان دهند.
این رواشــناس درباره این کــه بعضی خانواده ها بر 
این اعتقاد هســتند که بدون حضور داماد در جلســه 
خواســتگاری حاضر شــوند و اگر عــروس و خانواده از 
نظر آن ها مورد تایید بود، جلســه رسمی خواستگاری 
بــا حضور داماد برگزار شــود افزود: از چنــد زاویه این 

موضوع را می توان بررسی کرد. 
بایــد دید که مورد تایید بودن، دانســتن ســلیقه ی 
دامــاد توســط والدیــن و خواهر و... اســت یــا این که 
خــود خانــواده می خواهنــد عروسشــان را انتخــاب و 

بعد دامــاد را به عروس معرفی کنند.
بــه  بســیار  موضــوع  ایــن  داد:  ادامــه  دارینــی 
دیدگاه های فرهنگی خانواده ها و ســبک زندگی افراد 

بر می گردد. 
اما آن چه در نســل امروز وجود دارد ممکن اســت 

توهین به خود فرد تلقی شــود. 
بهتر اســت قبل از اینکه خانواده داماد در مراســم 
خواســتگاری حضــور پیــدا کننــد اعــام کننــد کــه تنها 
و بــدون حضــور داماد بــه خواســتگاری می آینــد؛ و از 
خانــواده عــروس بپرســند آیا این موضــوع برای آن ها 

قابل پذیرش است.
در  ســواالتی  چــه  کــه  پاســخ  ایــن  بــه  دربــاره  وی 
خواســتگاری پرســیده شــود گفــت: افــراد بــه مهارتی 
تحت عنوان خودآگاهی باید رســیده باشــند و بدانند 
از زندگــی چه چیز هایی می خواهند، و انتظاراتشــان از 

چیست.  مشترک  زندگی 
یکســری ســواالت می توانــد به صورت ســوال های 
که بیشــتر افــراد مطرح می کنند، باشــد، امــا واقعیت 
ایــن اســت کــه در برخی از ســواالت خــط قرمــز افراد، 

انتظارت و خواســته هایی که دارند متفاوت است.

نگاه

خانواده

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
از فرهنگ های کهن  در بسیاری 
و از جمله در فرهنگ اسالمی- 
ایرانی همواره صحبت از بعضی 
خانواده  فضای  در  مسائل 
مواردی  در  و  بوده  دشوار 
به  گاهی  و  شده  تلقی  ممنوع 
کشورهای  فرهنگ  در  است.  شده  تبدیل  تابو 
و  تربیتی  مسائل  از  بسیاری  آموزش  با  غربی 
و  کودک  مهدهای  در  پایین  سنین  از  آموزشی 
سال های ابتدایی مدرسه و با کمک پدر و مادر، 
نحوه  درباره  کودکان  دانسته های  افزایش  به 
ارتباط  مخالف،  جنس  با  ارتباط  بلوغ،  تولد، 
این  به  مرتبط  موضوع  هر  یا  بارداری  جنسی، 
با فرهنگ  اما  این شیوه  موارد کمک می شود. 

اسالمی- ایرانی ما چندان سازگار نیست.
بــه  در فرهنــگ مــا وظیفــه اصلــی نســبت 
پــدر  بــر دوش  آگاه ســازی کــودک و نوجــوان 
و مــادر گذاشــته شــده اســت؛ ایــن کار نــه از 
ســنین بســیار پاییــن، بلکــه در دوران بلــوغ یا 
اندکــی پیــش از آن الزم اســت انجــام شــود. 
لــزوم آگاهی از این مســائل از بخش های مهم 
و طبیعی زندگی هر انســان اســت و همه باید 
دربــاره آن اطاعــات کامــل و درســت داشــته 
باشــیم. 16 مهرمــاه در تقویــم مــا »روز ملــی 
کــودک« نامگــذاری شــده اســت. بــه همیــن 
مناسبت ســراغ این موضوع رفتیم که والدین 
بایــد از چــه زمانی و به چه شــیوه ای با پســر و 
دخترشــان درباره بلوغ و مســائل مرتبط با آن 

کنند. صحبت 
نقطه شــروع مســأله همین جاســت. جایی 
کــه والدیــن اجــازه نمی دهنــد بچه هــا درباره 
مســائلی که ذهن آن ها را درگیر کرده، ســوال 
واکنــش  بــا  بپرســند  اگــر هــم ســوالی  کننــد. 
تنــد والدیــن روبه رو می شــوند. اما »ســوال« 
همچنــان در ذهــن کــودک یــا نوجــوان باقــی 
اســت و باید به شــکلی از دغدغه این پرســش 
دارد؛  پیــش  در  راهــکار  دو  پــس  شــود.  رهــا 
والدیــن  )آنچــه  مجــازی  فضــای  بــه  مراجعــه 
از  دارنــد( و دوم ســوال کردن  آن مشــکل  بــا 
نادرســت،  پاســخ های  دریافــت  و  همســاالن 
در  »ســوالی«  وقتــی  گمراه کننــده.  و  عجیــب 
ذهن کودک اســت، اگر پاســخ درســت، کامل، 
دقیــق، حقیقــی و متناســب بــا ســن اش را از 
والدین بشــنود به »مسأله« تبدیل نمی شود.
بنــا بــر اصــول تربیتــی در فرهنگ اســامی 
- ایرانــی، والدیــن بایــد اندکی پیــش از بلوغ، 
صحبــت  خــود  فرزنــد  بــا  تغییــر  ایــن  دربــاره 
کننــد. ترجیحــا پــدران بــا پســران و مــادران با 
دختــران. اگــر حضور پدر یــا مادر میســر نبود، 
نقــش پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا، خاله هــا و 

عمو هــا و... در ایفای این نقــش مهم پررنگ تر 
می شود.

 دختران زودتر بزرگ می شوند
زمینــه ژنتیکی، نژاد و خاســتگاه خانوادگی، 
فرهنگــی، اجتماعی و اقتصــادی کودکان روی 
بلــوغ آن هــا تاثیــر مســتقیم دارد. امــا به طــور 
معمــول ســن بلــوغ در دختــران بیــن 9 تا 13 
ســالگی بــوده و شــروع ســن عــادت ماهیانه، 
12 تا 13 ســالگی اســت. اما در مواردی هم در 
ســن 9 ســالگی، عادت ماهیانه آغاز می شود. 
ماهیانــه  عــادت  خونریــزی  دختــران،  دربــاره 
انگاشــته  ترســناکی  و  مهــم  خــاص،  اتفــاق 
می شــود و بــه همیــن دلیــل بایــد دختــران تا 
پیــش از ســن 9 ســالگی بایــد به کمــک مادر، 
مادربــزرگ یا دیگر زنــان دارای رابطــه عاطفی 
نزدیــک و بــا نقش محوری در خانــواده درباره 

این مســأله آگاهی کامل پیدا کنند.
مــادران هنــگام مواجهــه دختــر بــا اولیــن 
انجــام  از  اســت  الزم  ماهیانــه  عــادت  تجربــه 
ســیلی زدن  ماننــد  خرافاتــی  کار  هرگونــه 
به شــدت  دیگــری  هرخرافــه  یــا  او  به صــورت 
پرهیز کنند. شــروع عــادت ماهیانه و بلوغ باید 
بــرای آن هــا اتفاقــی خوشــایند و خاطره انگیــز 
باشــد. برای مثال مــادران می تواننــد با خرید 
هدیــه ای، ایــن روز و اتفــاق را برای دخترشــان 
ماندگار کنند. به دختران این موارد را بگویید:
پیــش  بلــوغ  نشــانه های  اگرچــه  نترســند: 
از عــادت ماهیانــه بــروز می کننــد و والدیــن و 
بچه هــا متوجــه آن می شــوند، امــا در لحظــه 
شــروع عــادت ماهیانه ممکن اســت شــما کنار 
فرزندتان نباشــید؛ برای مثال او مدرسه باشد؛ 
بنابراین به او توضیح بدهید که دلیل خونریزی 
چیســت تا از مســأله ایجاد شــده نترســد. بهتر 
اســت بــا اســتفاده از تصویر های علمــی ای که 
رحم، تخمدان ها و دســتگاه تناســلی را نقاشی 
کرده انــد، ارتبــاط کار رحــم بــا خونریــزی عادت 

ماهیانه را برایشان توضیح دهید.
عوارضــی که می آینــد: به آن هــا بگویید که 
پیش از عادت ماهیانه دچار درد های شــکمی 
خواهنــد  بــدن  مختلــف  نواحــی  در  درد  و 
شــد. ممکــن اســت عصبــی، کســل، خســته، 
یــا احســاس  یــا پراشــت ها شــده  بی اشــت ها 
بغــض و گریــه داشــته باشــند. ایــن حالت هــا 
راهکار هایــی  آن  رفــع  بــرای  و  اســت  طبیعــی 
و  ورزش  اســتراحت،  مناســب،  تغذیــه  ماننــد 

کمــک گرفتن از درمانگر وجود دارد.
نشــانه های  دربــاره  ظاهــری:  نشــانه های 
تغییــر  زایــد،  مو هــای  رویــش  ماننــد  بلــوغ 
اندازه ســینه ها، جــوش صورت )آکنــه(، تغییر 

درمیزان اشــتها و... به بچه ها توضیح دهید.

نظافت و بهداشــت: درباره نحوه اســتفاده 
عــادت  دردوران  نظافــت  بهداشــتی،  نــوار  از 
ماهیانــه ماننــد حمــام رفتــن و لــزوم تعویض 
به موقــع نــوار بهداشــتی و... با آن هــا صحبت 

کنید.
خجالــت نکشــند: بــه آن هــا بگوییــد از ایــن 
در  نباشــند.  خجالــت زده  و  شــرمنده  اتفــاق 
زمــان بــروز عــادت ماهیانــه اســتراحت کننــد. 
تغذیــه مناســب داشــته باشــند و بعد هــا کــه 
زندگــی مســتقلی داشــتند، حتمــا بــه نیاز ها و 
خواسته های جسمی و روانی خود توجه کنند.

آهستگی بزرگ می شوند  پسر ها به 
خاســتگاه  و  نــژاد  ژنتیــک،  نیــز  پســر ها  در 
و خانوادگــی  اقتصــادی  اجتماعــی،  فرهنگــی، 
عوامــل مهمی در شــروع و شــکل بلوغ اســت. 
امــا به طــور معمول ســن بلوغ در پســر ها بین 
10 تا 13 ســالگی است. بلوغ در پسر ها با اتفاق 
درونی تری بروز می کند و به همین دلیل هراس 
دختــران را تجربــه نمی کننــد. پــدر و در نبود او 
پدربــزرگ، عمــو، دایی یا دیگر مــردان موثر و با 
نقــش محوری در خانواده درباره بلوغ پســران 

الزم اســت این موارد را به آن ها بگویند:
بداننــد: دربــاره اتفاقــی کــه نشــانه بلــوغ 
ماننــد  کنیــد.  صحبــت  آن هــا  بــا  آنهاســت، 
دختــران، می توانیــد بــرای توضیــح علمــی و 
زیست شناســی  کتاب هــای  تصاویــر  از  دقیــق 
کمــک  مــردان  تناســلی  دســتگاه  دربــاره 

. ید بگیر
ماننــد  پســرها،  می آینــد:  کــه  عوارضــی 
دختــران، چرخــه عــادت ماهیانــه ندارنــد. اما 
ممکــن اســت هــر از گاهــی دچــار بحران هــای 
روانــی یا جســمی شــوند که الزم اســت درباره 
آن و راهکار های کنترل درســت آن آگاه شوند.
نشــانه های ظاهــری: رویش مــوی صورت و 
مو های زائد، آکنه از تغییرات دوره بلوغ پسر ها 

اســت. در این باره با آن ها صحبت کنید.
نظافــت و بهداشــت: نکته هــای بهداشــتی 
را بــه آن ها آمــوزش دهید. مهم ترین مســاله، 
تغییــر بــوی بــدن و عرق اســت کــه بایــد برای 
جلوگیــری از ایجــاد بــوی نامناســب، بیاموزند 

که بهداشــت و نظافت را چطور رعایت کنند.

توجه  خودشان  به  بچه ها  وقتی   
می کنند

تــاش فرزنــد شــما بــرای کشــف هویــت و 
موضوعــی  خــود  بــدن  مختلــف  بخش هــای 
طبیعــی اســت. ایــن کار ممکــن اســت حتی در 
سن سه چهار ســالگی انجام شود. این رفتاری 
طبیعــی اســت و بیماری محســوب نمی شــود. 
از ایــن نظــر به هیــچ وجــه بــا او برخــورد تندی 

نداشته باشــید و با پرخاش، تحکم یا استفاده 
از الفاظ نادرســت او را تنبیه نکنید.

چنیــن رفتار هایی نتیجــه معکوس خواهد 
داشــت. بــا بیانــی درحــد فهــم او، بــه کــودک 
توضیــح دهیــد کــه دســت زدن مکــرر بــه آلت 
تناســلی به علت انتقــال آلودگی ها باعث ابتا 
بــه بیمــاری در ایــن عضو حســاس می شــود. 
را  او  اســت  ممکــن  دیگــران  ایــن،  بــر  عــاوه 

ببینند و این کار درســتی نیست.
نزدیــک  تناســلی  آلــت  کــه  دهیــد  توضیــح 
راه هــای خــروج ادرار و مدفــوع اســت و بهتــر 
اســت به آن دســت نزننــد. اگر بــا توضیح های 
شــما، بازهــم رفتــار او تکــرار شــد؛ نخســتین 
مســأله ای که باید به آن توجــه کنید، »کمبود 
بــا  تــاش می کنــد  او  کــودک اســت.  توجــه« 
ایــن کار توجــه شــما را به خودش جلــب کند. 
از  نشــانه ای  اســت  ممکــن  دیگــر  ســوی  از 
او  از  گرفتــه  صــورت  جنســی  سوءاســتفاده 
باشــد کــه شــما از آن اتفــاق بی خبر هســتید؛ 

بنابرایــن حتمــا بــا روانشــناس یــا روانپزشــک 
کــودک و نوجــوان مشــورت کنید تــا برای حل 

این مســأله به شما کمک کنند.

 دو نکته برای والدین
آموزشــی،  کتاب هــای  از  کنیــد:  مطالعــه 
منابــع علمــی معتبر، مشــورت با مشــاور و هر 
راهکار مناســب دیگری، اطاعــات خود درباره 
بلــوغ پســر ها و دختر هــا را کامل کنیــد. عاوه 
بلــوغ  دوره  در  بیاموزیــد  اســت  الزم  ایــن  بــر 
چطــور با فرزند خــود رفتار کنیــد. فراگیری این 

مهارت ها ضروری است.
امنیــت: بایــد بــا بچه ها طــوری رفتــار کنید 
کــه از صحبت کــردن با شــما احســاس امنیت 
محترمانــه  رابطــه  یــک  چارچــوب  در  و  کــرده 
پــدر و پســری یــا مــادر و دختــری بتواننــد هــر 
اتفاق، پرســش یا نگرانی ای را با شــما در میان 
بگذارنــد. بچه هــا نبایــد از والدیــن بترســند یا 

بکشند. خجالت 

گاه سازی آ

مهرنوش دارینی

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
مورد  در  روانشناس  یک 
کودکان  ترغیب  تکنیک های 
مدرسه  تکالیف  انجام  به 

توضیحاتی ارائه داد.
فاطمــه کوهپایه زاده درباره 
در  کــودکان  بی رغبتــی  دالیــل 
انجــام تکالیــف مدرســه گفــت: والدیــن زمان 
مشــخصی را بــرای انجام تکالیــف تعیین کنید، 
کــودک نیــز بایــد در تصمیم گیری شــرکت کند. 
این زمان نباید با زمــان برنامه های تلویزیونی 
فعالیت هــای  زمــان  و  کــودک  عاقــۀ  مــورد 
فیزیکــی او تداخل کند تا کودک مجبور نشــود 
یکی را انتخاب کند. به کودک بگویید این زمان 

ممکن است گاهی تغییر کند.
وی گفــت: مکانــی ویژه برای انجــام تکالیف 
تعییــن کنیــد. مکانــی کــه ســاکت باشــد و نور 
کافــی داشــته باشــد. مــکان مســتقلی را برای 
کتاب های او اختصاص دهید و به اســتقال او 

احترام بگذارید.
این روانشناس با بیان اینکه بر نحوۀ درس 
خوانــدن وی نظارت کرده و آن را تقویت کنید، 
گفــت: علــت درس نخوانــدن کــودک خــود را 
شناســایی کنیــد و برای رفــع آن بکوشــید این 
علت هــا می تواننــد شــامل ضعــف در تمرکــز، 
خســتگی، اضطــراب، افســردگی، درک نکــردن 
مفهوم تکالیف شــب، فراموش کاری، مشــکل 
و  خانــواده  متشــنج  فضــای  تکالیــف،  بــودن 
در صــورت لــزوم برای رفــع آن از مشــاور کمک 

بگیرید.
کوهپایــه زاده بیــان کرد: بــرای کودکانی که 
به جــای درس خواندن بــازی می کنند از خودِ  

بازی یــا فعالیت های مورد عاقه وی به عنوان 
پاداشــی برای انجــام تکالیــف اســتفاده کنید. 
بــه طور مثــال بعــد از انجــام بخــش دیگری از 
تکلیفــش 10دقیقه بازی کند. می توانید مشــق 

و بازی را به صورت نوبتی درآورید.
بــه  را  طوالنــی  تکالیــف  داد:  ادامــه  وی 
بخش های کوچک تر تقســیم کنید و مشــخص 
کنیــد کــه بــه ترتیــب کــدام را انجام دهــد. این 

شــیوه را نیز به خود او یاد دهید.
این روانشــناس با بیــان اینکه تاش کودک 
را تحســین کنید، گفت: انتظار نداشــته باشــید 
کار کــودک بی نقــص باشــد. هرگامی کــه برای 

استقال برمی دارد را تحسین کنید.
کوهپایــه زاده گفــت: اگــر کــودک در درس 
خاصی مشــکل دارد، با یــادآوری موفقیت های 
او در درس هــای دیگــر، در او اعتمــاد  به نفس 
ایجــاد کنیــد. بــه او بفهمانید که همه اشــتباه 
می کنند و افــراد موفق از اشتباهاتشــان بهره 

می گیرند.
وی افزود: اجازه دهید تا کودک مســئولیت 
پذیــر باشــد. حتی پیــش دبســتانی ها و کاس 
اولی هــا بایــد تکالیفشــان را خودشــان انجــام 
دهنــد. اگــر نمــی توانــد تکالیفــش را خودش 
انجام دهد احتماال کودک وابســته ای اســت و 

در این مورد با مشــاور مشورت کنید.
ایــن روانشــناس تصریــح کــرد: بــا افزایــش 
ســن کودک به تدریج مداخله تــان را در انجام 
تکالیــف کــودک کم کنیــد، اما نشــان دهید هر 
وقــت ســوالی داشــته باشــد، در دســترس او 
هســتید و در کل روی تکالیــف نظــارت نســبی 

داشته باشید.
کوهپایــه زاده گفــت: بــرای انجــام تکالیــف 

به هیــچ وجه او را ســرزنش نکنید و خشــونت 
بــه کار نگیریــد، چــون در ایــن صــورت از درس 
و مدرســه و بــه طــور کلــی از آموختن دلســرد 

خواهد شــد. اعمــال اصول 
بــا  می بایســت  تربیتــی 

حفــظ  و  خونســردی 

حرمت خود و کودک انجام گیرد.
وی بیــان کرد: بــرای انجام تکالیف تشــویق 
در نظــر بگیریــد بــرای مثــال به کــودک بگویید 
که بعد از اینکه تکالیفت تمام شــد با هم بازی 
می کنیــم و یــا هر چیــز دیگر، همچنیــن کودک 
را در حیــن انجــام تکالیــف مــورد تشــویق قرار 
دهید، مثا به ســمت کودک خود بروید و او را 

نوازش کرده و تحسین کنید.
این روانشــناس گفت: در صورت عدم موثر 
بــودن تکنیک هــای گفته شــده از روش 
بــرای  کنیــد  اســتفاده  محرومیــت 
مثــال به کــودک بگویید که اگر تا 
ســاعت مشخص شــده تکالیف 
را انجــام ندهــد نمــی توانــد با 
کامپیوتــر بازی کنــد و یا کارتون 
را  تهدیــد خــود  ببینــد و حتمــا 

عملی کنید.

وظیفه والدین روی پل بلوغ؛

غ و مسائل پدر و مادر چرا و چطور باید با بچه ها درباره بلو
آن صحبت کنند؟  مرتبط با 

وع مســأله همیــن جاســت. جایــی کــه والدیــن اجــازه نمی دهنــد بچه هــا درباره  نقطــه شــر
مســائلی کــه ذهــن آن هــا را درگیــر کــرده، ســوال کنند. اگــر هم ســوالی بپرســند بــا واکنش تند 
و می شــوند. امــا »ســوال« همچنــان در ذهــن کودک یــا نوجوان باقی اســت و  وبــه ر والدیــن ر
بایــد بــه شــکلی از دغدغه این پرســش رها شــود. پس دو راهــکار در پیــش دارد؛ مراجعه به 
فضــای مجــازی )آنچه والدین با آن مشــکل دارند( و دوم ســوال کردن از همســاالن و دریافت 

پاسخ های نادرست، عجیب و گمراه کننده. 

اجــازه دهید تا کودک مســئولیت پذیر باشــد. حتــی پیش دبســتانی ها و کالس اولی ها باید 
تکالیفشــان را خودشــان انجام دهند. اگر نمی تواند تکالیفش را خودش انجام دهد احتماال 

کودک وابسته ای است و در این مورد با مشاور مشورت کنید.
بــا افزایــش ســن کودک به تدریــج مداخله تان را در انجــام تکالیف کودک کم کنید، اما نشــان 
وی تکالیــف نظارت  دهیــد هــر وقــت ســوالی داشــته باشــد، در دســترس او هســتید و در کل ر

نسبی داشته باشید.

چالش پیری

رفتار مناسب در مقابل بی رغبتی کودکان در انجام تکالیف مدرسه چیست؟
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گاه شنیدى شخصى آبروى مردم را مى ریزد، بکوش تا تو را نشناسد. هر 
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و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مجلس  نمایندگان  جهان: 
گزارش  اسالمی  شورای 
در  مجلس  قضائی  کمیسیون 
مورد قانون گریزی های »حسن 
دولت  جمهور  رئیس  روحانی« 
قوه  به  را  دوازدهم  و  یازدهم 

قضائیه ارسال کرد.

شــنبه  ســه  روز  علنــی  جلســه  ادامــه  در 
قرائــت  اســامی،  شــورای  مجلــس  20مهــر 
گــزارش کمیســیون قضایــی و حقوقــی مبنــی 
بــر درخواســت 33 نفــر از نماینــدگان مجلس 
شــورای اســامی مبنی بر اعمال ماده )234( 
آئین نامــه داخلی مجلس شــورای اســامی در 
رابطــه بــا »نقض، اجــرای ناقــص و اســتنکاف 
از اجــرای اصــل یکصــد و ســی و چهــارم )134( 
از  قانــون اساســی و قوانیــن متعــدد دیگــر« 
سوی حســن روحانی رئیس جمهور دولت های 
یازدهم و دوازدهم، در دســتور کار صحن علنی 

مجلس قرار گرفت.

زیر  شرح  به  گزارش  این  کامل  متن   

است:
شــرح گزارش، گــزارش کمیســیون قضایی و 

حقوقی، بخش اول-طرح مسأله
براســاس اصل یکصد و سی و چهارم )134( 
قانون اساسی جمهوری اسامی ایران »ریاست 
هیئــت وزیران با رئیس جمهور اســت کــه بر کار 
وزیــران نظــارت دارد و بــا اتخــاذ تدابیــر الزم به 
هماهنگ ســاختن تصمیم های وزیران و هیئت 
دولــت می پــردازد و با همــکاری وزیــران، برنامه 
وخــط مشــی دولــت را تعییــن و قوانیــن را اجرا 
می کنــد، در مــوارد اختــاف نظر و یــا تداخل در 
وظایف قانونی دســتگاه های دولتی در صورتی 
که نیاز به تفســیر یا تغییر قانون نداشته باشد، 
تصمیــم هیئــت وزیــران که بــه پیشــنهاد رئیس 
جمهــور اتخاذ می شــود الزم االجراســت. رئیس 
جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت 

وزیران است«
مطابــق گــزارش معاونــت نظــارت مجلــس 
شــورای اســامی در پایــان دوره دهــم، در 36 
مصــوب  قانــون  فقــره   186 از  قانــون  فقــره 
مجلــس، دســتگاه های اجرایی و هیئــت وزیران 
ملــزم بــه تهیــه و تصویــب مجموعــا 242 فقره 
تکلیفــی  مقــررات  ســایر  و  اجرائــی  آیین نامــه 
شــده اند. از میــان 242 فقره آیین نامــه  اجرائی 
و مقــررات الزم التصویــب مذکــور، تا زمــان تهیه 
شــورای  مجلــس  نظــارت  معاونــت  گــزارش 
اســامی، مجموعا تعــداد 169 فقــره آیین نامه 
اجرائی تهیه و تصویب شــده اســت و 73 فقره 
و  تهیــه  قانونــی  مهلــت  در  اجرائــی  آیین نامــه 
تصویب نشــده است که این مسأله مانع اجرای 
کامــل قوانین می باشــد. بنابر گــزارش معاونت 
نظارت مجلس شورای اسامی 24 فقره قانون 
مصوب مجلس شــورای اســامی  به علت عدم 
تصویــب تمــام یا بخشــی از مقــررات و آیین نامه 
اجرائــی آنها، اجرائی نشــده یا بــه صورت ناقص 
در حال اجراســت که فهرست قوانین مذکور به 

شرح زیر است:
پســت  ملــی  شــرکت  اساســنامه  قانــون 
جمهوری اسامی ایران)تعداد یک فقره مقررات 
تکلیــف شــده مصوب نشــده که مهلــت تهیه و 

تصویب آن گذشته است(
قانون انتزاع کمیته ملــی پارالمپیک از کمیته 
ملی المپیک جمهوری اسامی ایران)تعداد یک 
فقــره مقــررات تکلیف شــده مصوب نشــده که 

مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است(

قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه 
کشــور)تعداد 12 فقــره مقــررات تکلیــف شــده 
مصــوب نشــده کــه مهلــت تهیــه و تصویــب آن 

گذشته است(
قانون بودجه ســال 1396کل کشــور)تعداد 
یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که 

مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است(
توســعه  ششــم  پنج ســاله  برنامــه  قانــون 
جمهــوری  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
اســامی ایــران )1400-1396( )تعــداد 21 فقره 
مقــررات تکلیف شــده مصوب نشــده که مهلت 

تهیه و تصویب آن گذشته است(
قانون هــوای پاک )تعداد یک فقــره مقررات 
تکلیــف شــده مصوب نشــده که مهلــت تهیه و 

تصویب آن گذشته است(
قانــون نظــام جامع آمــوزش و تربیــت فنی، 
حرفــه ای و مهارتــی )تعــداد 2 فقــره مقــررات 
تکلیــف شــده مصوب نشــده که مهلــت تهیه و 

تصویب آن گذشته است(
مــاده )617(  بــه  تبصــره  الحــاق دو  قانــون 
قانون مجازات اســامی )کتــاب پنجمـ  تعزیرات 
و مجازات هــای بازدارنــده( )تعــداد یــک فقــره 
مقــررات تکلیف شــده مصوب نشــده که مهلت 

تهیه و تصویب آن گذشته است(
قانون بودجه سال 1397کل کشور)تعداد2 
فقــره مقــررات تکلیف شــده مصوب نشــده که 

مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است(
قانــون حمایــت از هنرمندان، اســتادکاران و 
فعــاالن صنایع دســتی)تعداد 3 فقــره مقررات 
تکلیــف شــده مصوب نشــده که مهلــت تهیه و 

تصویب آن گذشته است(
قانون حمایت از حقوق معلوالن)تعداد یک 
فقــره مقــررات تکلیف شــده مصوب نشــده که 

مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است(
قانون اصاح قانون اجرای سیاست های کلی 
اصــل چهل و چهار )44( قانون اساســی)تعداد 
یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که 

مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است(
قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی 
کشــور)تعداد یــک فقــره مقــررات تکلیف شــده 
مصــوب نشــده کــه مهلــت تهیــه و تصویــب آن 

گذشته است(
قانون ادغام شــرکت ها و تشــکیل ســازمان 
صنایع دریایی نیروهای مســلح)تعداد یک فقره 
مقــررات تکلیف شــده مصوب نشــده که مهلت 

تهیه و تصویب آن گذشته است(
بــا  مبــارزه  قانــون  اصــاح  قانــون 
پولشویی)تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده 
مصــوب نشــده کــه مهلــت تهیــه و تصویــب آن 

گذشته است(
قانون بودجه ســال 1398 کل کشور)تعداد 
3 فقره مقررات تکلیف شــده مصوب نشده که 

مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است(
قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیدی و 
خدماتی کشــور و حمایت از کاالی ایرانی)تعداد 
4 فقره مقررات تکلیف شــده مصوب نشــده که 

مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است(
فقــره   3 خاک)تعــداد  از  حفاظــت  قانــون 
مقــررات تکلیف شــده مصوب نشــده که مهلت 

تهیه و تصویب آن گذشته است(
قانون حمایــت از مرمت و احیــای بافت های 
تاریخــی- فرهنگی)تعــداد یــک فقــره مقــررات 
تکلیــف شــده مصوب نشــده که مهلــت تهیه و 

تصویب آن گذشته است(
قانون مدیریت بحران کشــور)تعداد 3 فقره 
مقــررات تکلیف شــده مصوب نشــده که مهلت 

تهیه و تصویب آن گذشته است(
ســامانه  و  فروشــگاهی  پایانه هــای  قانــون 
مؤدیان)تعــداد یک فقره مقررات تکلیف شــده 
مصــوب نشــده کــه مهلــت تهیــه و تصویــب آن 

گذشته است(
قانون بودجه ســال 1399 کل کشور)تعداد 
6 فقره مقررات تکلیف شــده مصوب نشــده که 

مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است(
قانون حمایــت قضایی و بیمه ای از ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی)تعداد 
یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که 

مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است(
قانــون حمایت از اطفــال و نوجوانان)تعداد 
یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که 

مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است(

نمایندگان/  دوم-اقدامات  بخش   
کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسالمی:

از  نفــر   33 درخواســت  وصــول  از  پــس 
مــاده  اعمــال  بــر  مبنــی  محتــرم  نماینــدگان 
)234( قانــون آئین نامه داخلــی در خصوص 
نقــض، اجــرای ناقــص و اســتنکاف از اجــرای 
اصــل یکصــد و ســی و چهــارم )134( قانــون 
موضــوع  دیگــر،  متعــدد  قوانیــن  و  اساســی 

مــورخ  جلســه  کار  دســتور  در  بررســی  جهــت 
26/02/1400 کمیســیون قضایــی و حقوقــی 
قــرار گرفــت. در ایــن جلســه علی رغــم دعــوت 
قبلــی از امیــری، معــاون ســابق امــور مجلس 
رئیــس جمهــور و عــدم حضــور او، کمیســیون 
پس از اظهارات حســینعلی حاجی دلیگانی به 
نمایندگی از درخواســت کنندگان، درخصوص 
وارد بــودن درخواســت اعمــال مــاده )234( 
جنــاب  درمــورد  داخلــی  آیین نامــه  قانــون 
آقــای حســن روحانــی رئیس جمهــور دولتهای 
یازدهــم و دوازدهــم، رأی گیری بــه عمل آورد 
و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواســت 

مذکور وارد تشخیص داده شد.

ارائه  و  نهائی  سوم-جمع بندی  بخش   
پیشنهاد

مقــررات و آیین نامه هایــی اجرائــی موضوع 
یــا  وزیــر  یــک  توســط  یــا  فوق الذکــر  قوانیــن 
معاون رئیس جمهور یا توســط هیئت وزیران 
بایــد تدویــن و تصویــب می شــد کــه تکالیــف 
قانونــی مذکور انجام نشــده اســت. بــا توجه 
بــه حکم اصــل یکصد و ســی و چهــارم )134( 
قانون اساســی ریاست هیئت وزیران با رئیس 
جمهور اســت و رئیس جمهور در برابر مجلس 
مســئول اقدامــات هیئــت وزیــران می باشــد 
بنابرایــن نقــض، اجــرای ناقص و اســتنکاف از 
اجــرای قانون، توســط حســن روحانــی رئیس 
از  دوازدهــم  و  یازدهــم  دولت هــای  جمهــور 
جمهــوری  ریاســت  پســت  بــه  تصــدی  زمــان 
اســامی ایــران، مبنــی بر عــدم تصویــب تمام 
یا بخشــی  از مقــررات و آیین نامه هــای اجرائی 
مطابــق  و  اســت  محــرز  فوق الذکــر  قوانیــن 
مــاده)234( قانون آیین نامــه داخلی گزارش 
ایــن کمیســیون جهت اجــرای تبصــره)1( ماده 
اســامی  شــورای  مجلــس  تقدیــم  مذکــور 

می گردد.
کمیســیون  رئیــس  غضنفرآبــادی،  موســی 

قضایی و حقوقی
در پایــان طبق ماده 234 آییــن نامه داخلی 
مجلس شــورای اســامی گــزارش فــوق به رای 
نمایندگان گذاشــته شد. نمایندگان با 183 رای 
موافق گزارش کمیســیون قضایی و حقوقی در 
مــورد قانــون گریزی های حســن روحانی رئیس 
جمهور وقت را در قالب شــکایت مجلس از وی، 

به قوه قضائیه ارسال کردند.

افزایش علی الحساب 
10 درصدی حقوق کارکنان دولت

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
براساس یکی از پیوست های بخشنامه 
آینده  سال  حقوق   ،1۴01 سال  بودجه 
از  دولتی  شرکت های  تمامی  کارکنان 
و  قوانین  دارای  که  شرکت هایی  جمله 
مزایا  و  حقوق  پرداخت  خاص  مقررات 
هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را 

به طور علی الحساب ده 10 در صد لحاظ می کنند.
شب دوشــنبه بخشــنامه بودجه ســال 1401 توسط 
رئیس جمهور به دستگاه های کشور اباغ شد، برهمین 
اســاس تمام دســتگاه ها بــا محوریــت ســازمان برنامه 
و بودجــه کشــور بــا اهتمام جــدی و مســاعی جمعی و 
بــا تدوین برنامــه ای منظم و تاشــی فراگیــر و منضبط، 
کشــور را برای رشــد اقتصادی 8 درصــد و تحقق جهش 

اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
از جملــه پیوســت های ایــن بخشــنامه کــه از جانــب 
رئیس جمهور به دســتگاه های اجرایی اباغ شد، برنامه 
زمان بنــدی تهیــه و تدوین الیحه برنامه و بودجه ســال 
1401، ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین الیحه برنامه و 
بودجه سال 1401، دســتورالعمل تهیه و تدوین بودجه 
دستگاه های اجرایی، دســتورالعمل جامع بودجه ریزی 
مبتنــی بــر عملکــرد و دســتورالعمل برنامــه و بودجــه 
انتفاعــی  مؤسســات  و  بانک هــا  دولتــی،  شــرکت های 

وابسته به دولت است.
در یکــی از بندهــای پیوســت دســتورالعمل برنامه و 
بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی 
وابســته بــه دولت کــه در خصــوص دســتورالعمل های 
مربــوط بــه بودجــه جــاری دولــت اســت، بــه موضــوع 

افزایش حقوق ها اشاره شده است.
برایــن اســاس: تمامــی شــرکت های دولتــی از جمله 
شــرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت 
حقــوق و مزایا هســتند، افزایش ضریب ریالــی حقوق را 
بــه طور علی الحســاب ده )10( در صد لحاظ نمایند؛ رقم 
قطعــی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رســید، 
افزایش حقوق و دســتمزد مشــموالن قانــون کار علی 
الحساب ده )10( درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش 

به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
بدیهــی اســت ضریب حقــوق اعامــی در بخشــنامه 
بودجه ســال 1401، اباغی توســط رئیس جمهور، ماک 
محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکتهای 

دولتی خواهد بود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه براســاس تجربــه ســال های 
گذشــته درصــد افزایــش حقــوق کارکنــان شــرکت های 
دولتــی بــا ســایر کارکنــان دولت برابــر اســت بنابراین به 
احتمــال زیاد همیــن درصد در خصــوص حقوق تمامی 

کارکنان دولت اعمال خواهد شد.

شرط ستاد کرونا برای ادامه 
فعالیت اصناف و فروشندگان 

مواد غذایی
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزیر 
فروشندگان  و  اصناف  گفت:  کشور 
خود  فعالیت  ادامه  برای  غذایی  مواد 

باید تا پایان مهر ماه واکسینه شوند.
جلســه  در  افــزود:  وحیــدی  احمــد 
محدودیت هــای  رفــع  موضــوع  امــروز 
هوشــمند مطرح شــد. یعنی به شــکل 
هوشــمند محدودیت هــا را رفــع کنیــم و آن نــرم افزاری 
کــه قبًال طراحی شــده بود بایــد به صورت آزمایشــی در 
چند اســتان اجرا می شد که با وقفه مواجه شده بود و 

تصمیم به اجرای سریع تر این امر گرفته شد.
وی با اشــاره بر فعالیت اصنــاف و ادارات عنوان کرد: 
از یــک تاریخ مشــخص بــه بعد بــاز بودن اصنــاف مواد 
غذایــی منــوط به واکســینه شــدن کســبه آنها اســت و 
لیســت حدود 3 میلیون نفر از این کسبه با تأیید وزارت 
بهداشت مجاز به فعالیت اقتصادی خواهند بود. مهلت 
تاریخ تعیین شــده برای واکســینه شــدن این کسبه نیز 
آخــر مهرمــاه اســت و از تمامــی اصنــاف می خواهــم به 

سرعت برای واکسیناسیون اقدام کنند.
آمادگــی  نیــز  بهداشــت  وزارت  افــزود:  وزیــر کشــور 
واکسیناســیون 3 میلیــون نفــر در روز را دارد. در حــال 
حاضر نیز 50 درصد اصناف واکســن زده اند و این مقدار 
کــم اســت و حــدود 3 میلیون نفــر دیگر باید واکســینه 

شوند.
وحیــدی با اشــاره بر وضعیت دانش آمــوزان نیز بیان 
کــرد: بــرای واکسیناســیون دانش آمــوزان نیــز آمادگی 
داریــم و در حــال برنامه ریزی شــده برای حضــور آنها در 

مدارس هستیم.
وی در خصــوص اثــر بخشــی واکســن ها نیــز گفــت: 
واکسن های داخلی در ارزیابی ها بسیار خوب بوده اند و 
تمایل به اســتفاده از آنها زیاد است. برخی واکسن های 
خارجی نیز اثر بخشــی خوبــی دارند و مردم می توانند با 

آرامش خیال از آنها استفاده کنند.
رعایــت  متأســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  کشــور  وزیــر 
پروتکل هــا به 45 درصــد کاهش یافتــه و نگرانی از بروز 
پیک ششــم کرونــا وجــود دارد. لذا از مردم درخواســت 
داریــم مراقبــت کننــد چراکــه ما نبایــد وارد پیک ششــم 

شویم که آثار سویی دارد.
وحیــدی تاکید کــرد: از همــه مردم هــم می خواهیم 
ســریع تر برای دریافت واکســن اقدام کننــد و پروتکل ها 

نیز باید به خوبی اجرا شود.

ایران و جهان

احمد وحیدی

وحانی به قوه قضائیه ارسال شد ی های حسن ر یز گزارش قانون گر

مجلس

سپهرغرب، گروه ایران و جهان 
مرکز  مسئول  گمار:  سمیرا   -
واکسیناسیون  سیار  تجمیعی 
اورژانس 115 گفت: طی چند روز 
اخیر 2000 دوز واکسن کرونا در 
اورژانس  سیار  تجمیعی  مرکز 
115 استان واقع در میدان امام 
در  پی  طور  به  اخیر  روز  سه  طی  و  تزریق  )ره( 
پی رکورد تزریق روزانه واکسن برکت در استان 

همدان در این مرکز شکسته شد.
پاندمــی کرونا آســیب زیــادی به همــه مردم 
دنیــا زد کــه کشــور مــا هــم مســتثنا نبــوده و از 
جوانــب گوناگــون تحــت تأثیــر قــرار گرفــت، اما 
بررســی ها نشــان می دهد یک فرصت طایی نیز 
بوده و باعث شــد زیرساخت های واکسن سازی 
در کشــور ما در طول یک سال به اندازه نیم قرن 
پیشــرفت کند؛ به طوری که اگرچه ما قدمت 100 
ساله در تولید واکسن داشتیم، اما نزدیک به 20 
تا 30 سال بود که دچار رکود شده بودیم و این 

رکود در پاندمی کرونا شکسته شد.
بــر ایــن اســاس و طبــق گفتــه دانشــمندان 
جوان کشــورمان ایده ســاخت واکســن کرونای 
ایرانــی از اواخــر بهمن ماه 98 شــکل گرفت و از 
اواســط اسفند همین سال با توجه به نیازی که 
در کشــور وجود داشــت پروژه ســاخت واکســن 

ایرانی آغاز شد.
فــاز مطالعــات پیش بالینی نزدیک بــه 9 ماه 
طــول کشــید و بعــد از انجــام مطالعــات روی 
حیوانــات آزمایشــگاهی واکســن کاندیــد کرونــا 
در قالــب فرمــت CTD بــه ســازمان غــذا و دارو 
ارائــه شــده و ســه مرحلــه داوری های اساســی 
و کاربــردی بر روی آن انجام شــد. بعد از پشــت 
روی  بــر  واکســن  مراحــل،  ایــن  گذاشــتن  ســر 
میمــون آزمایــش شــده و ایــن کار حــدود دو و 
نیــم تا ســه ماه زمــان  بــرد. از شــروع مطالعات 
پیش بالینــی تا زمانی که پروژه ســاخت واکســن 
کد اخاق دریافت کند حدود 9 ماه طول کشــید 
و ســرانجام بعــد از آن مجــوز تزریق واکســن به 

انسان دریافت شد.
نکتــه قابل توجهی کــه کمتر بــه آن پرداخته 
شــده این اســت که در تمام این مدت واکســن 
برکت توسط دانشــمندان کشورمان با واکسن  
دیگر کشــورها مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج 

این بررســی ها نشــان داده واکســن »کووایران 
برکــت« ازنظر تولید آنتی بــادی در بدن افراد اگر 
از واکســن های خارجی )آســترازنکا، ســینوفارم، 

مدرنا و فایزر( بیشتر نباشد کمتر هم نیست.
واقعیــت ایــن اســت کــه کشــورهای غربــی 
همیشــه تأکید داشــته اند که علــم و تکنولوژی 
در دست غرب است و جهان سوم همیشه باید 
مصرف کننده بماند، درحالی که دانشــمندان ما 
نشــان دادند اگر بخواهند و شرایط ایجاب کند، 
با قدرت در این مســیر پیــش می روند و به همه 
مانع تراشــان و بهانه جویــان ثابــت می کننــد که 

»می توانند«.
بــدون شــک تنها راه نجــات از ایــن پاندمی از 
پروتکل هــای  رعایــت  و  طریــق واکسیناســیون 
بهداشتی اســت و افرادی که واکسن می سازند 
کشــور  دانشــمندان  بلکــه  نیســتند،  سیاســی 
هســتند کــه بزرگ تریــن دغدغه آن ها ســامتی 
جامعه  و ملت شــان اســت. آنان فرزندان علمی 
جامعه هستند و برای این که محصول باکیفیت 
در  می کشــند،  زحمــت  شــبانه روز  دهنــد  ارائــه 
حالی که متأسفانه هجمه هایی که در کشورمان 
علیــه دانشــمندان وجــود دارد خیلی بیشــتر از 
تشویق ها است. امید که مردم همانند همیشه 
بــه دانشــمندان داخلی اعتماد داشــته باشــند 
و بــاور کنند که این ســرزمین مهد دانشــمندان 
بزرگ و توانمند است کما اینکه تاکنون نیز مردم 

قدردان دانشمندان و نخبگان بوده اند.
بــا ذکر این مقدمه و برای پرهیز از اطاله کام 
آنچه در ادامه می آید نگاه خبرنگار سپهرغرب به 
اتفاق خوبی است که این روزها در شهر همدان 
در حال رخ دادن اســت؛ اســتقرار یک واحد سیار 
تزریــق واکســن برکت کــه بــا اســتقبال کم نظیر 
مــردم رکورد تزریق را در این واحد شکســته و با 
تاش اکیپ مستقر در واحد طی روزهای آتی نیز 

ادامه خواهد داشت.
عبــاس  بــا  ســپهرغرب  خبرنــگار  گفتگــوی 
ســیار  تجمیعــی  مرکــز  مســئول  ســمیع  اولیــا 

واکسیناسیون اورژانس 115 را می خوانید:
عباس اولیا سمیع گفت: طرح تزریق واکسن 
در واحد ســیار مســتقر در میدان امــام خمینی 
)ره( همــدان از یازدهــم مهرماه با دســتور دکتر 
معصومی ریاســت اورژانس پیش بیمارســتانی 
و مدیــر حوادث اســتان بــه صورت رســمی آغاز 

شــده که بــا تحویــل روزانــه 200 دوز واکســن از 
مرکز بهداشت حوزه معاونت بهداشتی همدان 

انجام می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: ســه روز نخســت آغــاز 
بــه کار ایــن مرکــز تجمیعــی واکســن دریافتی از 
مرکز بهداشــت »سینوفارم« بود اما با توجه به 
استقبال و درخواست های مردم و نزدیک بودن 
مراکــز تزریــق واکســن از انــواع دیگر بعــد از روز 
سوم این واحد به محل تزریق واکسن »برکت« 

تبدیل شد.
مســئول مرکز تجمیعــی ســیار اورژانس 115 
اســتان ادامــه داد: از آنجایی که واکســن برکت 
توســط دانشــمندان و متخصصان نخبه ایرانی 
ســاخته شــده و بنــا بــر اعــام وزرات بهداشــت 
دارای کمترین عارضه اســت، جایگاه خوبی بین 
عموم پیدا کرده و اســتقبال مــردم حاکی از این 
است که خوشــبختانه تبلیغات سوء دشمن در 

این حوزه رنگ باخته است.
اولیــا ســمیع تأکید کــرد: اتفاق خوبــی که در 
این چند روز شاهد بودیم این بود که این واحد 
توانســت رکــورد اســتانی تزریق روزانه واکســن 
برکــت را شکســته و بــا تزریــق 160 دوز واکســن 
در روز اول و روزهــای بعــد، باالتریــن آمار روزانه 
تزریق واکسن برکت در واحدهای تزریق واکسن 

را در استان همدان از آِن خود کند.
وی اظهــار کــرد: تاکنــون قریــب بــه دو هــزار 
دوز واکســن برکــت در ایــن مرکــز بــرای عمــوم 
مــردم تزریق شــده کــه ایــن رقم نشــان دهنده 
اســتقبال خوب شــهروندان از تــوان و تخصص 

دانشمندان ایرانی است.
این مســئول ابــراز کرد: پــس از اینکه مراحل 
تحقیقاتــی تزریــق ایــن واکســن بر روی ســنین 
پایــان  بهداشــت  وزارت  توســط  ســال   18 زیــر 
یابد واکسیناســیون گروه ســنی 18 ســال نیز با 

واکسن برکت آغاز خواهد شد.
اولیا ســمیع با اشــاره به اســتقبال گســترده 
مــردم از ایــن واحد ســیار در مرکز شــهر، اذعان 
کــرد: خوشــبختانه بــا تاش های صــورت گرفته 
شــرایط مهیا شــده تا کســبه بازار که با توجه به 
مشــغله خود ممکن اســت امــکان مراجعه به 
پایگاه های ثابت را نداشــته باشــند یا افرادی که 
بــرای انجــام کار روزمــره بــه مرکز شــهر مراجعه 
می کنند با ارائــه کارت ملی از خدمات این واحد 

سیار استفاده کنند.
وی با اشــاره به اینکه 7 نفر بــه طور ثابت در 
این واحد مشغول خدمت رسانی به شهروندان 
هســتند بیــان کــرد: روزانــه 4 نفــر امــور ثبــت 
سیســتمی، چــک کــردن اطاعــات، اســتعام و 
تزریقات واکسن را انجام می دهند؛ ضمن اینکه 
یــک همــکار خانم نیز به جمع ما اضافه شــده و 
کار تزریــق بانوان را در داخــل اتوبوس در محل 
آماده شــده انجــام می دهد. یک نفــر به عنوان 
راننده اتوبوس در محل مستقر بوده و بنده نیز 
به عنوان مسئول مرکز تجمیعی سیار از ساعت 

8 صبح تا 20 ارائه خدمت می کنیم.
اولیاســمیع در پایــان ســخنان خــود بیــان 
واکســن  داده  نشــان  تحقیقــات  نتایــج  کــرد: 
برکت که با تکیه بر دانش بومی ســاخته شــده 
کم عارضه ترین واکسن است، اما دشمن تمام 

تــوان خــود را بــه کار گرفته تا تــوان و تخصص 
بی اعتبــار جلــوه دهــد  را  ایرانــی  دانشــمندان 
و بــرای ایــن هــدف از هیــچ اقدامــی فروگــذار 
برکــت  واکســن  از  مــردم  اســتقبال  نمی کنــد، 
نشــان داده خوشبختانه ما ســرمایه اجتماعی 
ارزشــمندی داریم که با پشــتوانه اعتماد مردم 
بــه دانــش و تخصــص بومــی بــه وجــود آمده 

است.
گفتنــی اســت طــرح واکسیناســیون ســیار 
توســط کارکنان خدوم اورژانس 115 دانشــگاه 
یــک دســتگاه  از  اســتفاده  بــا  پزشــکی  علــوم 
اتوبــوس در همــدان طی روزهــای اخیر آغاز و 
با اســتقبال گســترده مردم روبرو شــده است. 
در حــال حاضر ایــن طرح در میــدان امام )ره( 
از ســاعت 8 صبح تا 20 انجام شــده و تا پایان 

مهرماه در این مکان ادامه خواهد داشــت.

سمیرا گمار

مسئول مرکز تجمیعی سیار واکسیناسیون اورژانس 115 در گفتگو با سپهرغرب؛

واکسن برکت در مرکز تجمیعی سیار اورژانس 115 همدان رکورد شکست

افزایش حقوق


