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درمان اختالالت خلقی فرزند بعد از طالق والدین
سپهرغرب ،گروه متن زندگی :فرزندان طالق معموًال احساس بیارزشی میکنند و حتی گاهی خودشان را مقصر طالق والدینشان میدانند ،به همین دلیل ممکن است دچار اختالالت خلقی شوند؛ یک روانشناس دراینباره توضیح میدهد« :در چنین شرایطی فرزند
برای ابراز ناراحتیهای خود نیاز به یک شنونده دارد که پدر و مادر الزم است یکجاهایی شنونده باشند.
همچنین الزم است در این شرایط والدین به رفتارهای مثبت فرزندشان بازخورد مثبت نشان دهند تا فرزند احساس بیارزشی و احساس گناه نکند».
وی میگوید« :اگر باوجود رعایت نکات گفتهشده ،احساس کردید فرزندتان دچار مشکالت روحی و خلقی شده حتمًا به روانشناس کودک و نوجوان مراجعه کنید تا فرزند با در میان گذاشتن احساسات و دریافت راهکارها بتواند با مشکالت روحی خود مقابله کند».
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سپهرغرب ،گروه متن زندگی:
آغاز سال تحصیلی با همه
هیجان ،شور و نشاطی که برای
والدین و دانشآموزان دارد ،برای
لیوار سعید
برخی از دانشآموزان و والدین
آنها بخصوص کالس اولیها
همراه با استرس و نگرانی است،
به ویژه برای والدین و مادرانی که  6سال تمام
در کنار فرزند خود بوده و از صفر تا صد کارها
از او مراقبت کرده و حال باید او را برای ورود به
فضای جدیدی آن هم دور از خود ،آماده کنند.
اما چگونه میتوان برای ورود فرزند کالس اولی
خود به مدرسه آماده شد و او را نیز آماده ورود
به مرحله جدیدی از زندگی اش کرد؟
انسان در طول عمر خود مراحل مختلفی
از زندگی را تجربه میکند ،از زمانی که متولد
میشود تا زمانی که چشم از این جهان هستی
میبندد؛ همواره اولین بارهایی را تجربه میکند
که در ابتدا همراه با استرس و نگرانیهایی است.
تزریق اولین واکسن ،نخستین غم و شادیها
و اولینهای دیگر اما اینکه چگونه بتوانی بر
استرس این اولینها غلبه کنی ،هنر کردهای و در
زندگیات موفق بودهای.
والدین نیز به حکم پدر یا مادر بودن ،باید
اولینهایی را همراه با فرزند خود تجربه کنند
به عنوان مثال والدینی که برای نخستین
بار تجربه فرستادن کودک خود به مدرسه را
کسب میکنند ،دل نگرانیهایی دارند که نمی
دانند چگونه آن را بر طرف کرده و چه راهی
در پیش بگیرند.در این گزارش با کمک لیورا
سعید روانشناس کودک و نوجوان سعی
کردیم با ارائه راهکارهایی آرامش دوباره را به
این کودکان و والدین شان برگردانیم و روزهای
ابتدایی سال تحصیلی را برای شان شیرین تر
کنیم.
افکار منفی را مدیریت کنید
هر سال با آغاز سال تحصیلی و در ماههای
شهریور و مهر ،والدین به آماده شدن فرزندان
خود برای ورود به مدرسه میاندیشند اما
در این بین ،سهم والدین کالساولیها در
هیجانات شادیآور ،استرسزا و نگرانی بیش از
سایر والدین است .ورود به دبستان هر چند یک
مرحله شادیآور برای هر پدر و مادری است که
کودکشان به مرحله مهمی از زندگی اش قدم
میگذارد و قرار است از نظر تحصیلی ،اجتماعی،
هیجانی و اخالقی رشد کند اما در کنارش
نگرانیهایی نیز به همراه دارد ،اینکه مبادا
کودک به راحتی از خانواده جدا نشود یا نتواند
از خودش مراقبت کند ،در ساعت دوری از
والدین نتواند با هم کالسی هایش ارتباط برقرار
کند یا اینکه درس و تکلیف را دوست نداشته و
با معلم ارتباط برقرار نکند .هر چند تا حدودی
اینگونه افکار طبیعی هستند و با مستقر شدن
کودک در ماههای اولیه در مدرسه برطرف
میشود ،اما برخی از والدین به ویژه برخی از
مادران ،استرس و نگرانیهایشان از حد طبیعی
بیش از سایرین است که به برخی از این مادران
که استرس بیش از حدی را متحمل میشوند،
اشاره میشود.
لیوار سعید در این باره میگوید :مادران دارای
اضطراب عمومی افرادی هستند که در مورد
هر اتفاق و موضوعی ،چه در مورد خودشان،
اطرافیان و فرزندانشان دچار استرس و دلشوره
میشوند .این مادران در هنگام ورود کودک به
کالس اول هم مثل سایر موارد زندگی خود ،دچار
ترس و نگرانی میشوند و از این که فرزندشان
میخواهد ساعاتی را دور از خانه و به دور از مادر
سپری کند ،افکار منفی بسیاری به سراغشان
میآید.این مادران پیش از هر آموزشی باید این
تمرین را پیش بگیرند که بتوانند این افکار را
کنترل کنند در غیر این صورت به خود و کودک
شان آسیبهای روانی وارد میشود.
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مادران کمال گرا ،سختگیری برای فرزند
بدون خطا
سعید میگوید :دسته دیگری از مادارن با
کمال گرایی در این برهه کودکان شان را نگران
میکنند؛ «مادر کمال گرا یا سخت گیر انتظارات
بسیار و نامتناسبی نسبت به سن کودک ،از او
دارد و میخواهد کودک در هر موقیعتی و در
انجام هر کاری ،کامل و بی نقص باشد .این دسته
از مادران تصور میکنند فرزندشان همیشه در
انجام تکالیف ،تمیز بودن لباسها ،نگهداری از
وسائل مدرسه ،ارتباط با سایرین ،باید فرزندی
خوب و بدون خطا باشد .این مادرها تذکرات
و باید و نبایدهای بسیاری به کودک میدهند
و فشار و استرس زیادی به فرزند خود منتقل
میکنند».
مادران دارای وسواس
این دسته از مادران نسبت به هر مسالهای
اعم از تمیزی ،نظم و چک کردن همه امورات
زندگی وسواس دارند ،این مادران که در  6سال
اول زندگی فرزند خود همیشه درحال مراقبت
بسیار از او بودند ،حاال نگران استقالل فرزندشان
هستند که چگونه در طول روز از خودش مراقبت
کند ،مریض نشود ،آسیب نبیند ،وسایلش را
گم نکند و ...وسواس این مادران در ایام کرونا
نسبت به خود ،اطرافیان و فرزندشان شدت
یافت واز آنجایی که در اغلب موارد وسواس یا
به دلیل ژنتیکی یا به دلیل یادگیری از والدین به
فرزند نیز منتقل میشود ،کودک نیز در ساعات
خارج از خانه به راحتی نمی تواند با مسائلش
کنار بیاید .علیرغم خانوادههایی که در حال
حاضر نسبت به باز شدن مدارس به شکل
حضوری پس از دو سال و نیم خوشحال شده،
اظهار رضایت میکنند ،مادران دارای وسواس به
دلیل ترس از ابتالء به ویروس کرونا ،ابراز نگرانی
میکنند ،این گونه مادران حتی از اردیبهشت که
مدارس حضوری شدند ،از فرستادن فرزندان
خود به مدرسه امتناع کردند.
مادرانی که فرزند اول خود را به کالس اول
میفرستند یا تکفرزند دارند
دسته دیگری از مادران ،افرادی هستند که
نخستین تجربه را در این زمینه دارند و فرزند
اول خود را به کالس اول میفرستند یا تک
فرزند دارند ،این دسته از مادران نیز به این
دلیل که تجربه ی به مدرسه فرستادن کودک
دیگری را نداشته اند احتمال دارد در مورد
فرستادن فرزند خود به مدرسه استرس زیادی
داشته باشند.این روانشناس میگوید :این
مادران نیاز به آمادگی دارند « :این مادران
باید پیش از فرستادن کودکان خود به مدرسه
مطالعاتی در زمینه زفتار استاندارد داشته
باشند در غیر این صورت ممکن است با آگاهی
کمی که دارند برای خود و فرزندشان مشکالنی
ایجاد کنند».
مادران دارای فرزند دچار اختالل اضطراب

جدایی
این متخصص روانشناسی کودک دستیابی
به استقالل نسبی را ازمهم ترین کارکردهای
مدرسه میداند«:منظور از کودکان دارای اختالل
اضطراب جداییی بچههایی هستند که کودکانی
که ورود به مهد کودک یا پیش دبستانی را به
دلیل ناتوانی در جدا شدن از مادر یا مراقب
به راحتی نگذرانده و از سوی دیگر درمان هم
نشده اند«:.این دسته از کودکان ،اختالل
اضطراب جدایی دارند و این اختالل به هر دلیلی
که باشد ،اجازه استقالل و دور شدن کودک از
مادر یا مراقب اصلی را نمی دهد .در این شرایط
دانشآموز نمی تواند در کالس درس احساس
راحتی کند و تمرکز برای یادگیری داشته باشد؛
از طرفی ،گریه و بی قراری کرده و مادر مجبور
میشود تا مدت ها ،هر روز در مدرسه و پشت

نکاتی که والدین کالس اولیها باید بدانند

کالس درس حضور داشته باشد».
چگونه کودک را برای ورود به مدرسه
آماده کنیم؟
سعید به والدین راهکارهایی برای آماده شدن
ورود کودک به کالس اول ابتدایی توصیه میکند.
وی معقتد است ،پیش نیاز وارد شدن به مدرسه
و ک الس اول ،قرار گرفتن کودک در محیطهای
اجت ماعی در سنین پایین تر است؛ محیطهایی
مثل خانه کودک ،مهد کودک ،پیش دبستانی،
کالسهای آموزشی ،پارک ،تئاتر ،ماندن در خانه
اقوام نزدیک برای چند ساعت که او را برای ورود
به مرحله مهم دبستان و استقالل از خانواده
بر ای نصف روز آماده کند«:بنابراین با شناختی
که هر پدر و مادری از فرزندش در سنین پیش
دبستان دارد ،باید نسبت به رفع مشکالت او تا
پیش از ورود به کالس اول اقدام کند .گریه و بی
قراری برای کالس اولیها به ویژه در روزهای اول،
طب یعی و گذرا است که با حمایت معلم و کادر
مد رسه یا حضور والدین در مدرسه به سرعت
بر طرف میشود؛ اما اگر بی تابی دانشآموز
طو النی شد و هفتهها و ماهها ادامه داشت و
در فرآیند تحصیلی او مداخله ایجاد کرد ،باید از
مشاور مدرسه یا روانشناس کودک کمک گرفت.
اگ ر کودک از دردهای بدنی برای نشان دادن
اس ترس هایش شکایت داشت ،مثال دل درد یا
سر درد داشتن را بهانه ای برای مدرسه نرفتن،
مط رح کرد ،این نشان دهنده این است که
اضطراب خود را جسمی سازی کرده است که این
اضطراب نیز نشانه این است که احتماال یا دچار
کم بود توجه شما شده یا در کالس و مدرسه
مش کلی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار
گیرد».
دادن شی یا وسیلهای به کودک که خاطره
مادر را تداعی کند
یک ی دیگراز راهکارهایی که این روانشناس
کو دک و نوجوان توصیه میکند این است که
بر ای رفع بی تابی و دلتنگی طبیعی کودکان،
شی یا وسیله ای از خود(مادر) را به او بدهید تا
با خودش به مدرسه ببرد و هر وقت ناآرام شد

به این وسیله یا شی نگاه کرده یا آن را بو کند تا
خاطره مادر برایش تداعی شده و آرام بگیرد.

مدیر سیستمهای
تسویه و پرداخت شرکت
سپردهگذاری مرکزی گفت:
افرادی که در مرحله نخست
سود دریافت نکردهاند
میتوانند در سایت سجام
ثبتنام کنند ضمن اینکه از
طریق سامانه سهام عدالت
،sahamedalat.ir
شماره شبای صحیح
حساب بانکی خود را
تصحیح کنند.

پیامهای منفی به کودک ندهید
برخی از مادران آگاه نیستند که با زبان کالمی
و غیر کالمی در مورد مدرسه ،معلم ،تکالیف و
بچههای دیگر مدرسه ،پیامهای منفی به کودک
انتقال میدهند و زمینه استرس بیشتری را برای
او فراهم میکنند.این متخصص روانشناسی
کو دک در این زمینه میگوید« :به عنوان مثال
به او میگویند؛ "مواظب باش وسایلت را گم
نکنی"" ،مراقب باش در پلههای مدرسه نیفتی"،
"معلمت را اذیت نکنی"" ،با دست کثیف خوراکی
نخوری"" ،تو کالس حواست پرت نشود" .این در
حالی است که هدف از مدرسه رفتن ،یادگیری و
لذت بردن از مدرسه و هر آنچه به مدرسه مربوط
می شود ،است .هرگز کودک را از مدرسه ،تکلیف
و معلم نترسانید و نکات و توصیهها را به شکل
منفی تذکر ندهید.
بهتراست از مدتها قبل از ورود به مدرسه و
حتی در ایام مدرسه به او آموزش دهید چگونه
از خودش مراقبت کند ،از وسایلش محافظت
کرده و با هم کالسیها ارتباط بهتری برقرار کند.
تم ام جمالت و تذکرات را به شکل مثبت ارائه
دهید تا در ذهن او خوب و مثبت شکل بگیرد.
مثال بگویید" ،هر زمان تشنهات شد از خانم معلم
اج ازه بگیرو آب بخور"" ،زنگ پایانی کالس زده
شد دقت کن همه وسایلت را در کیفت گذاشته
باشی"" ،خانم معلم مهربان است ،تو را دوست
دا رد و میخواهد مطالب بسیار خوبی به تو
بیاموزد.

چند دقیقه زودتر از پایان کالس ،در
مدرسه حضور داشته باشید
سعید در توصیه به والدین تاکید میکند که
اگر بعد از پایان کالس ،والدین به دنبال کودک
می روند ،باید حتما چند دقیقه زودتر از پایان
کالسها ،در مدرسه حضور داشته باشند «:چند
دقیقه دیرتر رفتن والدین برای آوردن کودک
به خانه ،میتواند آغازی برای اضطراب جدایی
وی باشد ،این مساله باعث میشود تا کودک
احساس ناامنی و بی اعتمادی کرده به گونه ای
که اصالح آن دشوار باشد».

فرزند خود راقبل از بازگشایی مدارس ،به
مدرسه ببرید
ای ن روانشناس کودک به نکتهای کلیدی در
ار تباط با کالس اولیها اشاره میکند؛ اینکه
فر زند خود را مدتی پیش از باز شدن مدارس
به مدرسه ببرید و او را با فضاهای مدرسه اعم
از حیاط ،دفتر مدیر ،کالسهای درس ،سرویس
به داشتی و جاهای مختلف مدرسه آشنا کنید،
ای ن اقدام؛ احساس امنیت و آرامش کودک را

در هنگام بازگشت کودک از مدرسه ،در
خانه حضور داشته باشید
اگر فرزند با سرویس مدرسه به خانه باز
میگردد حتما یکی از والدین در خانه حضور
داشته باشد و به گرمی از او استقبال کند ،پس
از آن برای غذا دادن به او ،بازی و انجام تکالیفش
به او کمک کرده و بدانند که کودک ،کالس اول
است و برای او زود است که بعد از سپری شدن
نصف روز دور از خانه و والدینش ،ساعات دیگری

افزایش میدهد.
سعی کنید در روزهای اول در رفتن به مدرسه،
به جای استفاده از سرویس مدرسه ،خودتان
با فرزندتان همراهی کنید و در مسیر خانه تا
مد رسه با هم در مورد موضوعات خوشایند و
مورد عالقه کودک ،گفت و گو کنید .در این حین
می توانید آموزشهای خود را به شکل خیلی
مختصر و مثبت به او ارائه دهید.

را نیز در خانه تنها باشد تا یکی از والدین از سرکار
یا بیرون بازگردد.
به کودک فرصت دوستیابی در مدرسه
را بدهید
برخی از کودکان ،دوستانی از دوران مهد
کودک یا پیش دبستان در دوران دبستان
خواهند داشت ،این دسته از کودکان راحت تر
با مدرسه و دوستان کنار میآیند اما برخی دیگر
با دوستان جدید روبه رو میشوند بنابراین باید
بتوانند دوستی برای خود بیابد .در این مورد
نیز والدین باید آموزشهای الزم در مورد پیدا
کردن دوست و ارتباط خوب با هم کالسیها را
به او آموزش دهند .توصیه میشود به کودک
فشار نیاورید و به او فرصت دهید تا به تدریج
با کودکان یگر آشنا شود و متوجه شود که چه
کسی میتواند دوست بهتری برای او باشد.
خواب کودک را قبل از بازگشایی مدارس
تنظیم کنید
سعید میگوید :حتما باید خواب کودک را از
مدتی قبل از باز شدن مدرسه تنطیم کرد ،اینکه
کودک شبها به موقع بخوابد تا بتواند صبح به
موقع بلند شود .او باید وقت کافی برای خوردن
صبحانه در خانه را داشته باشد؛ براین اساس
توصیه میشود هرگز او را بدون خوردن صبحانه
به مدرسه نفرستید.
تمرکز والدین به انجام تکالیف کودک
خالصه نشود
والدین باید توجه داشته باشند که تمرکز
آنها با ورود کودک به مدرسه فقط برای انجام
تکالیف خالصه نشود چرا که کودک تازه وارد
کالس اول شده است و نباید مشق و تکلیف
برای او جنبه فشار ،اجبار و استرس داشته باشد.
این متخصص روانشناسی کودک میگوید:
«او باید در حین یادگیری و آموختن ،از تکالیف
خود لذت ببرد؛ براین اساس توصیه میشود
نه با سختگیری و نه با سهل گیری و بی تفاوتی،
بلکه با شیوه ای متعادل ،فرزند خود را در طی
گذراندن کالس اول همراهی کنید».

کرونا تمام نشده؛ احتمال مواجهه با موج جدید در فصل پاییز
سپهرغرب ،گروه متن زندگی:
گزارشهای وزارت بهداشت،
درمان و آموزشی پزشکی گویای
آن است که استفاده از ماسک
کووید 19
و رعایت دستورالعملهای
بهداشتی به زیر  50درصد
کاهش یافته و این زنگ خطری
برای مواجهه شدن با موج جدید کرونا در فصل
پاییز است.
کرونا همیشــه به جهش خود ادامه داده ،البته
بر اســاس تحقیقات همه جهشهــا منجر به خطر
بیشــتر یا سرایت پذیری باالتر نمیشوند ،به عنوان
مثال آلفا ،دلتا و امیکرون مسیر همه گیری را کامال
تغییــر داده اند و جهان را وارد فــاز جدیدی کردند،
درحالیکه بتا و گاما از این ویژگی مســتثنی بوده و
به همه جهان مسلط نشدند.
امیکــرون در حــال حاضــر یکــی از عفونیتریــن
ویروسهای انســانی شــناخته شــده و ســویههای
 5.BAو  4.BAقدرت سرایت پذیری باالیی داشتهاند
و در کشور شاهد پیک هفتم کرونا با این شیوع این

زیر مجموعهها بودیم که البته اکنون روند کاهشی
فوتیها و بیماران جدید را شاهد هستیم.
یافتههــای دانشــمندان نشــان مــیداد که این
گونه ها ،از انواع قبلی آن عفونی تر اســت و دربرابر
مقاومــت ایجــاد شــده توســط آنتــی بــادی بعد از
بیمــاری ،یا آنتــی بادی واکســن کرونا پایدار اســت.
یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه زیرشــاخه 2.BA
امیکــرون عفونــی تــر بــوده و در شــدت ایــن موج
تاثیرگذار بوده است.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش
پزشــکی هفته گذشــته گفت :بهبود نسبی شرایط
کرونــا در روزهــای اخیــر و عدم افزایــش مبتالیان و
موارد فوتی در کشــور بوجــود آمده و در خصوص
احتمال افزایش بیماری در فصل پاییز هشدار داد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن پاییــز و
بازگشــایی مدارس و دانشــگاهها در اواخر شهریور
و اوایل مهر انتظار مــیرود ،کرونا دوباره اوج بگیرد
بــرآورد مــا از رفتــار ویروس این اســت کــه در فصل
ســرما با خطر بیشــتری روبرو هســتیم ،لــذا توصیه
میشود که شــهروندان برای کنترل بیماری نسبت

به تزریق دز یادآور اقدام کنند.
وزیر بهداشت به شهروندان توصیه اکید کرد که
چنانچه  6ماه از تزریق آخرین واکسن آنها گذشته
اســت دوز یادآور خود را تزریق کنند .عموم مردم و
خصوصا افراد ســالمند ،شــهروندان دارای بیماری
زمینهای و آن دســته از شــهروندان که دچار ضعف
سیســتم ایمنــی هســتند ،حتما نســبت بــه تزریق
دزهای یادآور اقدام کنند.
حمیــد عمادی اپیدمیولوژیســت گفــت :کرونا در
طول مدتی که از همهگیری آن میگذرد ،به ما نشان
داد کــه غیــر قابل پیش+بینی اســت ،در حال حاضر
برخی مردم فکر میکنند کرونا تمام شده و به همین
دلیــل به زندگی عادی خود برگشــته انــد در حالیکه
این بیماری همچنان یک ویروس پابرجاست و هیچ
کشوری در سراســر دنیا نتوانسته است این بیماری
را به طور کامل درمان و از بین ببرد و ممکن است تا
سالیان سال هم با ما همراه باشد.
وی افزود :کرونا بیماری مســری تنفســی اســت
کــه در افراد بــا عالئمی چون تب ،ســرفه ،بدندرد،
گلــودرد ،ســردرد و غیــره ظاهــر میشــود و بیمــار

بــا عالئــم ســنگین بعــد از چنــد روز رو بــه بهبودی
مــیرود .ایــن بیمــاری در افــراد ســالمند و بیماران
زمینهای میتواند خطرساز باشد ،در شرایط کنونی
مشــخص نیســت که با وجود شــیوع آنفلوآنــزا در
فصــل پاییــز ،ویــروس کرونا چــه عکــس العملی از
خود نشــان دهند ،اما باید خــود را آماده مقابله با
جهشهای جدید این بیماری کنیم.
ایــن عضو کمیتــه علمی مقابلــه با کرونــا اظهار
داشــت :در فصل ســرما و با توجه به تراکم اعضای
خانــواده در یک فضا ،شــیوع آنفوالنزا و بازگشــایی
مدارس ،پیش بینی میشود پاییزی سخت در برابر
کرونا داشــته باشــیم زیرا همه افراد ساعات زیادی
را در فضای بســته سپری میکنند و با وجود تزریق
واکسن نیز ممکن است به این بیماری مبتال شوند.
عمــادی تصریح کــرد :عالیــم کرونا شــامل تب،
ســرفه ،گلــو درد ،خســتگی ،ضعف عمومــی بدن،
آبریزش بینی ،ســردرد و غیره شبیه آنفلوآنزا است،
لــذا ســالمندان و افراد دارای بیمــاری زمینه ای ،که
بیشــتر در معرض خطر هستند ،باید بیش از پیش
نکات پیشگیری و خود مراقبتی را رعایت کنند.

ایــن اپیدمیولوژیســت با بیان اینکــه بروز عالیم
در افــراد بــر اســاس نــوع ویــروس کرونــا و میزان
مقاومــت و ایمنــی بدن آنها متفاوت اســت ،گفت:
تزریــق دز یادآور واکســن کرونا بهتریــن گزینه برای
مقابلــه با این بیماری در فصل پاییز اســت ،افرادی
که واکسیناسیون خود را تکمیل
نکــرده انــد ،بایــد نســبت به
دریافــت واکســن ســریعتر
اقــدام کنند تا مقــدار زیادی
خیــال ما بابت افزایش ســطح
ایمنی بــدن افراد در فصــل پاییز راحت
خواهــد شــد و در غیــر این صــورت در
اواخــر پاییــز و اوایل زمســتان احتمال
دارد پیک جدیدی را تجربه کنیم.
عمــادی خاطرنشــان کرد :اســتفاده
از ماســک ،شســتن مــداوم دســتها،
رعایــت فاصلهگذاری اجتماعــی و تزریــق دز یادآور
مهمترین شــیوههای پیشــگیری از ابتال به کرونا به
شــمار میرود کــه انتظار میرود مــردم با توجه به
هشدارهای جدی نسبت به پاییز و زمستان امسال

بیشــتر اصول بهداشت فردی و دستورالعملهای
اجتماعی را رعایت کنند.

متنزندگی

والد کافی باشید نه کامل
ســپهرغرب ،گــروه متــن زندگــی :گاهــی بعــد از طالق ،پدر یا مــادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد ،تصــور میکند باید هم نقش مادر را برای فرزندش ایفا کند و هم پدر؛ به همین خاطر ،خودش را وقف فرزندش میکند ،در ســختترین شــرایط ســعی میکند
خواستههای فرزندش را در اولویت قرار دهد ،برای مراقبت از فرزندش فشار زیادی را به خودش وارد میکند و...
دکتر قاسمی دراینباره میگوید« :والد باید برای فرزندش یک مادر یا پدر کافی باشد نه کامل .والد کامل بودن ،توقع و انتظارات فرزند را باال میبرد و در مقابل این باعث میشود تا فرزند بهمرور احساس بیارزشی کند».
وی میگوید :والد برای مقابله با مشــکالت روحی فرزندش بعد از طالق ،در ابتدا باید روی حال روحی خودش کار کند« :یک والد نمیتواند همه کاری برای فرزندش انجام دهد اما حال خودش خوب نباشــد؛ بنابراین والد باید برای حال روحی خود تالش
کند تا بتواند برای حال فرزندش هم تالش کند».
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وقتی آرایشــــگرها جراحــــی
ز یبایی انجام میدهند!
سپهرغرب ،گروه متن زندگی:
«خیلی حرفهای بودند ،تصاویری
که در صفحه اینستاگرامشان
میگذاشتند نشان میداد که
بابک نیکومرام کارشان حرف ندارد .فالوورهای
زیادی داشتند و خیلیها هم زیر
پستهایشان از آنها تعریف و
تمجید کرده بودند .از همه اینها مهمتر قیمت
خوبشان بود که تقریبا یک سوم کلینیکها بود،
من برای عمل جراحی خودم هر کجا رفتم صحبت
از قیمتهای خیلی باال بود اما توانستم با نصف
قیمت عمل زیبایی را انجام دهم .چون میترسیدم
فرصت را از دست بدهم ،بدون تحقیقات و توجه به
مدارک پزشکی این افراد تن به عمل جراحی دادم.
البته برخالف دیگر مخاطبانشان اصال راضی نبودم و
نیستم ،با اینکه چند وقت از عمل جراحی میگذرد،
هر روز با مشکالت مختلفی روبه رو هستم ».اینها
صحبتهای یکی از افرادی است فریب تبلیغات
غیرواقعی فضای مجازی را خورده و با تن دادن به
انجام جراحی زیبایی در آرایشگاه حاال با مشکالت
جسمی و روانی مواجه شده است.
طی ســالهای اخیــر به دلیل عــدم نظارت کافی
بر حوزه زیبایی شــاهد تخلفات گوناگونی هستیم؛
از دخالــت افراد غیر متخصص در ایــن حوزه تا ورود
پزشــکان بــا رشــتههای غیرمرتبط به حــوزه زیبایی.
اقداماتی که نه تنها رضایت بیماران را در پی نداشته
اســت بلکــه آمــار پروندههــای شــکایت در پزشــکی
قانونی را نیز باال برده اســت .در همین راستا با بابک
نیکومرام رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی
ایران و نماینده ایران در انجمن بینالمللی جراحان
پالســتیک زیبایی گفتوگو کردیم که در ادامه آن را
میخوانید:
آقای دکتر در چند سال گذشته با موجی
از انجام جراحیهای زیبایی و دخالت افراد
غیرمتخصص به ویژه در صنف آرایشگرها در امور
زیبایی مواجه شدهایم ،دخالت این افراد قانونی
است؟
بله متاسفانه اخیرا این موارد مشاهده میشود
که برخی از افــراد متقاضی اعمال جراحی زیبایی در
آرایشگاهها و ســایر مراکز غیر مجاز اقدام به این کار
میکنند که با آســیبهای جسمی و روانی مختلفی
نیــز مواجه میشــوند .فعالیــت این مراکــز قانونی
نیســت .افــرادی کــه معموًال بــه واســطه تبلیغات
گسترده در شبکههای مجازی و اینستاگرام و بدون
تحقیــق درباره ســابقه فعالیــت این مراکــز مراجعه
کردهانــد اطالعــات دقیقــی از نحــوه انجــام عمــل
جراحــی خود ندارند و فرد ارائه دهنده خدمت نیز با
نشــان دادن چند عکس در اینستاگرام یا آلبومهای
موجود در آرایشــگاه بیمــار را ترغیب به انجام عمل
زیباییمیکند.
معمــوًال مراکــزی کــه ایــن اقدامــات را انجــام
میدهنــد مجــوز فعالیت حتــی آرایشــگاهی را هم
ندارند و از آنجا که در لیست صنف قرار ندارند ،بازدید
و نظارتــی از آنهــا صــورت نمیگیــرد و در این مراکز
اگر مشکلی ایجاد شــود بیمار نمیتواند اثبات کند
که جراحی را در این مرکز انجام داده اســت و ممکن
اســت فرد متخلف تغییر مکان داده یا زیر بار تخلف
خود نرود.
میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در
این مراکز را چگونه ارزیابی میکنید؟
این مراکز معموًال خدمــات را با قیمت نازل ارائه
میدهنــد و از همین رو بیماران برای انجام خدمات

زیبایی در این مکانها تشــویق میشــوند .اما باید
در نظر داشت که قیمت کمی که این مرکز پیشنهاد
میدهند ممکن اســت به دلیــل بیکیفیت بودن یا
تقلبی بودن مواد مورد اســتفاده باشــد و منشــاء
تهیــه این مــواد نیز مشــخص نیســت .و همچنین
تجهیز مراکزی کــه داری اصول علمی و پایش از نظر
رعایــت مســایل بهداشــتی وکنترل عفونت باشــند
هزینه بر هســتند .و نمی توانند با هزینه پایین ارایه
خدمت کنند .طبق گزارشهای میدانی در این زمینه
بســیاری از این افــراد در زمینه نگهــداری این داروها
ســهل انگاریهایــی دارند که ممکن اســت موجب
دردســرهای زیادی برای مراجعه کننده و سالمت او
شود .لطفا در این زمینه نیز توضیحاتی بفرمایید؟
شــرایط نگهــداری بعضــی مــواد کــه در تزریقات
زیبایی اســتفاده میشــود بســیار مهم است به طور
مثــال بوتاکس باید در دمای یخچالــی  4تا  8درجه
نگهداری شــود و مشخص نیست که این مراکز این
نکات را رعایت میکنند یا خیر و بعضا دیده شده که
ایــن موادی کــه تزریق کردهاند موجب آســیبهای
زیــادی بــه بیمــاران شــده اســت .ایــن مراکــز از نظر
بهداشــتی آموزشهــای الزم را ندیدهانــد ،نگهداری
و اســتریل کردن تجهیزات پزشــکی نیــز آداب خاص
خود را دارد و از آنجا که این افراد آگاهی کافی از آن را
ندارند ممکن است فرد متقاضی دریافت خدمت به
انواع اقســام بیماریهای عفونی در این مراکز مبتال
شوند.
درخصوص عوارض انجام اعمال زیبایی با
مواد نامرغوب بیشتر توضیح دهید.آیا این افراد
توانایی شناخت موادی که تاریخ مصرف آن به
اتمام رسیده را دارند؟
ممکــن اســت درآرایشــگاه از اجنــاس نامرغوب
اســتفاده کنند و بعضی از این مواد و ژلها در بدن
باقــی بمانــد .شــاید تزریق مــواد در همان بــار اول
مشکلی ایجاد نکند اما در مراجعات بعدی برای فرد
مشکالت جدی ایجاد خواهد کرد که عواقب آن پس
از گذشت یک سال بروز داده میشود .در خصوص
اعمال جراحی اگر حادثه مرگ آوری برای بیمار ایجاد
نشود ممکن است بعضی از عوارض این جراحیها
سالها بعد خود را نشــان میدهند ،زمانی که شاید
دسترســی به فــرد ارائه دهنــده خدمت یــا آن مرکز
ممکن نیست و از آنجا که پزشک معالج شناسنامه
مــاده تزریقــی را در دســترس نــدارد درمــان فرد به
دلیل اطالع نداشــتن از نــوع ماده تزریقی به تعویق
میافتد.
بعضا دیده شــده کــه در برخــی از این محیطها
عملهــای جراحــی در ســطح وســیعتر نیــز انجــام
میشــود .انجام عمــل جراحی بایــد در محیطهای
خاص اتاق عمل باشــد و شرایط الزم از لحاظ ایمنی
و رعایت مســائل عفونی را داشــته باشد .همچنین
فــردی کــه اقــدام بــه ایــن کار میکنــد بایــد دانش
آموخته پزشکی باشــد و توانایی انجام کار را داشته
باشــد و بعضــی اعمال جراحــی منوط بــه آموزش
در رشــتههای خــاص میباشــد .در موارد مشــاهده
میکنیم افراد تصور میکنند برخی اقدامات زیبایی
مانند لیفت ابرو یا برداشــتن پف چشم کار سادهای
اســت و از همیــن رو اقــدام بــه انجــام آن در مراکــز
غیرتخصصی میکنند اما عــدم مهارت فرد میتواند
عوارض جبران ناپذیری را برای فرد ایجاد کند درمان
آن ممکن است ساده و یا حتی مقدور نباشد.
نکته مهم دیگر این اســت که این مراکز غیر مجاز
وقتــی عارضــه ای پیــش بیایــد از تــرس مجازاتهای
قانونی سعی در الپوشانی و یا درمان عارضه توسط
خود مینماینــد که همین تاخیر در ارجــاع به مراکز

بعضا دیده شــده که در برخی از این محیطها عملهای جراحی در ســطح وسیعتر
نیز انجام میشود .انجام عمل جراحی باید در محیطهای خاص اتاق عمل باشد
و شــرایط الزم از لحــاظ ایمنــی و رعایــت مســائل عفونــی را داشــته باشــد .همچنین
فردی که اقدام به این کار میکند باید دانش آموخته پزشکی باشد و توانایی انجام
کار را داشــته باشــد و بعضی اعمال جراحی منوط به آموزش در رشــتههای خاص
میباشــد .در مــوارد مشــاهده میکنیــم افــراد تصور میکننــد برخی اقدامــات زیبایی
ماننــد لیفــت ابــرو یــا برداشــتن پف چشــم کار ســادهای اســت و از همین رو اقــدام به
انجام آن در مراکز غیرتخصصی ...
درمانی میتواند صدمات را شدیدتر کند.
با وجود خطرات اینچنینی برای مراجعه
کنندگان چرا در این زمینه قوانین به روز نمی
شوند تا برخورد جدی تری با این متخلفان صورت
بگیرد؟
اگرچه انجــام اینگونه اعمال مصــداق دخالت در
امور پزشــکی اســت و در قانون منع شــده است اما
آنطور که به نظر میرســد قوانین حوزه بروز نیستند
و اثر بازدارندگی مناسبی که متناسب با حال باشد را
ندارند .اخیرا شــاهدیم ،آموزشهای زیبایی توســط
برخــی از مراکز به صورت آزادانه ارائه میشــود و آنها
انجام اعمال جراحــی و زیبایی را آموزش میدهند و
بــه راحتی و با دریافت مبالغی به متقاضیان آموزش
میدهند .اگر آرایشگاهی تخلف انجام دهند قاعدتًا
صنف آرایشگران باید با آن برخورد کند ولی عمده این
مراکز حتی مجوز از صنف مربوط به خود را نیز ندارند.
نهادهایی مانند معاونت درمان و بازرسان وزارت
بهداشــت میتواننــد بر ایــن مراکز نظــارت کنند اما
حجــم تبلیغات اینســتاگرام و فضای مجازی بســیار
زیــاد اســت و تعــداد بازرســین معاونــت درمان کم
اســت به همیــن دلیل برخــورد با تخلفــات پیچیده
شــده و به نظر میرســد باید قوانین به روز شده در
خصوص این گونه تبلیغات داشــته باشیم و جرایم
و مجازاتها مشخص باشد ،در مواقعی مجازاتها
به قدری کم است که برای فرد اثر بازدارندگی ندارد.
اغلــب کشــورها قوانین حــوزه زیبایــی را مجزا از
قوانیــن حــوزه درمانی تدویــن کرده انــد و مجازات
انها نیز متفاوت از حوزه درمانی اســت که کشــور ما
نیز با پتانسیلهای که دارد اگر عزم و اراده ای برای آن
باشد بخوبی میتواند با بروزرسانی قوانین این حوزه
از گسترش بی رویه اینگونه اعمال و صدماتی که به
مردم وارد میشود جلوگیری نماید.

یکــی دیگــر از کارهایــی کــه میشــود کــرد تهیــه
رجیستری اجباری برای کلیه مراکزی است که مبادرت
به اقدامات زیبایی مینمایند است وبازرسی دقیق و
مداوم از اینگونه مراکز است.
بیشــتر مردم انجام عملهای زیبایی را کاری غیر
ضروری میدانند از طرفــی میخواهند برخی از این
عملهــا را تجربــه کننــد و نمــی تواننــد هزینههای
انجام آن در کلیلنیکها را بپردازند.یکی از شایع ترین
دالیل مشتری داشتن این افراد غیر متخصص نرخ
خدمات آن هاســت که بســیار پایین تر است.در این
زمینــه چه توصیه ای بــرای مراجعه کنندگان به این
افراد دارید؟
توصیــه اکیــد ایــن اســت که مــردم بــه تبلیغات
اینســتاگرامی اکتفا نکننــد ،از مجوز داشــتن مرکز و
پزشک بودن فرد اطمینان حاصل کنند و با مراجعه
به ســایت نظــام پزشــکی از صالحیت فــرد مطمئن
شــوند و پروانه فعالیت مرکز را نیز درخواست کنند،
هرچنــد در برخــی مراکــز نیــز پروانه فعالیــت تقلبی
اســتفاده شده است اما فرد متقاضی با مراجعه به
سایت نظام پزشکی و جستوجو پزشک میتوانند
آگاهی کافی به دست آورند.
وزارت بهداشــت میتواند با اطالع رسانی دقیق
به مردم آگاهی دهــد که به مراکز غیرمجاز مراجعه
نکنند و همچنین با بازبینی سریع قوانین موجود و
رفع کاستیها و تهیه دستورالعملهای جامع حوزه
زیبایــی این خدمــات را مدیریت کند .نظام پزشــکی
میتوانــد با اطالع رســانی به مــردم و هدایت آنها به
سایت نظام پزشکی ،پزشک یابی بیماران را تسهیل
کنــد واز طرف دیگر با بازبینی قوانین تبلیغات وبروز
رســانی اخالق پزشــکی بخصــوص در حــوزه زیبایی
میتواند نقش بســزایی در این مورد داشته باشد و
در پایان رسانهها و صدا و سیما نیز میتواند نقش
بسزایی در زمینه اطالع رسانی و آگاهی مردم داشته

باشــد و رسالت خود را باال بردن سطح آگاهی مردم
درایــن خصــوص ایفــا کنند تا مــردم خیلــی بدنبال
تغییــر قیافه و دســتکاری روی خود نرونــد و اگر هم
متقاضی اینگونه اعمال هستند بدانند چگونه و از
چه طریقی پزشک خود را انتخاب بکنند و یا خدمات
مــورد نیاز خــود را از مراکز معتبر دریافــت کنند.این
مســائل با ســالمت این افــراد گره خورده اســت.به
دلیــل هزینههای کمتر نباید این نعمتــی که دارند را
به خطر بیندازند.با یک جســتجوی ســاده میتوان
از میــزان پروندههای شــکایت در ایــن زمینه خبر دار
شد.افرادی که به این روز افتاده اند دیگر نمی توانند
سالمت خود را به دست بیاورند و تا آخر عمر باید با
یک یا چند عارضه روزگار بگذارنند.
طبق گزارشهای میدانی برخی از این
مراکز پس از انجام جراحیهای کوچک یا تزریق
ژل و بوتاکس اقدام به تجویز پماد یا آنتی
بیوتیکهای مختلف میکنند.در این زمینه چه
نگرانیهایی وجود دارد؟
وقتی فرد دچار عارضه شود و دوباره به این مرکز
مراجعــه میکند به دلیل اینکه ارائه دهنده خدمت
میترســد کــه بیمــار از او شــکایت کند خودســرانه
مبادرت به درمان میکنند و فرد را به پزشــک ارجاع
نمیدهنــد .اقــدام بــه تجویــز خودســرانه داروهــا
میکنند کــه همین موضوع میتوانــد منجر به باال
رفتــن مقاومــت بدن در برابــر آنتی بیوتیک شــود و
درمان وی به تعویق بیفتد.
ادامه این روند در آینده چه مشکالتی در
این حوزه ایجاد خواهد کرد؟
متاسفانه در کشور با رواج افسارگسیخته انجام
جراحیهای زیبایی مواجه هستیم .سن افرادی که
بدنبال اینگونه اعمال هســتند پایین آمده اســت و
متاســفانه بعضی خانوادههــا هم آنهــا را همراهی
میکنند .تغییر قیافههای یکسان و تغییر چهرههای
خارج از عرف دارد رواج پیدا میکند ،تبلیغات بیرویه
و خــارج از عــرف بیداد میکنند که حتی کشــورهای
مســلمان منطقــه نیــزدر بعضــی کنگرههــا از مــا
میپرســند که در مملکت شــما چه خبر است و چه
کار میکنید!
در کشــوری کــه منابــع ارزی محــدودی داریــم

بســیاری از ایــن منابع را خــرج وارد کــردن پروتز و ژل
و بوتاکس میگردد و اگرچه بســیاری از اینها مصرف
درمانی نیز دارند و میبایســتی در دســترس باشــد
ولی چــون توزیع انها ضابطهمند نیســت ،مدیریت
مصرف نیز نداریم.
اگــر اعمال جراحی زیبایی مدیریت نشــوند تمام
منابع درمانــی ما را میبلعد و اگر حتی در خصوص
تخصیــص منابــع دارو و درمــان مشــکلی نداشــته
باشیم روزی تمامی نیروهای انسانی را که برای حوزه
درمانی تربیت شــده اند اعم از تکنســین ،پرســتار و
پزشــکان به ســوی حوزه خدمــات زیبایــی میروند.
بیشتر بخشهای بیمارستانها رو به اعمال جراحی
زیبایی میآورند ،حتی متاسفانه گزارش داده اند که
در یکی از بیمارســتانهای دانشــگاهی که تعدادی از
اتاقهای عملش را برون ســپاری کــرده اند ،بصورت
 VIPتنهــا به اعمــال جراحی زیبایــی رو آورده اند که
متاســفانه هیچ نظارت دقیقی نیز روی آن نیست و
این سرنوشــت اکثــر بیمارســتانها و بخشهای ما
خواهد بود اگر هرچه زودتر تدبیر نکنیم!
در کشور های پیشرفته آیا قوانین ضابطه
مندی در این زمینه وجود دارد؟حاکمیت در چه
صورت میتواند ورود موثری در این زمینه داشته
باشد؟
بــه عقیده مــن حاکمیت بایــد از همه قــوا برای
جلوگیــری از این موضوع اســتفاده کنــد و فکری به
حــال این امــر کند .حاکمیــت میتوانــد از تجربیات
موفق دیگر کشــورهایی که طی  20سال گذشته در
حوزه زیبایــی ورود پیدا کرده و قوانین حوزه زیبایی
خوبــی را تدوین کرده اند اســتفاده کنــد مانع رواج
افسار گسیخته و تغییر چهرهها و صدمات جسمی
و روانی متعاقب آنها گردند .ســالمت مردم بایستی
خط قرمز وزارت بهداشت و حاکمیت باشد.
تصویب قوانین و بخشــنامههای بــروز در حوزه
زیبایــی و اســتفاده از ظرفیــت انجمنهــای علمــی
مرتبــط در ایــن خصوص میتواند چاره ســاز باشــد،
برای مثال ما توانســتیم با تشکیل قرارگاه عملیاتی
ســتاد ملــی مبــارزه با کرونــا موفقیــت خوبی جهت
کنترل این بیماری بهدست بیاوریم و من یقین دارم
با ایجاد کمیته ملی زیبایی کشــور و یا مشابه آن به
دستآوردهای خوبی برسیم.

زانوهای زخمی در طبیعت چگونه به کودکان درس زندگی میدهد؟
سپهرغرب ،گروه متن زندگی:
طبیعت به لحاظ داشتن ویژگیهای
منحصربهفرد و خاصی که دارد ،بی
شک غنیترین و در دسترسترین
بستر رشد برای کودکان است.
کووید 19
دنیای پرســرعت و پرشــتاب امروز
یکــی از بزرگتریــن موانــع رشــد بــرای
کــودکان اســت .زیرا کودک نیــاز دارد بــدون توجه به
زمان ،ســاعتها به کشف و یادگیری بپردازد .کشف و
یادگیریای که در فعالیتهای ساده روزانه وجود دارد و
والدین و مراقبان اصلی کودک معموال عجله دارند و
کودک را وارد دنیای پرسرعت و پرشتاب خود میکنند
و به این ترتیب لذت کشــف و یادگیری را از کودکشان
میگیرند.آنچهدرموردطبیعتقابلتوجهاست،بی
شتاببودن آناست.کودکمیتوانددر طبیعتمدت
زمانی را بیدغدغه به بازی و کشــف بپردازد و لذتی را
بچشد که در خانه ،کالس و ...نمیتواند تجربه کند.
طبیعت وایجاد قدرت تابآوری در کودک
کــودک با حضور و بازی در طبیعــت ،تابآور می
شــود .تــابآوری از آن مفاهیــم مهمی اســت که هر

انســانی در زندگی الزم دارد و طبیعت یکی از بهترین
بســترهایی اســت که میتــوان تــابآوری را از آن فرا
گرفت .کــودک در طبیعــت به لحاظ فیزیکی خســته
میشــود و بایــد خســتگی را تاب بیــاورد .گرســنه و
تشــنه میشــود و تشــنگی و گرســنگی را بــه مراتب
در شــرایط ســختتری از خانــه رفع میکند .دســت و
لباســش خاکی ،خیــس ،گلــی و برفی میشــود ،زیر
آفتاب ســوزان تابســتان گرماش میشــود و در برف
و بوران زمستان ،سرمای زیادی را تحمل میکند .زیر
باران خیس میشود ،زمین میخورد و زانوهایش زخم
میشود و همه اینها کودک را تابآور میکند .طبیعت
کلکســیونی از اتفاقات غیرقابل پیشبینیای جلوی
پای کودک قرار میدهد که کودک مرفه امروز در خانه
و مدرسه آن شرایط را تجربه نمیکند.
طبیعتگردی و ایجاد قدرت حل مساله
کودک در طبیعت با چالشها و مســائلی مواجه
میشــود که باید آنها را حل کند .اگــر والد ،مراقب یا
مربــی آگاهــی باشــیم و یک قــدم عقبتــر از کودک
بایستیم و با سرعت مسائل و مشکالت کودک را حل
نکنیم ،او به راحتی مهارت حل مســاله را در طبیعت

میآموزد .شــاید برایتان ســوال پیش بیایــد که چرا
کــودک قــدرت حــل مســاله را در طبیعــت بیاموزد؟
بدیهــی اســت که طبیعت غیرقابل پیشــبینی اســت
و اتفاقــا همین خصیصه طبیعت را بــه فضایی برای
رشــد کــودک تبدیل کــرده اســت .کــودک میداند در
خانه ،کالس ،مدرســه و مکانهــای این چنینی با چه
مشــکالتی روبرو خواهد شــد و همه اینها فضاهایی
قابل پیشبینی و گاها پیشپا افتاده هستند .بنابراین
الزم است کودک در فضایی قرار بگیرد که با چالشهای
جدیدتری مواجه شود و از کودکی هنر حل مساله را
بیامــوزد و چه محیطی بهتر و غنیتر از طبیعت برای
فراگیری این مهارت بسیار ارزشمند.
تجربه رهایی و آزادی در طبیعت
طبیعتبهدلیلقوانینکمتریکهدارد،برایکودک
آزادی و رهایــی را بــه ارمغــان میآورد .آنچــه در ذهن و
خاطــره کودک باقی میماند این اســت که در طبیعت
میتواند آزادیایراتجربهکندکهاحتماالدر مکانهای
دیگر نمیتواند .آزادی همان چیزی است که کودک بی
نهایت خواهان آن اســت .بشر به صورت فطری پس از
تولد ،برای "کشــف و یادگیری چگونه زیستن" به آزادی

نیــاز دارد .کــودک نیاز دارد همه چیز را آزادانه (در بســتر
امن)تجربهکندتابیاموزد.اوبرایآموختنبدیهیئتنیز
به آزادی نیاز دارد و چه فضایی بهتر از طبیعت میتواند
دقایقی این آزادی را به کودک هدیه دهد؟
طبیعت و بستر بازیهای ساختارنیافته
کودک در طبیعت میتواند بازیهای ساختارنیافته
و پویــا را تجربــه کنــد .هیــچ چارچوبــی برای بــازی در
طبیعــت وجود ندارد و حتی اگر شــما در ذهنتان با
یک چارچوب مشــخص با کودک بازی کنید ،طبیعت
به دلیل ویژگی پویا بودن ،این ســاختار و چارچوب را
میشکند و در لحظه چیز جدیدی را به نمایش می
گــذارد و دریچههــای خالقیت و شــکوفایی را به روی
کــودک میگشــاید .نکتــه دیگــری کــه درمــورد بازی
ساختارنیافته در طبیعت مورد توجه است این است
که هر کودک میتواند بازی منحصر به فرد خودش را
داشته باشد و اینجا از تنوعی سخن میگوییم که در
ماهیت طبیعت نهفته است.
طبیعت و کاهش استرس
دنیــای امروز ،به صورت مداوم بــه کودک خوراک

اســترس میدهد و حضــور در طبیعت این فرصت را
فراهم میکند که اســترسهای کودک کاهش یابد.
شنیدن صدای آب رودخانه ،شنیدن صدای پرندگان،
لمس خاک ،ســنگ ،چوب و چمن ،دیدن آســمان و
حــس کــردن هــوای آزاد در فصــول مختلف حواس
پنجگانــه کــودک را تحریــک میکنــد و باعــث تخلیــه
هیجانــات منفی کــودک میشــود .به طــور خالصه
طبیعت به آرامش هرچه بیشتر کودک کمک میکند.
سعی کنید به صورت مرتب از این فرصت در دسترس
برای آرامش کودک بهره گیرید.
باال رفتن مهارت شنیدن و مشاهده کردن
در طبیعت
بــه دلیل فاکتورهای خاصی که در طبیعت وجود
دارد ،کــودک میتوانــد تمریــن مشــاهده دقیــق و
شــنیدن کند .مشــاهده کردن و شــنیدن مهارتهای
بسیار مهمی در جهت رشــد و یادگیری کودک است.
کــودک در طبیعــت چیزهایــی میبینــد و صداهایــی
میشوند که توجه او را جلب میکند .در دنیای امروز
تصاویــر و صداهای اضافه و بیهودهای وجود دارد که
مانع شــنیدن و مشــاهده درست میشــود و دقت و

تمرکز کودک را کاهش میدهند .طبیعت این مشکل را
حل میکند و با صداهای گوشنواز و تصاویر چشم
نواز باعــث افزایش دقت ،توجــه و تقویت حافظه در
کودک میشود .از فرصت غنی طبیعت غافل نشوید.
طبیعت ،بهترین و دردسترسترین کالس درسی است
کــه میتوانید برای کودکان و نوجوانان فراهم کنید .از
آن کالسهایی که الزم نیست شما تالش زیادی بکنید؛
کافی اســت شما ســاکتتر از طبیعت بنشینید و یک
قــدم عقبتر بایســتید تا ببینید طبیعــت چگونه کار
خودش را بلد است!
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ایران و جهان
راهآهن زاهدان خاش در آستانه افتتاح

خطآهن سال آینـــده به
چابهار میرسد

سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
معاون شرکت ساخت با اشاره به
پیشرفت پروژه احداث خطآهن
زاهدانچابهار به طول  640کیلومتر،
عباس خطیبی گفت :بخش زاهدان تا خاش این
پروژه ریلی به طول  154کیلومتر
تقریبا آماده شده است و بهزودی
افتتاح و بهرهبرداری میشود.
عباس خطیبی ،با اشــاره به احداث پروژه ریلی چابهار
 زاهــدان ،اظهارداشــت :ایــن ابرپــروژه ریلــی بــه طول
 640کیلومتــر در حال احداث اســت و تاکنون  60درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی افزود :بخش زاهدان تا خاش این پروژه به طول
 154کیلومتر تقریبا آماده شــده اســت و بهزودی افتتاح
و بهرهبرداری میشود.
تاکنون  250میلیون دالر از صندوق توسعه
ملی به پروژه تزریق شده است
معاون شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و
نقل کشــور در پاســخ به این ســوال که تاکنون از محل
صنــدوق توســعه ملــی چه میــزان اعتبــار به ایــن پروژه
تزریــق شــده اســت ،گفــت :کل اعتبــار مصــوب از محل
صندوق توسعه ملی  300میلیون یورو که تاکنون 250
میلیــون یــورو بــه حســاب وزارت راه و شهرســازی واریز
شده و ما آن را هزینه کردهایم و برای  50میلیون یوروی
دیگر در حال اخذ مجوز آن هستیم.
برای رسیدن خط آهن به چابهار  250میلیون
دالر دیگر نیاز داریم
خطیبی در پاســخ به این ســوال که برای تکمیل خط
آهــن چابهار زاهدان چه میزان اعتبار مورد نیاز اســت،
اظهارداشــت :در حــال حاضر پیشــرفت پــروژه  60درصد
است و تلقی ما این است که با این  300میلیون یورو به
پیشــرفت  70درصدی پروژه میرسیم و برای اتمام پروژه
خطآهــن چابهارزاهــدان حــدود  250میلیــون یوروی
دیگر مورد نیاز است.
میتوانیم پروژه را تا پایان سال آینده به اتمام
برسانیم
وی ادامــه داد :این مهم طرح موضوع و گزارشهای
آن هم ارســال شده اســت .اگر این  250میلیون یوروی
مــورد نیــاز تامین شــود میتوانیــم کل پــروژه را تا پایان
سال  1402به اتمام برسانیم.
معــاون شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای
حمــل و نقــل کشــور افــزود :اگر مشــکلی از نظــر منابع
بهوجــود نیایــد ،قطعــات دیگــر این خط ریلــی هم طبق
برنامهریزیهــای صــورت گرفته تــا پایان ســال  1402به
اتمــام خواهــد رســید و در ابتــدای ســال  1403مــورد
بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
خطیبــی با تاکید بــر اینکه هدفگذاری ما برای ســال
آینــده اتمــام پــروژه راه آهــن چابهــار زاهــدان اســت،
تصریــح کــرد :همانطور کــه عرض کردم فاصلــه چابهار
تــا خاش به طــول  154کیلومتر بهزودی بــه بهرهبرداری
میرســد و در صــورت تامیــن اعتبــار 406 ،کیلومتــر
دیگــر این پــروژه تا پایان ســال آینده یا ابتــدای  1402به
بهرهبرداری خواهد رسید.
گفتنــی اســت ،در حال حاضر  14هــزار و  268کیلومتر
مســیر ریلی در حال بهرهبــرداری 3 ،هزار و  276کیلومتر
پــروژه در دســت اجــرا و  6312کیلومتــر هــم دســت در
مطالعــه اســت .از  3276کیلومتر پروژه دســت دســت
اجرا  560کیلومتر با پیشــرفت فیزیکــی باالی  85درصد
هستند که  154کیلومتر آن به خط آهن زاهدان خاش
مربوط میشود.
توســعه حمل و نقــل عمومی برونشــهری همواره
یکــی از اهــداف برنامههای توســعه بوده اســت در این
راســتا در کشــورمان در دوران پــس از انقالب اســالمی،
میــزان خطوط ریلی کشــور حدود  3برابر شــده اســت؛
اما همچنان حدود  9500کیلومتر خطآهن باقی مانده
که ضرورت دارد به ســرعت و در سالهای آینده ساخته
شود.
متوســط ساخت ســاالنه راهآهن در کشــور ما حدود
 200کیلومتــر اســت و در صورتــی که همیــن روند ادامه
یابد ،اتمام پروژههای ریلی  45تا  50ســال زمان خواهد
بــرد .بنابرایــن بایــد ایــن حــوزه از نظــر تامیــن اعتبــارت
بهمیزان قابل توجهی تقویت شود.
یکی از پیشــنهاد تامین مالــی پروژههای ریلی از محل
تهاتر نفت اســت کــه بهتازگی این پیشــنهاد مورد توجه
مســئوالن دولتــی هم قــرار گرفته اســت .تامیــن پایدار
اعتبــار ،مهمتریــن حلقه مفقوده برای توســعه خطوط
ریلی اســت که در صورت مشخص کردن اعتبارات مورد
نیاز بهســرعت امکان اتمام پروژههای ریلی در طول یک
دوره  10ساله فراهم خواهد شد.

@sepehrgharb

www.sepehrpress.ir

سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :رهبر انقالب
سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و
با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت
تعیین شده است ،به سران سه قوه ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ابالغ کردند.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای در اجرای بند یک
اصــل  110قانــون اساســی ،سیاســتهای کلــی

برنامه هفتم را که پس از مشورت

با مجمع تشــخیص مصلحت نظــام و با اولویت
پیشــرفت اقتصــادی تــوأم بــا عدالــت تعییــن
شــده اســت ،به ســران ســه قوه ،رئیس مجمع
تشخیص مصلحت و رئیس ســتاد کل نیروهای
مسلح ابالغ کردند.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا تشــکر از فعالیــت
فشــرده اعضــاء و دبیرخانــه مجمــع در ارائــه
نظرات و مشــارکت فعال قوای ســهگانه و سایر
ارکان نظام ،تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم
بــر پایــه این سیاســتها را گامــی دیگــر در تحقق
اهــداف نظــام خواندنــد و بــر نظــارت فعــال بر
حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.
سیاســتهای کلی برنامه هفتم در  7سرفصل
«اقتصــادی»« ،امــور زیربنایــی»« ،فرهنگــی و
اجتماعــی»« ،علمــی ،فنــاوری و آموزشــی»،
«سیاســی و سیاســت خارجــی»« ،دفاعــی و
امنیتــی»« ،اداری ،حقوقی و قضایــی» و در 26

صادرات ترکیه به روسیه دو برابر شد
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :بر اساس آمار منتشرشده از سوی انجمن صادرکنندگان ترکیه حجم و ارزش
صادرات ترکیه به روسیه تقریبا دو برابر شده است.
به گزارش تاس ،آمار منتشرشــده از ســوی انجمن صادرکنندگان ترکیه نشــان میدهد که این کشــور فقط
در ماه آگوســت  738میلیون دالر به روســیه صادرات داشته اســت که هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش رشد
همکاری دوجانبه چشمگیری را به ثبت رسانده است.
بــه گــزارش این انجمن این میزان صادرات نســبت به ماه آگوســت ســال  2021بیش از  87درصد رشــد کرده
است .درواقع ترکیه در این ماه یک رکورد جدیدی را در صادرات به روسیه از خود به جای گذاشته است .از زمانی
که آنکارا به شــرکتهای ترکیه اجازه داد تا جای خالی شــرکتهای غربی در روســیه را که به خاطر درگیری نظامی با اوکراین ،از این
کشور رفته بودند ،پر کنند ،صادرات ترکیه به این کشور افزایش یافته است.
مــاه گذشــته میــالدی ترکیه و روســیه یک نقشــه راه برای توســعه همکاریهــای اقتصادی و رســاندن حجم مبــادالت تجاری
دوجانبه به  100میلیارد دالر امضا کردند .این دو کشور همچنین توافق کردند تا روبل را به عنوان ارز مبنای مبادله بین دو کشور
تعیین کنند و حتی پول صادرات گاز روسیه به ترکیه به روبل پرداخت شود.
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ،طی دیداری که در ماه آگوســت با والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روســیه داشت ،اعالم کرد
که در سال  2021حجم مبادالت تجاری بین مسکو و آنکارا  60درصد رشد کرده و در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته دو برابر شده است.

بند تصویب شده است.
متــن نامــه رهبــر انقــالب اســالمی و
سیاســتهای ابالغی برنامه پنجســاله هفتم به
این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت
اصلــی «پیشــرفت اقتصــادی تــوأم بــا عدالــت»
تعیین شده است ،ابالغ میگردد:
از اعضــای محترم بویژه رئیــس ّ
مکرم مجمع
تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانهی آن که
با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات
صحن مجمع و کمیسیون ذیربط ،پیشنویس
سیاســتهای کلی برنامه هفتم را مورد بررســی
قــرار دادنــد و نظــرات خــود را در ایــن زمینــه به
اینجانب ارائه کردند ،تقدیر و تشکر میکنم.
مشــارکت فعــال و مؤثــر دولــت و مجلس و

قوه قضائیه و ســایر ارکان نظام نیز شایســتهی
تقدیر است.
تهیــه و تصویب قانــون برنامه هفتــم بر پایه
ایــن سیاســتها و اجرای دقیق و مســؤوالنهی
آن ،گامــی دیگــر در تحقــق اهــداف نظــام
مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران خواهد بود
همچنــان که نظــارت فعال هیأت عالــی نظارت
مجمــع تشــخیص مصلحــت ،بــه ُحســن اجرای
سیاستهای کلی برنامه ،کمک خواهد کرد.
شایســته اســت برخــی از راههــای تحقــق
سیاســتها و الزامــات مالــی و شــاخصهای
کمــی کــه در پیشــنهادهای مجمــع اســت و در
ّ
مجموعهی سیاستهای ابالغی مذکور نیست،
در حد وســع و امکانات دولــت در تهیهی الیحه
مورد توجه و عمل قرار گیرد.
ّ
سیدعلی خامنهای
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مجلس بهدنبال تدوین سند جامع در حوزه
دیپلماسی اقتصادی است
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :ما نیازمند وجود یک سند جامع در
حوزه دیپلماسی اقتصادی هستیم که مجلس یازدهم در این باره در حال تالش است.
هادی بیگینژاد عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب
مبنــی بــر توجه به تولید و رفع موانــع آن گفت :یکی از مزیتهای ما در حوزه تولیــد ،تولید فرآوردههای نفتی
هادی بیگینژاد است.
وی افــزود :مــا میتوانیــم بــا تولید فرآوردههای نفتــی هم تحریم نفت خــام را خنثی کنیم و هــم به فرمایش
رهبری مبنی بر پرهیز از خامفروشی جامه عمل بپوشانیم.
عضــو کمیســیون انرژی مجلس اظهار داشــت :یکی از اقداماتی کــه در حوزه تولید فرآوردههای نفتــی و فروش آن میتوانیم
انجام دهیم اســتفاده از پاالیشــگاههای فراســرزمینی در کشــورهای دوســت اســت و ما از ایــن طریق میتوانیم چــه نفتی را که
تاکنــون میفروختیــم و چه نفتی را که تولید کرده و امکان فروش آن فراهم نشــده را از طریق این پاالیشــگاهها به فرآوردههای
باارزش نفتی تبدیل کرده و به فروش برسانیم.
بیگینژاد خاطرنشان کرد :یکی دیگر از مزایای استفاده پاالیشگاههای فراسرزمینی ایجاد پیوند بین کشور ما و دیگر کشورها
در حوزه اقتصاد و انرژی است و موجب رونق و گسترش دیپلماسی انرژی میشود.
وی افزود :این گســترش روابط در حوزه انرژی و افزایش ارتباط با کشــورها از ســطح سیاســی به ســطح اقتصادی و در ادامه
گســترش روابط در حوزه فرهنگی دســتاوردهای فراوان دیگری را هم به همراه دارد که یکی از آنها گســترش صنعت گردشــگری
است.
عضــو کمیســیون انرژی مجلــس در پایان گفت :ما نیازمند وجود یک ســند جامع در حوزه دیپلماســی اقتصادی هســتیم که
مجلس یازدهم در این باره در حال تالش است.

رحیم پور ازغدی:

اساتید در مسیر تمدن سازی کنار هر نقد
باید راهکار داشته باشند
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :وظیفه استاد بسیجی آنست که در
مسیر تمدن سازی برای مشکالت راهکار ارائه نماید و کنار هر نقد ،راهکاری ارائه دهد.
حســن رحیم پور ازغدی ،عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی ،در دوره دانشافزایی و توانمندســازی سازمان
بســیج اســاتید در مشهد مقدس با بیان اینکه مبانی و اهداف برای تمدن سازی باید درست مطرح شود ،گفت:
الخاندور
تمدن دینی هم باید درســت کار کند و هم باید کار درســت انجام دهد .کار درســت یعنی اگر هدف درســت است
مایورکاس
روش هم درست باشد.
رحیمپورازغــدی بیــان کــرد :امــروز ایدئولــوژی کم اشــکال و مترقی و بی اشــکالی داریــم ،منتهی میــان آنچه
میخواهیــم انجــام دهیم و انجــام میدهیم در میــدان عمل فاصله
وجود دارد .اگر این فاصله کاهش نیابد ضربه خواهیم خورد.
وی افزود :باید با آسیب شناسی مشکالت را رفع کنیم .در گام اول
در عرصههــای مختلف موفقیتهای بزرگی بدســت آمده اســت .این
نشــان میدهد که انقالب اســالمی چقدر موفق بوده است .اکنون و
در حال برداشــتن گام دوم باید متوجه باشیم که هزینهها و مسائلی
که در مســیر این گام اســت با گام اول یکی نیســت .باید در این گام از
پس حل مشکالت و مسائل مردم و جامعه برآمد.
ایــن اســتاد حــوزه و دانشــگاه بیــان کــرد :در حــوزه تمدنســازی
بزرگترین مسئله تبدیل ایدئولوژی به استراتژی است .در میدان عمل
نظــام واردات و صادرات و نظام بانکی و مالی ما با مشــکالتی مواجه
است که برای رسیدن به تمدن سازی اسالمی باید آن را رفع کرد.
وی وجود اســاتید بســیجی را فرصتی برای عملی شــدن اهداف گام دوم انقالب دانســت و افزود :برای هر شــعاری که گفته
میشــود باید راهکار اجرایی تعریف و بودجه بندیها و ســاختار و ســایر ملزومات آن را فراهم کرد .این امر اندیشــه و تخصص و
پیگیری میخواهد که کار نخبگانی است .بدون در نظر گرفتن این موارد شکست خواهیم خورد.
رحیــم پور ازغدی خاطرنشــان کــرد :برای حل ناکارآمدیها و کمکاریها باید تالش کرد .باید دانســت نا امیدی مردم خط قرمز
مســیر تمدن ســازی اســت .اگر زمانی نسل جدید از انقالب اســالمی و نیروهای انقالبی ناامید شوند و انقالب سرمایه اجتماعی
خود را از دست بدهد ،شکست خواهد خورد.
وی افزود :وظیفه استاد بسیجی آنست که در مسیر تمدن سازی برای مشکالت راهکار ارائه نماید و کنار هر نقد ،راهکاری ارائه
دهد.
این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد :انقالب اسالمی تنها انقالبی است که توانسته نظام سازی کند و با شعار دینی مردم را
در صحنه نگاه دارد بدون آنکه اصول و مکتبش را ترک کند ،این یک معجزه است.
ازغدی تاکید کرد :برای نسل جوان باید خدمات انقالب را بیان کرد ،امروز رسانهها در حال تخریب انقالب هستند .باید اساتید
بسیجی در موضوع تبیین دستاوردهای آن کتاب منتشر کنند.
وی در ادامــه بــه چند مالک تمدن ســازی دینی اشــاره کــرده و یکی از ضعفهای بــزرگ را نیافتن راه رســیدن به هدف و عدم
مهندسی شیوه رسیدن به هدف عنوان کرد.
رحیمپور ازغدی در ادامه از علم نافع و ضرورت آن ســخن گفت و علم و آگاهی را برای تمدنســازی الزم دانســت و افزود :علم
ما باید نافع باشــد و بتوانیم با آن تهدیدها و ســناریوها را پیش بینی کنیم .امروز دشــمن مدام برایمان نقشه میکشد .ایدهآل
تمــدن اســالمی آن اســت که به ســمتی برویم کــه هیچ فقیر و حتی یــک کارتن خواب هم نداشــته باشــیم .در این خصوص هم
مسئوالن اگر کوتاهی کرده باشند و نیز ثروتمندان جامعه در محضر خدا مواخذه خواهند شد.
وی همچنین مدیریت زمان ،تقسیم کار و تقسیم صحیح منابع را برخی شاخصهای تمدن سازی اسالمی دانست.

وزیر امنیت داخلی:

افراط گرایی آمریکا را تهدید میکند
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :وزیر امنیت داخلی آمریکا اظهار کرد تهدیدهایی که پس از  21سال از حادثه 11
سپتامبر ،آمریکا با آن مواجه است ،از تروریسم خارجی به افراط گرایی داخلی تغییر ماهیت داده است.
«الخانــدور مایــورکاس» وزیــر امنیــت داخلی آمریــکا اظهار کــرد تهدیدهایی که پــس از  21ســال از حادثه 11
ســپتامبر ،آمریکا با آن مواجه اســت ،از نگرانی درباره تروریسم خارجی به نگرانی درباره افراط گرایی داخلی تغییر
الخاندور
ماهیت داده است.
مایورکاس
وی در مصاحبه با شبکه آن بی سی در سالگرد حمله ترورویستی به برجهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک
اظهار کرد تهدیدهای گسترده در آمریکا طی  20سال گذشته به شکلی قابل توجه تغییر ماهیت دادهاند.
مایورکاس افزود :با نگاه به حادثه  11سپتامبر در مییابیم که در آن سالها ما بر تروریسم خارجی وافرادی که سعی داشتند
برای ضربه زدن به آمریکا وارد خاک کشورمان شوند ،تمرکز داشتیم اما در حال حاضر مقامات درباره شهروندانی که تحت تاثیر
ایدئولوژیهای تروریستی خارجی دست به اقدامات مخرب میزنند ،نگران هستند.
وی با تاکید بر اینکه آمریکا طی چند سال گذشته با تهدیدهای نوظهور و افراط گرایی خشن داخلی مواجه شده ،اظهار کرد
افرادی در اینجا تحت تاثیر تفکرات رادیکالی و افراط گرایانه ایدئولوژی تروریستهای خارجی ،ایدئولوژی نفرت ،حساسیتهای
ضد دولتی و حتی شکایتهای شخصی قرار گرفته و دست به اقدامات تروریستی میزنند.
مایــورکاس پیــش از این و تنها  3ماه بعد از حمله طرفــداران ترامپ به کنگره در ژانویه  ،2021افراط گرایی داخلی را بزرگترین
تهدید تروریستی آمریکا دانسته بود.
وی یکی از شمار زیاد دموکراتهایی است که درباره تهدید افراط گرایی داخلی در آمریکا هشدار داده است.
در همیــن حــال« ،مــارک وارنــر» رئیــس کمیتــه اطالعاتی
ســنای آمریکا در بیســت و یکمین ســالگرد حمله تروریســتی
 11ســپتامبر هشــدار داد که ایــاالت متحده در حــال حاضر با
تهدیدهای داخلی مواجه اســت و این تهدیدها بســیار بزرگتر
از تروریسم است.
وارنر مردم را به اتحاد در مواجهه با تهدیدهای تروریســتی
بینالمللــی دعــوت و ابراز امیــدواری کرد کشــورش بتواند به
شکل مشابه با چالشها و تهدیدهای داخلی نیز مقابله کند.
وی تصریــح کــرد مــن معتقدم جامعــه اطالعاتــی آمریکا
عملکرد خوبی داشته است.
تصــور میکنــم تهدیدهای تروریســتی کم شــده اما من
دربــاره برخــی فعالیتهــای انجــام شــده در کشــور ماننــد
منکــران انتخابــات و شورشــی کــه در روز  6ژانویــه  2021از
ســوی طرفــداران ترامپ صــورت گرفــت نگــران و امیدوارم
کــه بتوانیم همــان نوع اتحــاد را در پیــش بگیریم.همچنین
کامــال هریس معــاون رئیس جمهور آمریکا نیــز در مصاحبه
با آن بی ســی گفت :تروریسم داخلی بسیار خطرناک است و
کشور را تضعیف خواهد کرد.

