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10خانواده

ضربه موبایل به زندگی 
مشترک

یک  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
مختصص روان شناسی گفت: همچون 
اینترنت  در  غرق  کشورها،  سایر  مردم 
هستیم که متاسفانه به سرعت نیز در 
متأهلی  زندگی  به  آسیب رسانی  حال 

است.
گفــت:  کوهپایــه زاده  فاطمــه 
سال هاســت همپــای دیگر مــردم دنیا، غــرق در اینترنت 
و فــن آوری هســتیم، عالوه بر ســرعتی که در این مســیر 
داریم، متأسفانه به ســرعت نیز در حال آسیب رسانی به 

زندگی هایمان هستیم، مخصوصًا زندگی زناشویی.
وی افــزود: جملــه ای که بــدون آگاهی یــاد گرفته ایم 
این اســت موبایل مثل مســواک وسیله شخصی است، 
آری، موبایل وســیله ای شخصی اســت، ولی نه به بهای 
در هــم ریختــن زندگــی مشــترک! بــه نظرم رســید برخی 
اشــتباهات را ذکر کنم تا هوشمندانه تر از گوشی همراه 

خود استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: موبایل وســیله شــخصی اســت، اما 
همســرتان بایــد از ایــن وســیله شــخصی و اتفاقاتی که 
درآن می افتــد در صــورت تمایــل باخبــر شــود بــر عکس 
گذاشتن صفحه گوشی و یا در حالت سکوت گذاشتن آن 
شک برانگیز و ناراحت کننده است، همیشه بر روی گوشی 

خود رمز بگذارید، ولی رمز را به همسر خود نیز بگویید.
این روانشــناس ابــراز کرد: وقتــی در حــال تایپ پیام 
یــا گشــت در شــبکه ها هســتید و همســرتان کنارتــان 
می نشیند، فورًا صفحه را خاموش نکنید. اگر نخواستید 
او ببینــد بگویید، عزیزم موضوعــی را می بینم که صالح 
می دانم شــما ندانی. نتیجه این جملــه به مراتب بهتر از 

مشکوک رفتار کردن است!
کوهپایه زاده بیان کرد: اگر نیاز به سیم کارت دوم و سومی 
داریــد حتما به همســر خود بگوییــد. نگذاریــد او خودش 
متوجه شــود چراکه عواقبــش زیان بار اســت، گه گاه باهم 
بنشــینید و فضا های موجود در گوشــی تان را تماشاکنید، 

همراهی قطعًا تأثیر خوبی در روابط شما خواهد داشت.
وی اذعــان کــرد: اگــر مزاحــم تلفنی دارید به همســر 
خود بگویید، شــنیدن از جانب شــما بهتر است از اینکه 
خودش متوجه موضوع شود، برای خود پیشرفته ترین 
مدل را گوشی را نخرید در حالی که همسرتان یک گوشی 
معمولــی دارد، تفاوتی بین خود و او احســاس نکنید و 
نظــرش را حتمًا جویا شــوید و اطمینان حاصل کنید که 
راضــی اســت! زنان به طــور نهانــی از حرکت ایــن چنینی 

همسرانشان ناراضی هستند.

چند توصیه برای افزایش 
اعتمادبه نفس در کودکان

والدین  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
و  نفس  عزت  افزایش  در  مهمی  نقش 
به  و  دارند  خود  کودک  اعتماد به نفس 
همین خاطر می بایست عالوه بر توجه 
در  آن ها  تحسین  و  آن ها  به  مناسب 
دیگری  راهکارهای  از  نیاز  مورد  مواقع 

نیز استفاده کنند.
تقویت عــزت نفس و اعتماد به نفس کودکان تفاوت 
بزرگــی در زندگی آن ها ایجاد خواهد کرد. داشــتن عزت 
نفس ســالم می تواند به عنوان ســپری برای کودکان در 
سنین بزرگسالی در هنگام مواجهه با چالش های زندگی 
عمل کند. کودکان با عزت نفس و اعتماد به نفس سالم 
در هنــگام رویارویی با نامالیمات و ســختی ها در زندگی 

خود، بهترین توانایی هایشان را نشان می دهند.
در این میان نقــش والدین به منظور تقویت اعتماد 
بــه نفس و عــزت نفس ســالم در کودکان شــان بســیار 
مهــم اســت. در ادامه به چنــد راهکار ســاده و کاربردی 
به منظــور تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس کودکان 

خواهیم پرداخت.

 با کودکان خود وقت بگذرانید
وقت گذاشــتن برای کودکان باعث می شــود تا آن ها 
احساس کنند برای والدین خود مهم هستند. به عنوان 
مثال می توانید با یکدیگر تفریح مورد عالقه او را انجام 

دهید.

 شنونده خوبی باشید
بــه فرزنــدان خــود توجــه کامل داشــته باشــید و به 
آنهــا گوش دهیــد. از آنها در مورد دوســتان، معلمان و 
فعالیت هایی که در مدرســه انجام می دهند، بپرســید و 
در صــورت نیاز نیز به آن ها راهنمایی داده و کمک شــان 

کنید.

 از کودکان انتظارات واقع بینانه داشته باشید
از مقایســه کودکان با یکدیگر و بزرگســاالن بپرهیزید و 
کاری نکنیــد فرزندان تان زمانی که در انجام فعالیتی خوب 
عمل نمی کنند، احساس شکست کنند. در عوض، کودکان 
خــود را تشــویق کــرده و آن هــا را به خاطر تالش هایشــان 
تحســین کنید. ســپس در گام بعدی، با یکدیگــر در مورد 

چگونگی بهبود عملکرد آنها گفت وگو کنید.

 به نقاط قوت کودکان توجه کنید
بــه فرزنــدان خــود کمــک کنیــد تا نقــاط قــوت خود 
را کشــف کننــد. آن هــا را تشــویق کنیــد تــا فعالیت هــا و 
ســرگرمی های مختلــف را امتحان کنند. بــه آنها توضیح 
دهیــد کــه افــراد بــا یکدیگــر متفاوتنــد و نقــاط قــوت 
متفاوتــی نیز دارنــد و آن ها هم می بایســت به چیزی که 

در آن مهارت دارند، افتخار کنند.

نگاه

تخریب زندگی کودکانه
سپهرغرب، گروه خانواده:  ملینا شیرانی روانشناس بالینی گفت: نزاع و اختالف والدین روی سالمت روانی کودکان اثر نامطلوب می گذارد. اگر ارتباطات یک خانواده خصمانه باشد، زمینه های فراوانی برای تخریب زندگی کودکانه فرزند فراهم کرده، آرامش و امنیت را 

از زندگی او سلب می کند، اختالفات والدین، شدت و تداوم آن موجب ناامنی اضطراب آور و صدمه به احساسات کودکان می شود.
دعوای والدین احساس امنیت کودکان در مورد ثبات خانواده را تضعیف می کند و کودکانی که درگیر مشاجره بسیار والدین هستند، ممکن است نگران طالق والدین خود باشند، این موضوع می تواند احساس عادی بودن در خانواده را برای آن ها دشوار کند زیرا 
دعوا ممکن است غیرقابل پیش بینی باشد. نادیده گرفتن اثرات مخرب دعوای والدین بر کودکان منجر به بروز مشکالت بیشتر در آینده می شود، در اغلب موارد والدین در دعواهای میان خود به فرزندان اهمیتی نمی دهند و گمان می کنند کودک متوجه چنین مسائلی 

نمی شود، آگاهی از تأثیرات مخرب دعوای والدین به آن ها کمک می کند تا به اصالح رفتار و ارتباطات خود بپردازند.

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
و  تشخیص   مرکز  رئیس 
سایبری  جرایم  از  پیشگیری 
را  هشدارهایی  فتا  پلیس 
و  کودکان  استفاده  درباره 
نرم افزارهای  از  دانش آموزان 

آموزش آنالین ارائه کرد.
ســرهنگ علی محمد رجبی با اشاره به اجرای 
پویــش پلیس فتا بــرای ارتقای امنیــت کودکان 
»کــودکان  عنــوان  تحــت  مجــازی  فضــای  در 
آمــوزش  بســتر  عمده تریــن  گفــت:   ســایبری« 
مجازی برای کودکان در نرم افزار »شــاد« است، 
در همین راســتا الزم اســت کــودکان و صدالبته 
والدین آن ها برخی هشــدارها و نکات را مدنظر 
قراردهنــد. والدیــن بایــد بدانند کــه در آمورش 
مجــازی کودکان حداقل ســه اقدام اساســی را 

باید انجام دهند.
وی افــزود:  اولیــن اقــدام تهیــه یــک اینترنت 
خوشــبختانه  اســت،  کــودکان  بــرای  مناســب 
ســیم کارت های کــودک وجــود دارد کــه والدین 
می توانند از آنها استفاده کنند و سومین اقدام 
نیز عدم نصب فیلترشــکن بــر روی تلفن همراه، 

تبلت یا لپ تاپ دانش آموزان است.
رئیــس مرکز تشــخیص  و پیشــگیری از جرایم 
ســایبری پلیــس فتا نصــب برنامه شــاد از منابع 
گفــت:   و  دانســت  مهــم  امــری  نیــز  را  معتبــر 
همان طور که گفته شــد، اصلی ترین بستری که 
کــودکان بــرای آموزش مجــازی از آن اســتفاده 
می کننــد، نرم افزار شــاد اســت. پس الزم اســت 
کــه ابتــدا این نــرم افزار از ســایت معتبر شــاد یا 
عرضه کننــدگان مجــاز و داخلــی نرم افــزار نصب 

شود.
رجبــی ادامــه داد:  اخیــرًا مجرمان ســایبری، 
برنامه هــای جعلــی شــاد را در فضــای مجــازی 
انتشار داده اند و با تبلیغات گسترده در کانال ها 
و گروه های شــبکه های اجتماعی، دانش آموزان 
را به نصب نرم افزار جعلی شاد تشویق می کنند، 
بنابرایــن دانش آموزان، مربیــان و والدین عزیز 
باید بیش از گذشــته مراقب بوده و توصیه های 
ایمنــی را بــه دانش آموزان یــادآوری کننــد. بهتر 
اســت تــا والدیــن خودشــان بــر نصب نــرم افزار 
از منابــع رســمی اقــدام کــرده و نــرم افزار شــاد 
را از طریــق وزارت آمــوزش و پــرورش یــا تنهــا از 

مارکت هــای معتبــر و داخلــی دریافــت و نصــب 
کنند.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نبایــد بــه تبلیغــات 
مختلــف  تخفیف هــای  اعمــال  و  صورت گرفتــه 
در مورد شــاد توجه شــود، گفت:  بــرای نصب و 
به روزرسانی برنامه شــاد نیازی به پرداخت وجه 
نیســت، پس اگــر والدین بــا چنین درخواســتی 
روبه رو شدند باید بدانند که شرکت ارائه دهنده 
جعلــی اســت و باید نــرم افــزار را از منابع معتبر 

نصب کنند.
وی تأکیــد کــرد:  همچنین به منظــور ارتقای 
بهــره وری و امنیــت نرم افــزار نیز الزم اســت که 
نســخه های ایــن نرم افــزار به روزرســانی شــود. 
نکته دیگر انتخاب رمز عبور مناســب و مطمئن 
بــرای این نرم افزار اســت. انتخاب رمزهای قابل 
حــدس نظیر نــام و نام خانوادگــی دانش آموز، 
تاریــخ تولــد، شــماره شناســنامه یــا مــواردی 
توصیــه  عنــوان  به هیــچ  و...   12345 ماننــد 

نمی شود.
رجبــی با بیــان اینکــه به روزرســانی شــاد نیاز 
بــه پرداخــت هزینــه نــدارد، اظهارکــرد:  نرم افــزار 
آموزشــی شاد یک پیام رســان رایگان و آموزشی 
اســت کــه وزارت آمــوزش و پرورش بــرای انجام 
هرچــه بهتــر آموزش هــای مــدارس بــه صــورت 
آنالیــن در ایــام کرونــا در نظر گرفته. ایــن برنامه 

کامال رایگان است.
رئیس مرکز تشــخیص  و پیشــگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتا درباره مراقبت از هک شدن 
اکانت نرم افزار شــاد نیز گفت: در مواردی دیده 
افــراد ســودجو تحــت عناوینــی ماننــد  شــده 
پشــتیبان شــاد و... به کاربــران پیــام داده و از 
آنــان می خواهنــد کــه کــد فعال ســازی و... را 
برایشــان ارســال کننــد. ایــن افــراد بهانه هــای 
مختلفــی را بــرای دریافــت کند مطــرح می کنند 
امــا الزم اســت دانش آموزان و والدیــن بدانند 
که اوًال تمام اکانت های رسمی شاد دارای تیک 
آبــی هســتند و ثانیــًا هیچ یــک از ایــن اکانت ها 
درخواســتی بــرای کــد تاییــد ندارنــد. پــس اگر 
والدیــن به هــر دلیلی با اکانت هــای این چنینی 
روبــه رو شــدند ســریعًا موضــوع را بــه شــماره 

43081 اطالع دهند.
وی نســبت بــه اســتفاده از دیگــر نرم افزارها 
بــرای آمــوزش مجــازی و آنالیــن از ســوی برخی 

از مــدارس نیــز هشــدار داد و گفت: متأســفانه 
از  معلم هــا  و  مــدارس  از  برخــی  همچنــان 
پیام رســانی بــه غیــر از شــاد اســتفاده می کنند. 
از جملــه ایــن نرم افزارها می توان بــه واتس آپ 
اشــاره کــرد. مدیــران مــدارس باید توجــه کنند 
دانش آموزان را به ســمت پیام رســان های دیگر 
و به خصــوص واتــس آپ هدایت نکننــد، چرا که 
در ایــن نرم افزار حریم خصوصــی کاربران رعایت 
تلفــن در معــرض دســترس  نشــده و شــماره 

همگان قرار دارد.
رجبــی در مــورد اســتفاده برخــی از مــدارس 
از محیط هــای آموزشــی دیگــر نیــز ادامــه داد:  

در این شــرایط ممکن اســت افــراد مزاحم وارد 
کالس شــده و اقــدام بــه توهین بــه معلمان و 
دانش آموزان کنند. توصیه جدی ما به مدارسی 
که از بســترهای آموزش مجازی برخط استفاده 
می کننــد ایــن اســت کــه مراقبــت کننــد و احراز 

هویت را انجام دهند.
رئیــس مرکز تشــخیص  و پیشــگیری از جرایم 
ســایبری پلیس فتا با بیان اینکه پیام رسان شاد 
قابلیــت نصــب روی چند دســتگاه را دارد، گفت: 
به همین دلیل نیز و والدین می توانند همزمان 
روی موبایل خودشــان هم این نرم افزار را نصب 
کننــد و از تعامــالت و... که از ســوی فرزندشــان 

انجام می شود، مراقبت کنند.
وی در ادامــه با تأکید بر ضــرورت گفت وگوی 
والدیــن بــا فرزندانشــان درمــورد امنیت فضای 
مجــازی اظهارکــرد:  والدیــن حتمــًا بــا فرزنــدان 
خــود صحبت کنند و دربــاره امنیت در این فضا، 
اطالعاتی را به آنــان بدهند، این صحبت باید در 

یک فرآیند مستمر تعریف شود.
رجبــی همچنیــن درپاســخ بــه این پرســش 
کــه چگونــه می تــوان فضــای اینترنــت را برای 
کــودکان و دانش آمــوزان ایمــن نگه داشــت، 
گفــت:  ایــن روزهــا اســتفاده از اینترنــت جــزو 
دانش آمــوزان  همــه  بــرای  جدایی ناپذیــری 
شــده  اســت. عــدم نصــب فیلتر شــکن، قفــل 
کردن شــبکه های اجتماعی، آرشــیو گروه های 
نامناسب ســنی، گفت وگوی صمیمانه والدین 
و کودکان درباره چالش هــا، نصب برنامه های 
نظارتی از ســوی والدین، زمان بندی استفاده 
افراطــی  و  تنــد  برخــورد  از  پرهیــز  اینترنــت،  از 
در صــورت اشــتباه، اجتنــاب از تذکــر پی درپی 
راه کارهــا  ایــن  جملــه  از  کــودکان  ســرزنش  و 

می شود. محسوب 

چگونه و از چه سنی آموزش زبان دوم برای کودکان را آغاز کنیم؟
خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
اینکه  بیان  با  روانشناس  یک 
برای  دوم  زبان  یادگیری 
و  سال  هفت  تا  سه  کودکان 
مفید  مدرسه  سنین  از  پیش 
یادگیری  این  گفت:  است، 
کودکان  برای  می تواند  زمانی 
ضروری  امری  به  تبدیل  که  شود  مشکل آفرین 
شده و والدین اجبارًا آن را با آموزشی فشرده و 
نامتناسب با شرایط سنی کودک، به فرزند خود 

تحمیل کنند.
دکتــر مــژگان ناقل یادگیــری زبــان دوم برای 
کــودکان را امــری مفیــد در جهت رشــد ذهنی و 
مهارت های اجتماعی آنها دانســت و اظهار کرد: 
ســه تا هفت ســالگی دوره حیاتی بــرای کودکان 
محســوب می شــود کــه طــی آن ذهــن کــودک 
آمادگی بیشــتری برای یادگیــری دارد و از این رو 
کودک می تواند زبان دوم را به سرعت بیاموزد.

وی که دانش آموختــه دکترای علوم اعصاب 

اســت، دربــاره فوایــد یادگیــری زبــان دوم برای 
مغز کودکان ســه تا هفت ســاله، ادامه داد: در 
واقــع نواحــی از مغز کودکانی که مســلط به دو 
زبان هســتند شــروع بــه فعالیت می کنــد که در 
کودکان تک زبانه فعالیتی ندارد. از ســوی دیگر 
تداعی اطالعات، دسترسی به حافظه و عملکرد 
حافظه در کودکان مســلط به دو زبان بیشــتر و 
سریع تر اســت. همچنین تمرکز کودکان مسلط 
بــه دو زبــان بیشــتر اســت چراکــه این کــودکان 
آموخته انــد چگونه اطالعات اضافــی و جزئیات 
غیــر مهــم را نادیــده گرفتــه و بــه اصــل مطلــب 
بپردازند و از این رو این کمتر در معرض نواقص 
شــناختی و مغــزی کــه ممکــن اســت در هنگام 

سالخوردگی در مغز رخ دهد قرار دارند.
ایــن روانشــناس در عیــن حــال بــا تاکیــد بــر 
اهمیــت عــدم اجبــار در آمــوزش زبــان دوم بــه 
کودکان و نحوه صحیح آموزش این زبان، خاطر 
نشان کرد: اکثر والدین زمانی که کودک آمادگی 
بــرای یادگیری زبــان دوم ندارد و یا با مشــکالت 

یادگیــری مواجه اســت او را مجبور بــه یادگیری 
زبــان دوم می کنند، در این شــرایط این یادگیری 
می توانــد بــرای کودک آســیب زا باشــد و بعضًا 
می توانــد یادگیری های بعدی کودک در ســنین 

مدرسه را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد.
کــودکان  کــه  همانگونــه  کــرد:  تصریــح  وی 
زبــان مــادری را از طریق شــنیدن می آموزند باید 
زبــان دوم را نیــز به طور غیر مســتقیم و از طریق 
شــنیدن کلمات بیاموزند. در واقع آموزش زبان 
دوم پیش از ســنین مدرسه باید از طریق تصویر 
و شــعر و نه خواندن و نوشتن اتفاق افتد چراکه 
اینگونــه انگیــزه کــودک بــرای یادگیــری در دوره 

مدرسه نیز بیشتر می شود.
بــه گفتــه ایــن روانشــناس، والدیــن نبایــد 
کــودکان را مجبور بــه آموزش زبــان دوم کنند 
و در عیــن حــال بایــد شــرایط ذهنــی کــودک و 
ســن  بــا  متناســب  آموزشــی  اســتانداردهای 
کــودک خــود را نیز لحــاظ کنند. ناقــل در پایان 
ســخنان خود بــا تأکید بــر اینکه آمــوزش زبان 

دوم بــرای کودکان باید به طور مســتمر انجام 
شــود و این گونــه نباشــد کــه والدیــن پــس از 
مدتــی ایــن آموزش هــا را قطــع کننــد، افــزود: 
در واقــع آمــوزش زبــان دوم بــه کودکان ســه 
تــا هفت ســاله اگــر بــدون اجبــار و منطبــق بــا 

فوایــد  شــود  انجــام  اســتاندارد  روش هــای 
ســن  در  کــودک  هرچــه  چراکــه  دارد  بســیاری 
پایین تــر و به صــورت غیر مســتقیم در معــرض 
آموزش هــای اســتاندرد قــرار گیــرد برای رشــد 

مغزی او بهتر است.

سپهرغرب، گروه خانواده: یک 
تکرار  اینکه  بیان  با  روانشناس 
روابط  در  عیب جویانه  رفتارهای 
ایجاد  به  منجر  می تواند  زوجین 
آن ها  روابط  در  اختالل  و  عادت 
شود، گفت: زوجین نباید در برابر 
رفتارهای آزار دهنده همسر جبهه 
بگیرند بلکه باید نارضایتی خود را از برخی رفتارها 
به شکل معقول و توام با آرامش با همسر خود 

بیان کنند.
شــبنم طلوعــی اظهــار کــرد: زوجین نبایــد در 
برابــر رفتارهــای آزاردهنــده و نا به هنجــار همســر 
جبهه بگیرند، بلکه باید نارضایتی خود را به شکل 
معقــول، منطقی و تــوام بــا آرامش ابــراز کرده و 
همواره با خود بیاندیشــند که حتمًا همسرشان 

برای این رفتارهای خود دلیلی دارد.
ایــن روانشــناس بــا بیــان اینکــه در واقــع فرد 
عیب جو در تالش اســت تا احســاس بی ارزشــی و 
ناتوانی خود را پنهان و یا ارزشمندی و توانایی های 
خــود را اثبــات کنــد، تصریح کــرد: افــراد عیب جو 
ســخت کنترل گــر و ســلطه گر هســتند و از این رو 
فــردی که دائما در حال عیب جویــی و انتقاد از زن 
یا شــوهر خود اســت سعی در ســلطه گری دارد و 

این سلطه را در زیر باورهای به ظاهر معقول خود 
پنهان می کند.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه افــراد بایــد بــرای ایــن 
رفتارهای آزاردهنده همسر خود به دنبال راه حل 
و نــه دائمًا عیب جویی و انتقــاد و بعضا مچ گیری 

باشند، افزود: زوجین باید بیاموزند تا عیب جویی 
را به شیوه درستی که همان بیان نیازها به همسر 
اســت تبدیل کنند. اینگونه بــه جای عیب جویی و 
انتقادات تند، حذف برخی از عادات آزاردهنده را از 

همسر خود درخواست می کنند.

طلوعــی همچنین بــه اهمیت گفتگــو زوجین 
بــا یکدیگر دربــاره نیازها و خواســته های خود نیز 
اشــاره و تأکید کرد: زوجین باید زمان هایی خاص 
را به گفتگو با یکدیگر اختصاص دهند و می توانند 
در این زمان ها دربــاره رفتارهای آزاردهنده و لزوم 

حذف آن ها نیز گفتگو کنند.
ایــن روانشــناس همچنین به زوجیــن توصیه 
کرد: به هنگام مطرح کردن نقاط ضعف همسر و 
بیان رفتارهای آزاردهنده او، گفت و گو را با جمالت 

زیبا و ذکر رفتارهای مثبت همسر آغاز کنند.
طلوعــی در عیــن حــال »مچ گیــری« را عادتــی 
مرض گونــه و متفــاوت بــا رفتــار عیب جویانــه از 
دیگران دانســت و این را هم گفت: اگر عیب جویی 
تبدیل به عادت مچ گیری شــود بایــد زوجین برای 

درمان آن از مشاوران بهره بگیرند.
وی بــا بیان اینکه در رفتار عیب جویانه و انتقاد 
به همســر باید اعتدال وجود داشته باشد، ادامه 
داد: زوجیــن باید ســعی کننــد انتقــادات خود به 
همســر را به گونــه ای مطرح کنند کــه عیب جویی 

تلقی نشود.
طلوعــی در پایــان ســخنان خود تصریــح کرد: 
زوجیــن نباید تمام رفتارهای آزاردهنده همســر را 
یک بــاره با او مطرح کننــد چراکه این گونه کدورتی 
شکل گرفته و اثر مثبتی نیز بر رفتار همسر نخواهد 
داشت. در این راستا زوجین می توانند در مقاطع 
زمانــی خاص به بیــان یک رفتــار آزاردهنده خاص 
بپردازند و دربــاره چرایی انجام آن و چگونگی رفع 

آن با همسر خود گفت وگو کنند.

فاطمه 
کوهپایه زاده

والدین 
مهارت پرور

هشدارهای پلیس برای آموزش آنالین امن

ی نحوه تأمین امنیت کودکان در فضای مجاز

سرهنگ رجبی

شبنم طلوعی

زبان دوم

  اخیرًا مجرمان سایبری، برنامه های جعلی شاد را در فضای مجازی انتشار داده اند و با 
وه های شــبکه های اجتماعی، دانش آموزان را به نصب  تبلیغات گســترده در کانال ها و گر
نرم افزار جعلی شــاد تشــویق می کنند، بنابراین دانش آموزان، مربیــان و والدین عزیز باید 
بیــش از گذشــته مراقب بــوده و توصیه های ایمنی را به دانش آموزان یــادآوری کنند. بهتر 
است تا والدین خودشان بر نصب نرم افزار از منابع رسمی اقدام کرده و نرم افزار شاد را از 

ورش... طریق وزارت آموزش و پر

در برابر رفتارهای آزار دهنده همسر جبهه نگیرید
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زنان سرپرست

آسیب های اجتماعی که در 
دوران کرونا گریبان گیر زنان 

سرپرست خانواده شد!
و  فقر  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
فقدان پیوند های اجتماعی و در  نتیجه، 
دریافت  عدم  و  فشار  از  آنها  تجربه 
و  رسمی  نوع  از  چه  مناسب،  حمایت 
سرپرست  زنان  غیررسمی،  نوع  از  چه 
معرض  در  را  فرزندانشان  و  خانواده 

آسیب قرار می  دهد.
این روز ها و در اثنای خســتگی خانواده ها و پس از 
دوره طوالنی بیماری همه گیر کووید 19 و شــروع زنگ 
خطــر، بــرای جامعه  زنــان به خصوص زنان سرپرســت 
خانــوار، معضلــی به نــام نگرش های منفــی اجتماعی 
نســبت بــه زن سرپرســت خانــواده پــر رنــگ شــده که 
نگرانــی آنهــا، نســبت بــه آینــده فرزنــدان و تعــداد و 
بیشــتر  و  بیشــتر  را  جامعــه  در  نقش شــان  تعــارض 
کــرده و گاه هویــت سرپرستی شــان هــم دســتخوش 
بی مهری هایــی شــده کــه مغایــر بــا فرامیــن اســالمی 

است.
فقــر و فقــدان پیوند هــای اجتماعــی و در  نتیجــه، 
تجربه آن ها از فشــار و عدم دریافت حمایت مناســب، 
چــه از نــوع رســمی و چه از نــوع غیررســمی، این زنان 
و فرزندانشــان را در معــرض آســیب قــرار می  دهــد و 
ایــن آســیب ها تهدیــدی برای زنــان سرپرســت خانوار 
زمینه هــای  و  شــرایط  کــه  چــرا  می آینــد،  حســاب  بــه 
مناســب به ویژه در بســتر اقتصادی و محیطی که زنان 
سرپرســت خانــوار در آن احســاس امنیــت اجتماعــی 
داشــته باشــند، بــه چشــم نمی خــورد و قانون هــای 
مغفول مانده حوزه زنان سرپرســت خانوار، همچنان 
در بســتر مــاده و تبصره هــای بی اســاس، رنــگ و بوی 

خود را از دست می دهند.

همیــن مشــکالت و موانعــی کــه در دنیــای بیرون 
بــر ســر راه سرپرســتی زنــان بــه وجــود آمــده، باعث 
می شــود تا زنان سرپرســت خانوار به عنوان قشــری 
زمینه هــا  تمامــی  در  و  شــده  شــناخته  آســیب پذیر 
حمایت هــای اجتماعــی کمتــری را دریافــت می کننــد. 
از  14 درصــد  کــه حــدود  دارد  آن  از  آمار هــا حکایــت 
خانوار هــای ایرانی را زنان سرپرســت خانوار تشــکیل 
ج تحصیلی باال  می دهــد و در این میان زنانی با مــدار
هــم بــه چشــم می خورنــد و البتــه زنانی با مســائل و 
مشــکالت اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی عدیده و 
حال در پی شــناخت آسیب های درونی و بیرونی شان 
ایــن ســؤال مطرح می شــود کــه کــدام گام و قانون 
خانــوار  سرپرســت  زنــان  توانمند ســازی  بــرای  را 
 ، برداشــته ایم؟ و برایشــان کــه هم پدرنــد و هم مادر
هــم کارمند هســتند و هــم کارگر، هــم فرزندند و هم 

آســیب پذیر، به واقع چه کرده ایم؟
مگــر نــه آنکه هــر کدام بــه دنبــال پناهگاهــی برای 
امنیــت اجتماعــی و روانــی خــود بوده ایــم؟ حــاال کــه 
گام  جــان،  خســته  زنــان  ایــن  از  غفلــت  راه  کــوره  در 
برداشــته ایم، حداقــل دســتی باشــیم بــر آرامششــان 
نــه آتشــی بــر جــان نحیفشــان! و ایــن یعنــی حمایت 
همه جانبــه  دولــت، نهاد هــای خصوصــی و همه آحاد 
مــردم. تــا حدی کــه کمک رســانی بــه آنها چیــزی فراتر 
از کمک هــای مالــی را در بر می گیرد که توانمندســازی 
از  یکــی  خانــوار،  سرپرســت  زنــان  مهارت آمــوزی  و 

آن است. مهم ترین بخش های 
حمایت هایــی کــه دولــت بــر پایــه قوانیــن بودجــه 
ســالیانه از زنان سرپرســت خانوار دارد، بسیار ناچیز و 
اندک اســت و همین عاملی برای اشتغال اجباری برای 
آنان می شــود. دولت باید متناســب با نیاز این زنان و 
مشــاغل مورد نیاز جامعه، مهارت های شــغلی الزم را 
به وجود آورده و از دســتگاه های متولی، ویژه )وزارت 
کمیتــه  و  بهزیســتی  و  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون 
امداد- ریاســت جمهوری و معاونت زنان و خانواده ( 
به عنوان پشــتیبانان این قشر آســیب پذیر بخواهد تا 
روند بهبود و تســهیل شــغل و امنیت اجتماعی شــان 
را تأمیــن نمــوده و نــگاه ویــژه  خــود را معطــوف این 
عزیــزان بدارنــد، که نکند در تند بــاد حوادث، کمر خم 

کرده و از زندگی دســت بکشند.

دریچه
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سازمان آگهی و بازرگانی 

خانواده اگر خداوند خیر خانواده ای را بخواهد
سپهرغرب، گروه خانواده:  قال رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله:

َرُهم ُعُیوَبُهم َفَیُتوُبوا ِمنها؛  فَق فی َمعیَشِتِهم َوالَقصَد فی َنَفقاِتِهم َوَبّصَ َر َصغیُرُهم َکبیَرُهم َوَرَزَقُهُم الّرِ َهُهم ِفی الّدیِن َوَوّقَ  إذا أراَد اهلل ِبأهِل َبیٍت َخیرا َفّقَ
احترام  بزرگ ترهایشان  به  را در دین دانا می کند، کوچک ترها  آنان  براى خانواده اى خیر بخواهد  آله و سلم می فرماید: هرگاه خداوند  و  رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه 

می گذارند، مدارا در زندگی و میانه روى در خرج را روزی شان می نماید و به عیوبشان آگاه شان می سازد تا آنها را برطرف کنند.

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
ویزیت  هزینه های  از  غ  فار
از  پیش  »مشاوره  جلسات 
بهانه های  به  بعضًا  که  ازدواج« 
و  اعتبار  جمله  از  مختلف 
چند  روانشناس  باالی  تجربه 
شده  تصویب  تعرفه های  برابر 
همواره  که  شرایطی  در  می شود،  دریافت 
تأکید  مذکور  مشاوره  انجام  بر  کارشناسان 
دارند، بعضا هزینه انجام یک تست روانشناسی 
روانشناس  خانم  یا  آقا  توسط  ازدواج  از  پیش 
سخن  صاحب  تحصیل کرده،  فردی  قضا  از  که 
تومان  میلیون  یک  است،  هم  احترامی  قابل  و 

آب می خورد.
جلســه  یــک  هزینــه  دربــاره  مطــب  منشــی 
مشــاوره با ایــن دکتر روانشــناس که بر حســب 
تجربه و تحصیالت می توان او را خبره این حوزه 
خطاب کرد چراکه دانشــجویان متعددی از علم 
این اســتاد بهــره می برنــد، اینطــور می گوید که 
»هزینــه اش می شــود 250 هزار تومــان« و این 
در حالــی اســت که تعرفــه ابالغی ســال جاری از 
سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برای 
روانشناس یا مشاور دارای تحصیالت دکترا 187 
هزار تومان و برای تحصیالت کارشناســی ارشــد 

130 هزار تومان است.

هرچنــد کــه ایــن تعرفــه در قیــاس بــا ســایر 
ایــن  شــده  شــناخته  همــکاران  تعرفه هــای 
روانشــناس قــدری منصفانه تر به نظر می رســد 
امــا جمالت بعدی منشــی دربــاره شــرایط ارائه 
مشــاوره پیش از ازدواج توســط ایــن دکتر قابل 
تامل تر اســت: »تا دو مــاه آینده تمام وقت های 
دکتــر پر اســت و هفته آخر اســفند هــم ممکنه 
ایــران نباشــه، اگر تصمیم به رزرو وقــت دارید، تا 

دو روز آینده اطالع بدید.«
»در ضمــن، ممکنــه جلســات مشــاوره ســه 
تــا چهار مــاه طول بکشــه و هزینه انجام تســت 
ازدواج نیز یک میلیــون تومانه« این را می گوید 
و مــن می مانــم و این فکر که یعنــی یک دختر و 
پســر جوان با وضع اقتصادی فعلی و در ابتدای 
آشــنایی کــه مشــخص نیســت ایــن آشــنایی به 
ازدواج هــم ختم شــود یا خیر، بایــد دو میلیون 
تومــان )یک میلیــون تومان برای تســت ازدواج 
و یــک میلیــون تومــان بــرای حداقــل 4 جلســه 
مشاوره( بپردازند؟، از سوی دیگر از کجا معلوم 
این جوانان تا رسیدن به فرد مناسب خود برای 
ازدواج با چند نفر آشــنا می شوند که هر بار این 
فرآینــد میلیونی را برای آشــنایی با هــر فرد تکرار 

کنند؟.
از طرفــی شــاید ایــن تصــور ایجــاد شــود که 
الزامــی بــه مراجعــه افراد بــه این روانشناســان 
بــه  می تواننــد  جوانــان  نــدارد،  وجــود  معتبــر 
روانشناسان با تجربه کمتر و هزینه مشاوره کمتر 
مراجعه کنند چراکه این روانشناسان باتجربه به 
اصطالح »نان علم« خود را می خورند، اما با این 
وجود به دلیل حساســیت باالی مشــاوره پیش 
روانشناســان،  تشــخیص  اهمیــت  و  ازدواج  از 
می توان این حق را به جوان داد که بدلیل عدم 
شناخت روان شناسان جوان و تازه کار علی رغم 
مهارتشــان در حــل مســائل، بــرای دریافت این 
خدمات، به روانشناسان با تجربه و دارای اعتبار 

مراجعه کنند.
از ســوی دیگر در تعرفه های تصویب شده 
و ابالغی از ســوی ســازمان نظام روانشناسی 
و مشــاوره کشــور تفاوتی میان میــزان تجربه 
هزینــه  دریافــت  بــرای  روانشــناس  اعتبــار  و 
رئیــس  گفتــه  بــه  و  نــدارد  وجــود  مشــاوره 
ســازمان نظام روانشناســی و مشــاوره کشور 
هیــچ  ازدواج  تســت های  انجــام  بــرای  حتــی 
تعرفــه جداگانــه ای تا کنون مصوب نشــده و 
هیــچ روانشناســی حــق دریافت ایــن مبالغ از 

ندارد. را  مراجعان 
انجــام  ضــرورت  بــه  کارشناســان  بارهــا 
مشــاوره های پیش از ازدواج به منظور افزایش 
از  جلوگیــری  و  یکدیگــر  از  زوجیــن  شــناخت 
طالق هــای احتمالــی بعــدی تاکیــد کرده اند اما 
هزینه های باالی خدمات روانشناسی و مشاوره 

و در عین حال تحت پوشــش بیمــه نبودن این 
خدمات، دسترســی به این مشــاوره ها را سخت 

کرده اند.

مشاوره  تخصصی  مراکز  تعداد  چه   
ازدواج و خانواده در کشور وجود دارد؟

مدیــر گــروه برنامه ریزی و مشــاوره معاونت 
جوانــان وزارت ورزش و جوانــان، با بیــان اینکه 
وزارت ورزش و جوانــان بــا اســتناد بــه جــزء 10 
بنــد »پ« مــاده 4 قانــون اهــداف، وظایــف و 
اختیــارات وزارت ورزش و جوانــان و در راســتای 
تحقــق سیاســت های کلــی جمعیــت اقــدام به 
صــدور مجــوز مراکــز تخصصی مشــاوره ازدواج 
طــی   92 ســال  از  گفــت:  می کنــد،  خانــواده  و 
تفاهم نامه هایی با سازمان نظام روانشناسی و 
مشــاوره کشــور، مجوز مراکز تخصصی مشاوره 
ازدواج و خانــواده به صــورت مشــترک توســط 
ســازمان نظام روانشناســی و مشــاوره کشور و 

وزارت ورزش و جوانان صادر می شود.
بــه گفته مریــم نجابتیان در حــال حاضر 420 
مرکــز تخصصــی مشــاوره ازدواج و خانــواده در 
کشــور فعال اســت که ســهم تهــران از این بین 
145 مرکــز اســت. همچنین برخی در اســتان ها 
بــاالی 20مرکز فعال اســت و در عیــن حال هیچ 
اســتانی بدون مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و 

خانواده نیست.
وی دربــاره شــرایط صــدور مجــوز تاســیس 
خانــواده،  و  ازدواج  مشــاوره  مراکزتخصصــی 
توضیــح داد: تاهــل، داشــتن حداقل 30 ســال 
از  فعالیــت  تخصصــی  پروانــه  داشــتن  ســن، 
ســازمان نظام روانشناســی و مشــاوره کشور از 
جمله شرایطی است که افراد خواهان تاسیس 
مرکــز تخصصی مشــاوره ازدواج و خانواده باید 
داشــته باشــند. همچنیــن ایــن افــراد بایــد در 
مصاحبه تخصصی علمی و اخالقی شرکت کرده 
و در صــورت پذیرفتــه شــدن می تواننــد فرآیند 

دریافت مجوز را طی کنند.
این روانشناس درباره اهمیت محل تأسیس 
مراکز تخصصی مشــاوره و ازدواج، افزود: محل 
مراکــز نیــز بایــد بــه تأییــد ادارات کل ورزش و 

جوانان استان ها برسد.
نجابتیــان دربــاره نحــوه تاییــد تیم مشــاوره 
خانــواده  و  ازدواج  مشــاوره  تخصصــی  مراکــز 
کشــور، ادامه داد: تیم مشاوره مراکز تخصصی 

مشــاوره ازدواج و خانــواده نیــز بایــد بــه 
ادارات کل ورزش و جوانان استان ها 

معرفی شــوند. تمــام اعضا تیم 
پروانــه  بایــد دارای  مشــاوره 

تخصصی از سازمان نظام 
روانشناســی و مشاوره 

در  و  باشــند  کشــور 
نداشــتن  صــورت 

پروانــه بایــد تحــت نظــر 
مدیر مرکز فعالیت کنند.

متقاضیان  مجوز  صدور   
تاسیس مراکز تخصصی مشاوره ازدواج 

و خانواده در دورترین نقاط کشور
نجابتیان با بیان اینکه این معاونت در تالش 
است مشــاوره را تا دورترین استان ها گسترش 

دهد، 
ایــن خبر را هــم داد که برنامه ریــزی معاونت 
امور جوانان برای ســال جاری صدور مجوز برای 
افراد خواهان تأسیس مراکز تخصصی مشاوره 
کشــور  نقــاط  دورتریــن  در  خانــواده  و  ازدواج 

است.
و  روانشناســی  خدمــات  ارائــه  دربــاره  وی 
مشــاوره بــه زوجیــن کم برخــوردار، ادامــه داد: 
افــراد  جوانــان  و  ورزش  کل  ادارات  طریــق  از 
کم بضاعت شناســایی شــده خدمات مشــاوره 

رایگان به آنها عرضه می شود.
ایــن روانشــناس افــزود: در صفحه نخســت 
پرتال وزارت ورزش و جوانان لیســت تمام مراکز 
تخصصــی مشــاوره ازدواج کشــور درج شــده و 
افراد می توانند با مراجعه به پرتال از آدرس این 

مراکز با خبر شوند.

انجام  برای  گزاف  هزینه های  دریافت   
تست های ازدواج، غیر قانونی است

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دریافــت هزینه هــای 
گزاف برای انجام تســت های روانشناســی پیش 

از ازدواج غیرقانونی اســت، تصرح کرد: همواره 
اعــالم کرده ایم کــه مخالف دریافــت هزینه های 
هســتیم.  ازدواج  تســت های  بــرای  گــزاف 
اعتقادمــان این اســت کــه در ابتدا بایــد زوجین 
در  و  گیرنــد  قــرار  روانشــناس  مصاحبــه  مــورد 
نهایت اگر ابهامی باقی ماند مشــاور می تواند از 
تست های ازدواج هم اســتفاده کند. متأسفانه 
برخــی مراکــز هســتند که در همــان ابتــدای کار 
شــروع به گرفتن تســت از زوجین کرده و در این 
راستا مبالغ باال نظیر یک میلیون تومان و بیشتر 
هم دریافت می کنند. از این رو گرفتن تست های 
ازدواج پیش از انجام مشــاوره دقیق غیرقانونی 
اســت. از سوی دیگر هزینه های تست هم بسیار 

پایین تر از یک میلیون تومان است.
مدیــر گــروه برنامه ریزی و مشــاوره معاونت 
جوانــان وزارت ورزش و جوانــان نرخ هزینه های 
ارائــه خدمات روانشناســی و مشــاوره در مراکز 
تخصصــی مشــاوره ازدواج و خانواده را همانند 
تعرفه ابالغی از سوی سازمان نظم روانشناسی 
و مشــاوره عنوان کرد و ایــن را هم گفت: وزارت 
ورزش و جوانــان بــر روی این مراکــز نظارت عام 
دارد و نظارت تخصصــی به منظور عدم دریافت 
هزینه هــای گزاف از مراجعین بر عهده ســازمان 
نظــام روانشناســی و مشــاوره کشــور اســت تــا 
این مراکز تعرفه های خــارج از عرف از مراجعین 

دریافت نکنند.

مشاوره  تخصصی  مراکز  بر  نظارت   
ازدواج چطور انجام می شود؟

نجابتیــان افزود: تمــام مراکز مشــاوره ما به 
صورت فصلی و هر ســه ماه یک بار مورد بازدید 
قــرار می گیرنــد. فرم هــای ارزیابــی در این راســتا 
طراحی شــده کــه طــی آن اطالعــات مربوط به 
نتایــج مشــاوره ها اســتخراج می شــود و از ایــن 

مــورد  مراکــز  ارزیابی قــرار می گیرند. طریــق 

همچنیــن در نظــر داریم این نظــارت را حرفه ای 
تــر کــرده و به ســمتی رویم کــه بتوانیــم نظرات 
مراجعــان نســبت بــه جلســات مشــاوره را نیــز 

احصاء کنیم.
مدیــران  دانش افزایــی  دوره هــای  بــه  وی 
مراکــز تخصصــی مشــاوره ازدواج و خانواده نیز 
اشــاره کرد و افزود: این دوره های دانش افزایی 
و بازآمــوزی از ســال 98 بــرای مدیــران مراکــز، 
مشــاوران و روانشناســان حداقــل ماهــی یــک 
الــی دو بــار به صورت حضــوری و مجــازی برگزار 
می شــوند و تمدیــد مجــوز مراکــز را منــوط بــه 

شرکت در این دوره ها است.
مدیــر گــروه برنامه ریزی و مشــاوره معاونت 
جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره مشکالت 
مربــوط بــه تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتــن 
خدمات روانشناســی و مشــاوره افــزود: در این 

راســتا تالش هایــی شــده و هرچنــد تعــدادی از 
مراکــز ما از طریــق بیمه های تکمیلــی این کار را 
انجــام می دهند اما همچنان این خدمات تحت 

پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته اند.

ازدواج هایی  طالق ها  از  بسیاری  علت   
است که نباید رخ می داد

خــود  ســخنان  پایــان  در  روانشــناس  ایــن 
دربــاره اهمیــت مشــاوره پیــش از ازدواج تاکید 
کــرد: تالش می کنیــم در حوزه مشــاوره پیش از 
ازدواج فرهنــگ ســازی کنیــم چراکه شــاید علت 
بســیاری از طالق ها، ازدواج هایی است که نباید 
اصال انجام می شــد. اگر که جوانان می توانستد 
قبــل از انتخاب زوج مورد نظر از طریق مشــاوره 
توانمنــدی  و اطالعات خود را بــاال می بردند و با 
تدبیر مناســب فرد مناســب را انتخــاب کنند، کار 

به طالق کشیده نمی شد.

 دریافت هزینه هایی بیشتر از تعرفه های 
ابالغی جایز نیست

رئیس ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
کشــور با بیــان اینکــه مطابق با تصویــب هیئت 
دولــت تعرفــه 45 دقیقه خدمات روانشناســی 
و  مشــاوران  بــرای   1400 ســال  در  مشــاوره  و 
ارشــد  کارشناســی  مــدرک  دارای  روانشناســان 
130 هــزار تومــان و دکتــری 187 هــزار تومــان 
اســت، گفت: تفاوتی میان هزینــه ارائه خدمات 
وجــود  مختلــف  زمینه هــای  در  روانشناســی 
نــدارد و ایــن تعرفــه عام اســت. از ایــن رو تمام 
خدمــات  ارائــه  در  مشــاوران  و  روانشناســان 
مشاوره چه در زمینه ازدواج و چه در زمینه های 
دیگــر بایــد از این تعرفه ها پیــروی کنند و گرفتن 

نرخی بیشتر از نرخ مصوب جایز نیست.
دکتــر محمد حاتمی در عیــن حال تاکید کرد: 
نــرخ مصــوب بــرای ارائــه 45 دقیقــه خدمــات 
مشــاوره اســت و از ایــن رو اگر جلســه مشــاوره 
بیشتر از 45 دقیقه به طول انجامد مشاوران و 
روانشناســان می توانند دقایق مازاد بر این 45 

دقیقه را محاسبه کنند.

نرخ  روانی  آزمون های  گرفتن  برای   
جداگانه ای مصوب نشده است

وی در پاســخ بــه این ســوال که بــا توجه به 
اینکــه بعضــا هزینه تســت های مشــاوره پیش 
از ازدواج تــا یک میلیــون تومان عنوان 
می شــود، آیــا هزینه این تســت ها 
جدای از هزینه درمان است و 
مشــاوران و روانشناسان 
دریافــت  بــه  مجــاز 
بــرای  مبالــغ  ایــن 
تست های مشاوره 

ازدواج هســتند؟  از  پیــش 
گرفتــن  بــرای  کــرد:  تصریــح 
آزمون های روانــی نرخ جداگانه ای 
مصوب نشده است و هزینه تست های 
مشــاوره جزء همان هزینه درمان محســوب 
می شود. اگر گرفتن این آزمون های روانی وقتی 
بیشتر از 45 دقیقه صرف شود نیز روانشناسان 
و مشــاوران می توانند دقایق مازاد را محاســبه 

کرده و از مراجعه کننده دریافت کنند.
حاتمــی با تاکیــد بر اینکه هزینــه هیچ آزمون 
روانی به جز برخی آزمون های خاص نظیر تست 
"وکسلر" )تست هوش( که وقت زیادی می برند 
یــک میلیون تومــان نیســت، خاطر نشــان کرد: 
هزینه هیــچ آزمون روانشــناختی برای مشــاوره 
پیش از ازدواج به یک میلیون تومان نمی رســد 
و هیچ روانشناسی حق گرفتن این مبالغ را برای 

تست ازدواج ندارد.

 هیچ کس حق ندارد به دلیل اینکه استاد 
تمام دانشگاه و یا مشهور است مبالغی بیشتر 

از تعرفه های مصوب دریافت کند!
حاتمــی همچنیــن در پاســخ بــه این ســوال 
کــه بعضــا برخــی از اســاتید سرشــناس حــوزه 
از  خــود  بــاالی  اعتبــار  به دلیــل  روانشناســی 
مبالــغ  و  نکــرده  پیــروی  مصــوب  تعرفه هــای 
بیشــتری را از مراجعان دریافت می کننند، تاکید 
کــرد: اخــالق حرفه ای حکــم می کند که اســاتید 
از تعرفه هــای مصــوب پیروی کنند. هیچ کســی 
حق ندارد به دلیل اینکه اســتاد تمام دانشــگاه 

و یــا مشــهور و محبــوب اســت مبالغی بیشــتر 
ایــن  کنــد.  دریافــت  مصــوب  تعرفه هــای  از 
حرف درســت اســت که بایــد تغییراتــی در این 
ســابقه  و  تجربــه  کــه  شــود  ایجــاد  تعرفه هــا 
کاری و حرفــه ای روانشناســان بــرای دریافــت 
هزینــه از مراجعیــن و در تعرفه ها لحاظ شــود 
امــا در حــال حاضــر تعرفه هــای مصــوب برای 
تمــام روانشناســان یکســان اســت و باید این 
قانون اجرا شــود و کســی حق نــدارد به دلیل 
محبوبیــت و یا شــهرت خــود از دیگــران مبالغ 

کند. دریافت  اضافه تری 

اصلی  مساله  »مالی«  مشکالت   
سازمان های بیمه

بــا اشــاره بــه  وی در ادامــه ســخنان خــود 
هزینه های باالی خدمات روانشناسی و مشاوره 
برای اقشــار کم درآمد، به ضرورت اجرایی شدن 
بیمه های پایه و تکمیلی برای این خدمات اشاره 
کرد و افــزود: پیش از این نیز اعــالم کرده ایم که 
بهتر اســت مشــاوره پیش از ادواج اجباری شود 
چراکــه مطمئنــا دریافت خدمات روانشناســی و 
مشــاوره پیش از ازدواج می تواند نرخ اختالفات 
زوجیــن پــس از ازدواج و حتــی طــالق را کاهش 
دهد. با این حال بســیاری از مردم توان پرداخت 
ایــن هزینه ها را ندارنــد. باید مطابق بــا بند "ج" 
ماده 102 قانون برنامه ششــم توسعه خدمات 
روانشناسی و مشــاوره تحت پوشش بیمه های 

پایه و تکمیلی قرار گیرند.
 این قانون باید اجرایی شود تا مردم بتوانند 

به راحتی از این خدمات استفاده کنند.
رئیس ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
کشــور بــا اشــاره بــه جلســات برگــزار شــده بــا 
ســازمان های بیمه برای تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتــن خدمات روانشناســی و مشــاوره، گفت: 
مســاله اصلی سازمان های بیمه مشکالت مالی 

است. 
اینها معتقدند که تعرفه خدمات روانشناسی 
و مشاوره باال اســت و از نظر اقتصادی برایشان 
مقرون به صرفه نیست و از این رو دولت باید به 

آنها سوبسید اختصاص دهد. 
مجلــس بایــد بــه این بحــث ورود کنــد. چه 
بســا که بــه بســیاری از خدمات پزشــکی یارانه 
تعلــق می گیرد و با دادن سوبســید به بیمه ها 
از  می تواننــد  بی بضاعــت  و  کم درآمــد  اقشــار 
بهره منــد  مشــاوره  و  روانشناســی  خدمــات 

شوند.

 مشکل » کمبود امکانات« در نظارت بر 
مرکز مشاوره

مراکــز  بــر  نظــارت  در  اصلــی  مشــکل  وی 
از جملــه مراکــز تخصصــی مشــاوره  مشــاوره 
امکانــات«  کمبــود   « را  خانــواده   و  ازدواج 
نیــز  دوره ای  طــور  بــه  مــا  افــزود:  و  دانســت 
مشــاوره  تخصصــی  مراکــز  از  بازدیدهایــی 
ازدواج و خانــواده داریــم امــا مشــکل اصلــی 
کمبــود امکانــات الزم بــرای ایــن نظارت هــا و 

است.  بازدیدها 
ســازمان نظام روانشناســی و مشاوره کشور 
امکانات الزم را برای این کار ندارد و مجبور است 
از ظرفیت شوراهای استانی و خود روانشناسان 

استفاده کند.
 در ایــن راســتا بــرای گرفتن کمــک از مجلس 
درخواســت کرده ایم و به دفتــر رئیس جمهوری 

نیز این درخواست را ارسال کرده ایم.
و  روانشناســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
بــه  پایــان ســخنان خــود  مشــاوره کشــور در 
مــردم توصیــه کــرد: توصیــه می کنم افــراد به 
کننــد  مراجعــه  مشــاورانی  و  روانشناســان 
کــه دارای پروانــه تخصصــی از ســازمان نظــام 
روانشناســی و مشــاوره کشــور هســتند و اگــر 
روانشناس و مشــاوری بیشتر از مبالغ مصوب 
حتمــا  کــرد  دریافــت  افــراد  از  دولــت  هیئــت 
ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور را 
از ایــن تخلف مطلــع کنند چراکه این ســازمان 
حتمــا به عنــوان مدافــع حقوق مــردم در این 
حوزه پیگیری الزم و برخورد متناســب را انجام 

خواهد داد.

مشاوره ازدواج

پیش از ازدواج یک میلیون تومان! وانشناسی  ینه تست ر هز

تالش می کنیم در حوزه 
مشاوره پیش از ازدواج 
فرهنگ سازی کنیم چراکه 
شاید علت بسیاری از 
طالق ها، ازدواج هایی است 
که نباید اصال انجام می شد. 
اگر که جوانان می توانستد 
وج مورد نظر  قبل از انتخاب ز
از طریق مشاوره توانمندی  
و اطالعات خود را باال 
می بردند و با تدبیر مناسب 
فرد مناسب...

 جوانان می توانند به 
وانشناسان با تجربه کمتر و  ر
هزینه مشاوره کمتر مراجعه 

وانشناسان  کنند چراکه این ر
باتجربه به اصطالح »نان علم« 

خود را می خورند، اما با این 
وجود به دلیل حساسیت باالی 

مشاوره پیش از ازدواج و اهمیت 
وانشناسان، می توان  تشخیص ر
این حق را به جوان داد که بدلیل 

وان شناسان ... عدم شناخت ر
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اتمام حجت رئیسی با بانک ها به 
بدهکاران بدحساب 

میدان ندهید
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
خطاب  حجتی  اتمام  در  جمهور  رئیس 
بر  سخت گیری  خواستار  بانک ها  به 
بر  سهل گیری  و  حرفه ای  بدحساب های 

مردم شد.
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی 
بــا اتمام حجتی خطاب به بانک ها تأکید 
کرد: به بدهکاران بدحســاب میدان ندهید، اسامی آنها 

را منتشر کرده و دستشان را قطع کنید.
وی افــزود: در تســهیل پرداخــت وام بــه مــردم، در 
تســهیالت خــرد بــه مــردم بــه جــای وثیقــه و ضامــن، 

اعتبارسنجی کنید.
رئیس جمهور با اشــاره به واگذاری بنگاه های تولیدی 
کــرد: ســریعًا  بانک هــا، تصریــح  تملیــک شــده توســط 
واحدهای تملک شده تولیدی را راه اندازی یا واگذار کنید.
حجت االسالم رئیسی گفت: سود مازاد دریافتی از نرخ 
اعالمی بانک مرکزی را پس دهید و در نظامات و مقررات 

بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت بازنگری کنید.
وی در پایــان افــزود: حداکثر تا پایان ســال به منظور 
بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی 

کارگروهی تشکیل داده و اعالم نتیجه کنید.

خیال بورس راحت شد!
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سال  بودجه  الیحه  در  که  تصمیماتی 
شده  گرفته  گاز  نرخ  درمورد  آینده 
دامن  سرمایه  بازار  تالطم های  به  بود، 
می زد و بدتر از آن انواع اخباری بود که 
یا  اصالح  درمورد  قبل  هفته های  طی 
گوش  به  مذکور  تصمیم  اصالح  عدم 
نفع  به  ماجرا  می رسد  نظر  به  حال  این  با  می رسید. 
درخصوص   1۴01 سال  بودجه  الیحه  و  تمام  بورس 
اصالح  پتروشیمی ها  خوراک  گاز  نرخ  محاسبه  نحوه 

شد.
برخــی بندهــای الیحــه بودجــه ســال 1401 از جملــه 
نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشــیمی ها باعث شد تابلوی 
معامالت بورس دوباره قرمز شــود و از آن زمان تا کنون 
بــازار ســرمایه دوبــاره از تعــادل خــارج شــده و در گیر و 
دار از دســت دادن کانــال یک میلیــون و 300 هزار واحد 
اســت. البتــه هشــت روز بعــد از تقدیــم الیحــه بودجه، 
سیداحســان خانــدوزی، وزیر امــور اقتصــاد و دارایی از 
تصویب 10 پیشــنهاد بورســی در دولت خبــر داد و گفت: 
براســاس ایــن پیشــنهادها مالیات نقل و انتقال ســهام 
به صنــدوق تثبیت برگردانــده و 30 هــزار میلیاردتومان 
هــم بــه صنــدوق تثبیــت بــازار وارد می شــود. در ســال 
1401 ســقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها معادل گاز 
صادراتی است. ســقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده 
معادل 40 درصد خوراک پتروشــیمی درنظر گرفته شد. 
قیمت گاز صنایع ســیمانی هم 10 درصــد قیمت خوراک 
پتروشــیمی خواهــد بــود. مالیــات تولیدی هــا 5 درصد 
کم تــر می شــود و فرمــول حقــوق دولتی معــادن تغییر 

نمی کند.
وی ادامــه داد: 10 درصــد وجــوه حاصــل از عرضــه 
اولیــه دولتــی بــرای بازارگردانی در نظر گرفته می شــود. 
همچنیــن، رئیس ســازمان بورس برای جلســات ســتاد 
اقتصــادی و تصمیم گیــری بــرای انتشــار اوراق دعــوت 
می شــود. هر چقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود 
انتشــار اوراق دولتــی هــم کم تــر می شــود. نرخ تســعیر 
دارایی هــای ارزی بانک ها معــادل 90 درصد نرخ نیمایی 
اعالم می شــود. بانک مرکزی موظف شده میانگین نرخ 
سوِد بازار بین  بانکی را در سقف 20 درصد مدیریت کند.
البته روی خوش اظهارات وزیر برای بازار عمر چندان 
گنجانــده  درمــورد  کــه  شــایعاتی  و  نداشــت  طوالنــی 
نشــدن 10 پیشنهاد بورسی در الیحه به گوش می رسید 
دوبــاره وضعیت بــورس را قرمز کــرد. هرچند هفته قبل 
ایــن شــایعات تکذیب و وزیــر اقتصاد دوبــاره اعالم کرد 
کــه 10 محــور در الیحــه اعمــال می شــود اما بــاز هم در 
روزهای گذشــته اخبــار غیررســمی از مخالفت ســازمان 
بــا برخــی مــوارد 10 محــور حکایــت  برنامــه و بودجــه 
داشــت. موضوعی که نمــود آن در روند حرکــت بازار به 
خوبی مشــخص بود و ســهام داران چند روزی است که 

معامالت را با روزی پنج درصد منفی به پایان می برند!
به نظر می رســد هیــأت دولت به تمام این شــایعات 
پایــان داد و در جلســه ای که شــب گذشــته برگزار شــد، 
هیــأت وزیــران در راســتای مصوبــه ســتاد هماهنگــی 
اقتصــادی دولــت درخصــوص نحوه محاســبه نــرخ گاز 
خوراک پتروشیمی ها، با اصالح الیحه بودجه سال 1401 
کل کشــور در ایــن خصــوص موافقــت کــرد. در جلســه 
یکشــنبه هیأت دولت مصوب شد فرمول محاسبه نرخ 
گاز خوراک پتروشــیمی ها مانند ســال 1400 محاســبه و 

اعمال شود.
همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها 
و صنایــع پایین دســتی، مجتمع هــای احیــای فــوالد و 
مصارف مربوط به یوتیلیتی شــامل برق، آب، اکسیژن و 
غیره آنها معــادل 40 درصد نرخ خوراک گاز پتروشــیمی 
اســت و همچنین صنایع ســیمان و سایر صنایع معادل 

10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین می گردد.
هرچنــد بــازار ســرمایه نســبت بــه اخبار منفــی دچار 
بیش واکنشی شده و در مقابل به اخبار مثبت واکنشی 
نشــان نمی دهد اما امیــد می رود ایــن تصمیم هرچند 
کــه عمــر آن کوتاه و یک ســاله اســت کمی بــه متعادل 

شدن وضعیت بازار کمک کند.

ایران و جهان

رئیسی

بازار سرمایه

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: با توجه به اهمیت باالی 
و  ایران  کشور  دو  برای  انرژی 
روسیه، تقویت دیپلماسی انرژی 
دو کشور در سه زمینه مختلف، 
و  رشد  زمینه ساز  می تواند 
به طور کلی  و  اقتصادی  امنیت 

شکل گیری یک بازی برد-برد باشد.
از آنجا که انرژی یکی از مهم ترین مؤلفه های 
قدرت و پیشــرفت اقتصادی برای تمام کشورها 
اســت. از همین رو دیپلماســی انرژی را می توان 
یکی از مهمترین ابعاد دیپلماســی دانســت که 
البته همیشه پیچیده تر و فراتر از سایر معامالت 
تجاری و اقتصادی بوده اســت. در واقع به علت 
طوالنی مدت بودن اکثر قراردادهای بین المللی 
انــرژی، امضــای آنهــا به معنــی گــره زدن امنیت 
انرژی دو کشــور اســت و از همین رو عمومًا این 
قراردادهــا در ســطحی باالتــر از وزیر و ســطوح 

اقتصادی پیگیری می شود.
در  انــرژی  بحــث  بــه  اهتمــام  رو  همیــن  از 
تعامــالت سیاســی با کشــور روســیه کــه یکی از 
بزرگتریــن عرضــه کننــدگان انرژی در دنیا اســت 
اهمیــت دو چندانــی می یابــد. در واقع اگر طبق 
مختلــف  کشــورهای  اقتصــاد  تعاریــف،  برخــی 
را بــه ســه دســته ســرمایه محور، کارگرمحــور و 
انرژی محور تقســیم بندی کنیم، روســیه در صدر 
کشورهای انرژی محور قرار می گیرد. همچنین با 
بررسی رفتار خارجی روسیه در قبال محیط های 
مختلف سیاســت خارجــی، می توان تشــخیص 
در  بــارزی  نقــش  انــرژی  دیپلماســی  کــه  داد 

سیاست ها و رویکردهای روسیه دارد.
هرچند در سال های گذشته روسیه به دالیل 
مختلفــی وابســتگی صــادرات خــود را بــه انرژی 
کمــی کمتر کرده و به حدود 40 درصد رســانده، 
ولــی در ســال های گذشــته دو ســوم صــادرات 
روسیه را گاز و نفت تشکیل می داد و یک چهارم 
تولیــد ناخالص ملــی آن از بخش انــرژی حاصل 
می شد.بر اساس آمار شرکت بریتیش پترولیوم 
که در ماه ژوئن 2017 منتشر شد، روسیه پیشتاز 

بازار انرژی از لحاظ صادرات بوده است.
با این حال باید توجه داشــت رویکرد و جهت 
گیری سیاست انرژی روسیه در بازارهای مختلف 
متفــاوت اســت. درحالیکــه مســکو نســبت بــه 
شــرق آسیا رویکرد نسبتًا منعطف تری دارد و به 
دنبال توســعه هرچه بیشتر شــبکه های انتقال 

انــرژی به کشــورهای این منطقه اســت، ولی در 
قبــال اروپا همچنان سیاســت اســتفاده اهرمی 

از زیرساختهای خط لوله گاز استفاده می کند.
بایــدن  دولــت  آمــدن  کار  روی  بــا  طرفــی  از 
تحریم هــای آمریکا علیه روســیه تشــدید شــده 
است. در روزهای گذشته دموکرات های مجلس 
ســنای آمریــکا بــرای اولیــن بــار از طرحــی بــرای 
اعمال تحریم های گســترده علیه مقامات ارشد 
دولتــی و نظامــی روســیه، از جملــه »والدیمیــر 
رونمایــی  کشــور  ایــن  رئیس جمهــور  پوتیــن« 
کردند. طرحی که واکنش تند مقامات روســی را 
در پی داشــت. یکی از دالیل اصلی این تحریم ها 
عملیاتی نشــدن خط لوله انتقال گاز روســیه به 

آلمان موسوم به »نورد استریم 2« است.
بــا در نظر گرفتن تمام شــرایط و بــا توجه به 
اینکه در روزهای گذشــته و با نزدیک شدن سفر 
ریاســت جمهوری بــه روســیه، موضــوع تمدید 
قرارداد 20 ســاله ایران و روسیه داغ شده است، 
تدویــن یــک برنامــه جامــع بــرای یک همــکاری 
اســتراتژیک و بلند مدت در حوزه انرژی به شدت 

حائز اهمیت است.
در ایــن ســال ها مســکو به طــور دائــم قصد 
خود را برای توســعه همکاری هــای اقتصادی با 
تهران با وجود تحریم های واشنگتن اعالم کرده 
اســت. ولی در واقعیت گــردش تجارت دوجانبه 
در سطح متوسط باقی مانده است. سهم ایران 
در تجــارت خارجی روســیه در ســال 2018 تنها 2 
درصد بوده و این موضوع سبب شده است که 
ایران در فهرست شــرکای تجاری خارجی روسیه 
در رتبه 50 قرار گیرد. این در حالی است که ایران 
در ســال 2017، چهل وهشــتمین شــریک تجاری 

روسیه بوده است.
در ایــن زمینــه عمــده همکاری هــای ایران و 
روسیه را می توان به 3 دسته تقسیم کرد که در 

ادامه بیان می شود:
1( تعامل در بازارهای صادراتی نفت و گاز

برخــی تصــور می کنند کــه ایران و روســیه به 
دلیــل رقابتــی کــه در بازارهــای گازی داشــته اند 
بــا هــم داشــته  تعامــل مناســبی  نمی تواننــد 
باشــند. این تصــور از آنجایی شــکل می گیرد که 
بــازار هــدف ایــران را اروپــا در نظر می گیــرد و به 
علت عدم اســتقبال روسیه از ورود ایران به این 

بازار، تعامل دو کشور را غیر ممکن می داند.
انــرژی  کارشــناس  پــور،  ســلیمان  جــواد 
در این بــاره گفــت: با وجــود اینکه میــان ایران و 

روســیه از قدیم رقابتی وجود داشته است ولی 
بــا توجه بــه اینکه هــر دو کشــور عرضــه کننده 
افزایــش  انــرژی هســتند و تجربــه موفقــی در 
همکاری هــای  می تواننــد  دارنــد،  همکاری هــا 
ســازنده ای را شــکل دهنــد؛ مثــل همــکاری که 
روســیه بــا کشــورهای عضو اوپک پالس شــکل 
داده اســت. البته رقابتی هم که گفته می شــود 
هــم با توجــه به فاصلــه دو کشــور و حضور کم 
رنگ ایران در بازار ارمنستان و عدم حضور ایران 
در اروپــا ممانعتــی بــرای این همکاری هــا ایجاد 

نمی کند.
وی افــزود: همــکاری مــا بــا روســیه در حوزه 
گاز بایــد بــه نوعــی تقســیم بــازار باشــد. عرضه 
مثــل  و  هســتند  محــدود  گاز  بــازار  کننــدگان 
بــازار نفــت متنــوع نیســتند. در واقــع می توان 
گفــت تنهــا کشــورهای آمریــکا، اســترالیا، قطــر، 
روســیه، ترکمنســتان و ایــران از صادرکننــدگان 
گاز هســتند و باقــی کشــورها بــه جــز تأمین گاز 
بــرای خودشــان نتوانســتند حضــور جــدی در 
بازارهــا داشــته باشــند. این باعث می شــود اگر 
این کشــورها همکاری کنند منافعشــان بیشــتر 
شــود، مثل اوپــک که در بازار نفت دســت برتری 
را داشــت. هرچند از میان این کشــورها استرالیا 
قطر به GECF نپیوستند و اگر این اتفاق بیافتد 
می تــوان شــاهد اتفاقاتــی مثــل دوران طالیــی 

اوپک را شاهد بود.
وی افزود: باید شناخت دقیقی از نقاط مورد 
توجه روسیه پیدا کنیم و پیشنهادهای راهبردی 
بدهیــم. به طور مثال بازار گاز اروپا برای روســیه 
اهمیــت قابــل توجهــی داره و حضــور مــا هــم 
طبیعتًا منافعی خواهد داشــت ولی این رقابت 
بــه نفــع دو کشــور نخواهد بــود و بیشــتر برای 

طرف غربی منفعت خواهد داشت.
این کارشــناس انرژی تصریح کرد: می توانیم 
بگوییــم کــه ما به بــازار گاز اروپــا ورود نمی کنیم 
و از آن طرف روســیه هم مزایایــی برای ما ایجاد 
کند، مثًال با ســرمایه گذاری و تعامالت سیاســی 
و تکنولــوژی مســیر بازار هند و پاکســتان را برای 
ما تســهیل کنــد. همچنیــن یک مشــکلی که ما 
برای صادرات گاز به عمان داریم احداث لوله در 
آب های عمیق اســت که روسیه تجربه این کار را 
دارد و می توانــد تکنولــوژی ایــن کار را در اختیار 

ما قرار دهد.
همچنیــن در بحــث نفــت هــم کارشناســان 
معتقدند زمینه های خوبی برای همکاری وجود 

دارد.
در ایــن راســتا محمد علی خطیبــی، نماینده 
پیشــین ایــران در اوپــک اظهــار کــرد: روســیه از 
مدت ها پیش علی رغــم اینکه خود صادر کننده 
اســت، نفت ایران را هم می خریده و از مشتریان 
آن بــوده اســت. یعنــی ایــن امــکان را دارد کــه 
مقــداری از نیازهای داخلی خودش را از نفت ما 
تأمیــن کند و نفت بیشــتری از خــودش را صادر 

کند.
وی افــزود: همچنیــن روســیه امــکان اینکــه 
نفــت ایــران را بگیــرد و معامله کند را داراســت. 
در ایــن مــوارد قبــًال بحث هــای خوبی شــد ولی 
در مرحلــه اجرا مشــکالتی وجــود دارد کــه باید 

برطرف کرد.
تکنولوژی های  و  توان  از  استفاده   )۲

فناورانه:
بــا توجــه بــه ســبقه طوالنــی طــرف روس در 
بهره برداری و انتقال خطوط گاز و از طرفی تجربه 
این اقدامات در کشور ایران و همچنین پیشرفت 
صنعت برق ایران امکان همکاری های گسترده در 
این زمینه وجود دارد. کاالهای انرژی شامل انواع 
وســایل گرمایشــی و برودتــی، انــواع توربین ها، 
پتروشــیمیایی  و  پاالیشــی  فرآورده هــای  انــواع 
)متناســب بــا مزیتی که هریک از این کشــورها در 
تولید این محصوالت دارند( و توســعه مبادالت 

سوآپی در زمینه های مذکور است.
ســرمایه گذاری  و  فناورانــه  همکاری هــای 
و  توزیــع  انتقــال،  تزریــق،  تولیــد،  حــوزه  در 
تبدیــل گاز طبیعــی )LNG(، ســاخت واحدهــای 
مینی ال ان جی، توســعه نیروگاه های هســته ای، 
نیروگاه هــای ذغــال ســنگ ســوز پــاک، حفــاری 
دریایــی، حفــاری افقی، احــداث چاه هــای با قطر 
کم و چاه های سه رشــته ای و استخراج نفت و گاز 
شیل از زمینه های مهم همکاری می تواند باشد.

حــوزه  کارشــناس  شــیرمحمدی،  علیرضــا 
بین الملــل انــرژی در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مهر 
گفــت: شــیرمحمدی در رابطــه بــا همکاری های 
فناورانــه در حوزه انرژی با کشــور روســیه گفت: 
یکی از اشــتباهات ما در حوزه انرژی این بود که 
LNG را در کنار CNG توسعه ندادیم. روسیه در 
بحــث توانمندی ســاخت LNG می توانــد به ما 
کمــک کند. همچنین در بحث حفاری با توجه به 
اختالف ارتفاع چاه های ما و روســیه، این کشــور 
می توانــد در افزایــش برداشــت، مخصوصــًا در 
بهره برداری هــای نویــن و با توجه به افت فشــار 

چاه ها با ما همکاری کند.
ایــن کارشــناس انــرژی افــزود: بــا توجــه بــه 
شناختی که من از روسیه دارم، در برخی مباحث 
هم روســیه بــه کمک های مــا نیاز دارد. روســیه 
برنامه جایگزینی برای واردات شروع کرده و این 
فرصت خوبی برای صادرکنندگان تجهیزات نفت 
و گاز کشــور ما برای ورود بــه بازارهای صادراتی 
اســت. البته طبیعتًا این بحث را نباید با صادرات 
محصــوالت کشــاورزی و ســایر مقایســه کــرد و 

مذاکرات آن پیچیده تر است
۳( سرمایه گذاری

با توجه به توان و عالقه شرکت های سرمایه 
گذار روس برای ســرمایه گذاری در بحث انرژی و 
از طرفی مشــکل تأمین مالــی در اکثر پروژه های 
توســعه ای نفــت و گاز و نیروگاهــی کشــور، این 
ظرفیت کشــور روسیه نباید نادیده گرفته شود. 
گفتنی اســت در سال های گذشــته قرارداد اخذ 
تســهیالت دولتی از روســیه به میــزان 5 میلیارد 
دالر بین طرفین بســته شــد. بنابر ایــن قرارداد، 
چندیــن پــروژه نیروگاهی و جاده ای بســته شــد 
که سال گذشته نیز نیروگاه سیریک از این محل 

تأمین شد.
بوشــهر  اتمــی  نیــروگاه  احــداث  همچنیــن 
نیــز یکــی از نمونه هــای موفــق ســرمایه گذاری 
روس هــا در ایران بوده اســت که البتــه فازهای 
توسعه ای 2و 3 این نیروگاه که با شرکت روسی 
اتم استروی اکسپورت منعقد شد چندین سال 

است با روند کندی در حال پیش رفتن است.
قطعــًا در ایــن بخــش مهمتریــن نیاز کشــور 
جبران افت فشــار و کاهش تولید چاه های نفت 
و گاز با اســتفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی 
اســت. به همین منظور در دوران پس از برجام 
حــرف و حدیث های زیــادی برای ســرمایه گذاری 
طــرف روس در میادین نفتــی مختلفی از جمله 
منصــوری، منگوله، آبــان و پایدار غرب شــنیده 

شد که به نتیجه ای نرسید.
خطیبــی، نماینــده اســبق ایــران در اوپک، در 
ایــن بــاره نیــز گفــت: شــرکت های روس توانایی 
مالــی و اجرایی بــرای انجــام پروژه هــای انرژی را 
دارنــد. مشــکلی وجــود دارد و آن این اســت که 
این شــرکت ها بــه دلیــل حضــور در بورس های 
بین المللــی و از تــرس تحریم هــا، ممکــن اســت 
ریســک نکنند و بــه ایــران نیایند. بــرای رفع این 
دغدغــه دولت هــا بایــد پــای کار بیاینــد و از این 

سرمایه گذاران حمایت کنند و ضمانت بدهند.

ی ژ و تقویت دیپلماسی انر وسیه در گر برد- برد ایران و ر

همسایه شمالی

گروه  سپهرغرب، 
رئیس  جهان:  و  ایران 
زیارت  و  حج  سازمان 
سفر  پیش ثبت نام  از 
تمام  در  سوریه  زیارتی 

استان ها خبر داد.
رشــیدیان  علی رضــا 
گفــت: با توجه به اســتقبال متقاضیان 
اســتان های مختلــف بــرای ایــن ســفر 
زیارتــی که به تازگی از ســر گرفته شــده 
اســت، به دفاتر زیارتی اســتان ها اعالم 
شــد برای پیش ثبت نام متقاضیان این 

سفر معنوی اقدام کنند.
او بــا اشــاره بــه درخواســت دفاتــر 
زیارتــی برخــی از اســتان ها بــرای اعزام 

زائران ســوریه از شــهرها و اســتان های 
خــود، اظهار کــرد: پــس از آغــاز دوباره 
این ســفر زیارتی از تهــران، دفاتر زیارتی 
شــیراز،  اهــواز،  مشــهد،  شــهرهای 
خواســتار  کرمــان  و  تبریــز  اصفهــان، 
ســوریه  بــه  مســتقیم  ســفر  برقــراری 

شدند.
رئیس ســازمان حج و زیــارت افزود: 
در ایــن راســتا تصمیــم بــر آن اســت تا 
در  زائــران  آتــی پیش ثبت نــام  روزهــای 
همــه اســتان های کشــور آغاز شــود و 
از ایــن طریــق، امــکان احصــاء تعــداد 
متقاضیــان هــر اســتان فراهم شــده و 
بــر اســاس آن تعــداد پروازها بــرای هر 

استان پیش بینی شود.

رشــیدیان بــا بیــان این کــه در حال 
حاضــر اعــزام زائــران بــه ســوریه فقط 
از طریــق شــرکت هواپیمایــی ماهــان 
انجــام می شــود، گفــت: پنــج شــرکت 
درخواســت  نیــز  دیگــر  هواپیمایــی 
بــا  کــه  داشــتند  را  ســوریه  بــه  پــرواز 
توافــق صورت گرفتــه بــا طرف ســوری 
و هماهنگــی شــرکت های هواپیمایــی 
به زودی تعداد شرکت های هواپیمایی 
فعال در خطوط هوایی ایران ـ ســوریه 

افزایش خواهد یافت.
ســفر  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  او 
اخیــر بــه ســوریه کــه بــه همــراه وزیر 
یــادآور  انجــام شــد،  راه و شهرســازی 
شــد: ســامان دهی ســفرها و توسعه 

تعامــالت بین ایران و ســوریه با توجه 
امنیــت  و  شــده  ایجــاد  تحــوالت  بــه 
بــا  جلســاتی  در  ســوریه  در  موجــود 
حضور وزیر راه و شهرسازی کشورمان 
مــورد بررســی قــرار گرفــت. همچنیــن 
و  خصوصــی  بخــش  حضــور  دربــاره 
گردشــگری نیــز مطالبــی مطــرح شــد 
کــه اجرایی شــدن آن نیاز به جلســات 

کارشناسی دارد.
بنا بر اعالم روابط عمومی ســازمان 
حج و زیــارت، اعزام کاروان هــای زائران 
دوازدهــم  روز  از  ســوریه  بــه  ایرانــی 
دی مــاه پــس از دو ســال توقــف ایــن 
سفرها با شیوع ویروس همه گیر کرونا، 
بــا همــکاری و هماهنگــی مســؤوالن 

رییــس  شــد.  آغــاز  ســوریه  و  ایــران 
ســازمان حــج و زیــارت چنــدی قبل در 
رأس هیأتی برای از ســرگیری اعزام های 
زیارتی به ســوریه سفر و با مقامات این 

کشور گفت وگو کرد. این دیدارها منجر 
بــه بســتن تفاهمنامــه ای بــرای اعــزام 
یک صــد هــزار زائــر ایرانی به ســوریه در 

یک سال آتی شد.

ثبت نام سفر سوریه سراسری شد

علی رضا رشیدیان


