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10متن زندگی

کمی فرصت بگذاریم و از خود مراقبت کنیم

رفع رســـــوبات بدن با 
ماساژ صحیح

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
تصور کنین بعد از یه روز کاری سخت، 
گوشه  یه  رو  وسایل تون  خونه.  بیاین 
روی  شین  ولو  خستگی  از  و  بذارین 
همسر،  بچه ،  اگه  لحظه  اون  زمین. 
پدر یا مادرتون بیاد و دست شو بذاره 
کنه  شروع  و  سرشونه هاتون  روی 
هم  تصورش  حتی  آی آی آی!  مشت ومال دادن...  به 

خستگی رو از تن آدم به در می کنه.
اصــا فکر می کنی لطفی که اون آدم در حقت کرده و 
ماســاژت داده رو هیچ جوره نمی تونی جبران کنی. یکی 
از راهکارایــی که با اســتفاده ازش می تونیــم توی خونه 
دلخوریــا رو از بیــن ببریــم و دل همــو بــه دســت بیاریم، 
همین مشــت ومال دادنه! این که ماساژ یا دست ورزی یا 
همون مشــت ومال خودمون، بــرای همهمون این قدر 
لذتبخشه، یه مساله غریزیه، البته که دالیل پزشکی هم 
داره. انــگار خیلی وقتا وقتی یه چیزی برای بدن ما مفید 

باشه، ازش حس خوبی هم می گیریم.
مثا ابن ســینا میگه وقتی آدم کار و فعالیت می کنه، 
تــوی رگ هــای بدن مواد زائــد و مضر رســوب می کنن و 
این باعث خســتگیش می شــه. حاال ورز دادن بدن، این 
مواد رو پخش می کنه و اون خســتگی رو از بین می بره. 
عاوه بر اون، خیلی از دردای عضانی و مفصلی هســتن 
که با ماســاژهای درمانی خاص و دقیق پزشــکی درمان 

می شن.
حتمــا دیدیــن کــه یه ســری از آدما هســتن کــه انگار 
دست شــون شــفاس. یعنی شــاید ما رو آدمــای زیادی 
مشــت و مال داده باشــن امــا بعضیاشــون رو یادمــون 
هســت کــه: »آخ آخ! ماســاژ دادن همه یه طرف، دســت 

فانی اصا یه چیز دیگه س!«
خب شــاید اون آدم برای ماســاژ دادن جایی آموزش 
دیده باشــه یا خیلی اتفاقی، بعضــی از نکته های کلیدی 
مشت و مالو رعایت می کنه؛ اما هرجوری که هست، باید 

بدونین ماساژ دادن قاعده و قانون داره.
ایــن قوانیــن رو بلــد باشــیم، می تونیــم حــال  اگــه 
طرف مــون رو خیلــی خوب کنیــم؛ اما اگه ناشــی گری در 
بیاریم، ممکنه به کســی که دوســش داریم و می خوایم 
بهــش محبــت کنیــم آســیب بزنیــم. فکــر نکنیــم هرچی 
بیشــتر فشار بدیم و اون طرف زیر دست مون بیشتر داد 
و هوار کنه، خســتگیش بیشتر در میره! یه فشار معقول 
ولــی مداوم با زمان طوالنی، خیلی  بهتره تا این که خیلی 
محکم ماساژ بدیم اما بعد یکی دو دقیقه خسته بشیم 
و بکشــیم کنار. این جوری هم نیست که ماساژ محکم و 

دردناک نداشته باشیم.
بعضی از ماساژهای خاص توی نواحی خاص هستن 
که نیاز به فشــار زیادی دارن و کسی که زیر مشت و ماله 
حســابی دردش میاد. این جور ماساژا رو متخصصا باید 

انجام بدن تا خطری ایجاد نشه.
حاال برای شروع، می خوایم یه نوع مشت ومال ساده 
رو آموزش بدیم که می تونه روزای سخت و کافه  کننده 

اعضای خونواده مونو بشوره ببره.
اولیــش این جوریه کــه فرد به  صورت دراز می کشــه 
و مثا ما می خوایم مشــت ومالش بدیم. خیلی ســاده 
خســته  خودمونــو  بخوایــم  این کــه  بــدون  راحــت،  و 
کنیــم، کــف دســت مونو می ذاریــم روی کمــر فــرد و بــا 
پاشــنه دســت مون، اون قســمت پایین کف  دســت که 
ســفت تره، شــروع می کنیــم از ســمت چــپ پایین ترین 
قســمت گــودی کمــر، دســت مونو فشــار می دیــم بــه 
ســمت بــاال، تــا کتــف  چــپ و نزدیــکای کتــف چــپ کــه 
رســیدیم، یه تابی به دست مون می دیم و یه نیم دایره 

روی کمر فرد می زنیم.
دوباره دســت مونو از کمــرش برمی داریــم، میاریم 
پاییــن و این بــار از یــه کــم باالتــر از جــای قبلــی همین 
کار رو تکــرار می کنیــم؛ یعنی پاشــنه دســت مون رو یه 
کم باالتر از پایین ترین قســمت گــودی کمر می ذاریم، 
فشــار می دیــم و به ســمت بــاال میریم تــا همون جای 
قبلــی بــاالی کمر یه حرکت دورانی یــا همون نیم دایره 
بزنیــم. دفعه بعــدی باز از یه کم باالتر شــروع می کنیم 
و همین طــور از باالتــر و باالتــر، تــا برســیم بــه این کــه 
شــیم  مجبــور  می کشــیم  نیم دایــره  کــه  همون جــا  از 
پاشــنه دســت مونو بذاریم و شــروع کنیم. به اینجا که 
رســیدیم، دوبــاره می ریــم پاییــن از نو همیــن روند رو 

می کنیم. شروع 
مرحله اول، فشــار با پاشنه دســت و حرکت از گودی 

کمر به باال.
مرحله دوم، حرکت دورانی باالی کمر در پایان هر دور 

حرکت.
خوب میشــه اگه وقت داشــته باشــیم و تا 10 دقیقه 
ســمت چپ رو همین طوری ماســاژ بدیم و بعدش بریم 
ســمت راســت؛ اگــرم کمتر شــد عیبی نــداره ولــی دیگه 
خیلی سمبل نکنیم! سمت راستم 10 دقیقه ورز می دیم 
و تمــام! این ماســاژ عضــات ناحیه کمر رو بــاز می کنه و 
به همین  خاطــر، اعصــاب ناحیــه مهره هــا هم احســاس 

آرامش رو به ما منتقل می کنن.
چون ایــن عصب ها به جلوی بــدن هم میرن، حس 
آرامــش بــه قفســه ســینه مون هــم ســرایت می کنــه. 
ایــن حس آرامــش و گردش خون بهتر قفســه ســینه، 
شــش ها رو تقویــت می کنــه و باعث می شــه اکســیژن 
هرچــه بیشــتر و بهتــر به خــون برســه و همون طور که 
می دونید، هیچی بیشتر از اکسیژن زیاد، خستگی آدمو 

در نمی کنه.
ایــن مشــت و ماالی ســاده و بی خطــر  از  امیدواریــم 
توی شــادیا و کنــار خانواده بودناتون اســتفاده کنین و 

باهاش به همدیگه عشق بدین.

نگــــــاه

چرا باید قبل از ساعت 9 شام خورد؟
ســـپهرغرب، گروه متن زندگی: با توجه به ریتم های زیســـتی و فعالیت های هورمون های مختلف بدن توصیه می شـــود برای جلوگیری از اخالل در روند سوخت چربی ها شام باید قبل از ســـاعت 9 شب صرف شود و از میل کردن شام های حاوی چربی و کربوهیدرات زیاد 

خودداری و به میل کردن سبزی های پخته یا خام با مقداری غذاهای پروتئینی در وعده شام قناعت شود.
همچنین باید از مصرف غذاهای حاوی چربی و کربوهیدرات زیاد برای وعده شام خودداری شود.

کسانی که دچار ناراحتی های گوارشی نظیر زخم معده یا ترش کردن هستند باید شام بسیار سبک و با فاصله طوالنی در زمان خواب مصرف کنند.
مصرف غذاهای پرچرب و سنگین نه تنها در وضعیت سامت، بلکه در خواب فرد نیز در هنگام شب تداخل خواهد داشت.

متن  گروه  سپهرغرب، 
که  است  این  واقعیت  زندگی: 
هر  در  جامعه  زنان  از  بخشی 
طالق،  مانند  دالیلی  به  سال، 
به  تبدیل  اعتیاد،  و  فوت 
می شوند؛  خانواده  سرپرستان 
تحمل  عالوه بر  که  سرپرستانی 
با  آمدن  کنار  و  روانی  و  روحی  نابسامانی های 
خودشان  اجتماعی،  غیرمتعارف  برخوردهای 
را گرفتار در مشکالت اقتصادی و تربیتی فرزند 
سرپرست  زنان  اما  می بینند  فرزندان شان  یا 
چالش های  و  مشکالت  این  با  چطور  خانوار، 
سرپرست  تنها  که  زمانی  در  کردن شان  مادری 
خانواده هستند، کنار بیایند؟ این سوالی است 
در  حوزه  این  متخصصان  و  کارشناسان  با  که 

میان گذاشتیم.

 مهارتی که باید یاد بگیریم
شــاید یکی از مهم ترین مشــکات پیش روی 
مادرانــی کــه بــه ناگهــان تبدیــل به سرپرســت 
خانــواده شــده اند و بایــد به صــورت تــک  والد، 
والدگــری کنند، نداشــتن مهارت اســت. مهارتی 
بــرای مدیریت دوجانبه خانه و بیرون از خانه که 

واقعا هم کار بسیار سخت و دشواری است.

درواقع مادرانی که تنها سرپرستان خانواده 
محســوب می شــوند، عاوه بر مســؤولیت های 
مــادری، فشــار زیــادی بــرای تامیــن هزینه های 
زندگــی تحمــل می کنند که پیش بــردن هردوی 
این مسائل در کنار همدیگر، طبیعتا به گذشت 

زمان و آموختن مهارت نیاز دارد.
ایــن افــراد باید خیلــی زود خودشــان را پیدا 
کننــد و بداننــد کــه چطــور می تواننــد از پــس 
چنین مدیریت پرفشاری بربیایند؛ آن وقت است 

کــه بــه مــرور زمــان و بــا کمک گرفتن از 
متخصصــان و مشــاوران، حجــم ایــن 
فشــار روی شانه هایشــان کــم و کمتــر 

می شود و بهتر می توانند خودشان 
را با شرایط پیش آمده وفق بدهند.

 تربیت  یک  نفره
اســت؛  ســخت  کــودک  تربیــت 
موضوعی که هیچ کس منکر آن نیست 
و این اتفاق زمانی ســخت تر می شــود 
کــه بایــد یک نفــره آن را بــه ســرانجام 

برســانیم. روان شناســان حــوزه کــودک 
مــوارد،  از  بســیاری  در  کــه  معتقدنــد 

بــرای  خانــوار،  سرپرســت  مــادران 
این کــه در تربیت فرزندشــان 

کوتاهــی نکننــد، بــه افراط 
روی می آورنــد و در مســیر 

حمایت بیــش از حد از 
آنهــا قــدم برمی دارند 

راه  ایــن  درصورتی کــه 
در  و  نیســت  درســتی 

آینــده بــرای کــودکان 
دردسرســاز  آنهــا 

می شود.
مــادر  هــم  گاهــی 

خانــوار  سرپرســت 
بــوم  دیگــر  طــرف  از 
بــرای  و  می افتــد 

این کــه بتوانــد فرزنــد و 
فرزندانــش را از نظر مالی 

حمایت کند، کمتر از مقدار 
طبیعی برای بودن در کنار 
فرزنــدش وقت می گذارد. 

مشــکاتی که البتــه طبیعی 
اســت و مدیریــت هزینه های 
یک خانواده و رشد و پرورش 

فرزنــدان به طــور همزمــان واقعــا کار ســخت و 
دشــواری اســت امــا یکــی از راه هــای کاربــردی 
کــه برخــی روان شناســان از آن به عنــوان بــرگ 
برنده والدگری در چنیــن مواقعی یاد می کنند، 

نشان دادن میزان عشق و عاقه است.
درواقع ممکن اســت حضور شــما کم باشد 
امــا در همان مــدت کم هم او را تشــویق کنید، 
بــا همدیگــر همکام شــوید، بــا او بــازی کنید و 
برایــش کتــاب بخوانید. درواقع ایــن موضوع را 
در ذهــن او جــا بیندازیــد زمان هایی کــه کنار تو 
هســتم، به تو اختصــاص دارد و همین قدر هم 
می توانــد بســیاری از نیازهــای کــودک را تامین 

کند.

 او را بدبین نکنید
اجــازه ندهیــد حضــور نداشــتن پــدرش در 
زندگــی بــه هر دلیلی، باعث شــود او نســبت به 
مردان و پســران دیگر بدبین شــود. برای چنین 
هدفــی، بهتر اســت الگوهــای مناســبی برایش 
پیدا کنید تا ذهنیاتش نسبت به هم جنس های 
پــدرش مثبت و خوب باشــد. ضمــن این که اگر 
پدر خانــواده فوت کرده اســت، از خوبی هایش 
بگوییــد تــا چنین تصــوری در ذهــن فرزندتان از 
پــدرش نقــش ببندد. بــا ایــن حال، حواســتان 
انتخــاب  الگــو  عنــوان  بــه  کــه  افــرادی  باشــد 
می کنیــد، ســنجیده و حســاب شــده انتخــاب 

شده باشند تا بعدا پشیمانی به بار نیاید.

 کمک بگیرید
الزم نیســت یک ابرقهرمان باشید، چرا که در 

نهایت فرسوده و خسته می شوید.
 مهدکودک یا جایی شــبیه به این، می تواند 
سرپرســت  مــادران  دغدغه هــای  بــار  از  کمــی 
خانــوار بکاهــد. البتــه ایــن فرصت هــم نیازمند 
پیش مقدماتی است، مانند این که مادر بتواند 
از پــس مخــارج و هزینه هــای مهــد بربیایــد اما 
به طور کلی موضوع کمک گرفتن از هر فرصت و 

امکانی است که در اختیار مادران وجود دارد.
در واقــع بهتر اســت همه بار را خودشــان به 
تنهایی به دوش نکشــند و حتی بــه اندازه چند 
ســاعت هــم از امکاناتــی ماننــد مهدکــودک یــا 
افرادی کــه تمایلی به کمک کــردن دارند، کمک 

بگیرند.
ادامــه  کــه  معتقدنــد  روان شناســان  چــرا 
ایــن مســیر ســنگین به تنهایــی، مادر را خســته 
می کند و ممکن اســت در ادامه دادن مسیر با 

مشکاتی مواجه شود.
پــس می توانیــد بــا افــرادی کــه موقعیتــی 
شــبیه به شــما دارند ارتبــاط بگیریــد و همه به 
همدیگــر کمک کنید. از خدمات اجتماعی که به 
خانم های سرپرســت خانوار داده می شود هم 
غافل نشــوید. به طور کلی، دســت کمکی را که 
به ســوی شما در این مسیر دراز شده است، رد 

نکنید.

 برنامه تان را نظم ببخشید
در روزهــا و ماه هــای اول، مدیریــت زندگــی 
بــه صــورت تک نفــره چیــزی فراتر از حــد تصور 
ســخت به نظر می رســد امــا بهتر اســت خیلی 
زود خودتــان را پیــدا کنید و یــک برنامه روتین 
و منظم بــرای خودتان و فرزندتان، مشــخص 
کنیــد. درواقــع در چنیــن روالــی، باید ســاعت 
همچنیــن  و  غذایــی  وعده هــای  ســاعت  کار، 
زمــان خواب به طور حدودی مشــخص باشــد 
تا کودک شــما از ســردرگمی خارج شود؛ حتی 
خود شــما. البته این اتفــاق زمانی رخ خواهد 
داد که مادر سرپرســت خانوار، شغل مناسبی 
داشــته باشــد و خیالش از بابت مخارج راحت 
باشــد و بتواند به برنامه ریزی مشــخصی روی 
بیــاورد امــا به هرحــال، به دلیــل موقعیتــی که 
در آن قــرار گرفتیــد، راه هرچه پیش آید خوش 
آیــد را در پیش نگیریــد و از نظم در خانه غافل 

نشوید.

 قوانین مشخص کنید
اما یکی از اساســی ترین چالش هایی که یک 
مادر سرپرست خانوار و تنها والد فرزندان با آن 
روبه روســت این است که ممکن است به دلیلی 
شــرایطی کــه دارد، اختیارات بی حــد و حدودی 
بــه فرزندانــش بدهد که طبیعتا او را با مشــکل 

روبه رو خواهد کرد.
پس بهتر اســت که خیلی زود قوانین خانه را 
مشخص کند و اجازه ندهد موقعیتی که در آن 
قرار گرفته است، دستخوش تغییراتی شود که 

دیگر نتوان آن را به حالت عادی برگرداند.
در چنیــن مواقعــی، بایــد قانــون را به طــور 
جــدی اعمال کنیــد و اجازه ندهید احساســات 
مادرانه و شــرایط خاص تــان روی تصمیم گیری 
شــما تاثیر بگذارد. البته کمی انعطاف پذیری در 
زمان اجرای قانون، ایرادی ندارد اما یک قانونی 
که کم و بیش اجرا شود بهتر از بی قانونی است.

 به خودتان برسید
حــاال بــه خاطر قــرار گرفتــن در موقعیتی که 
شــما تنهــا والــد و سرپرســت خانــه و خانواده 
هســتید، نیــاز نیســت احســاس گنــاه یــا مدام 
نه تنهــا  کار  ایــن  کنیــد.  ســرزنش  را  خودتــان 
بــه کــودک شــما کمکــی نمی کنــد بلکــه باعث 
می شود این انرژی های منفی را از شما دریافت 
کنــد و در روحیــه اش تاثیــر بگــذارد. واقعیت را 
بپذیریــد و خودتان را دوســت داشــته باشــید. 
بــه توانایی هایتان ایمان داشــته باشــید و روی 
پاهایتــان بایســتید و ایــن احســاس قــدرت را 
بــه فرزندتــان هم منتقــل کنید. آن وقت اســت 
کــه می توانیــد فعالیت هــا و برنامه هایتان را به 
شــکل بهتری پیــش ببرید. از رژیم غذایی ســالم 
بــرای خــود و فرزندتــان غافــل نشــوید، ورزش 
کنیــد و خــواب کافــی داشــته باشــید. به طــور 
کلــی خودتــان را در نظــر بگیریــد و هــر کاری که 
می توانــد خوشــحال تان کنــد، انجــام دهیــد. 

فراموش نکنیــد زمانی می توانیــد بهترین والد 
بــرای فرزندتــان باشــید که پیــش از هرچیز حال 

خودتان خوب باشد.

 احساسات تان را بروز بدهید
همــه افرادی کــه کوچک ترین درکی داشــته 
باشــند، می داننــد خانم های سرپرســت  خانوار 
که بــه تنهایــی فرزندان شــان را بــزرگ می کنند، 
روزهــای ســختی را می گذراننــد. پــس اگــر کمی 
احساسات تان دچار لغزش است و ممکن است 
اشــکی از گوشه چشم تان رها شود، خودتان را 
سرزنش نکنید. این کار باعث می شود به موقع 
خنــده هــم بــر لب تــان بیایــد. از طــرف دیگــر به 
همــان انــدازه که ممکن اســت احســاس غم و 
نیز حس شــوخ طبعی و شــادابی تان را هم بروز 
دهیــد. حتــی در مواجهه بــا فرزندان تــان که به 
ســنین نوجوانی رسیده اند. با آنها حرف بزنید و 
درباره مسائل پیش آمده، برایش توضیح دهید. 
در واقع او را هم در زندگی شــریک کنید و اجازه 
دهید که مسؤولیتی مناسب سنش حس کند. 
البته این را فراموش نکنید، مسؤولیتی مناسب 

سن او.

 تصورات غلط را دور بریزید
هــر آنچه تــا به حال راجــع به مادرانــی که به 
تنهایــی فرزندان شــان را بزرگ کرده انــد، دیده یا 
شنیده  اید، کنار بگذارید. این زندگی شماست و 
خودتان که خوب یا بدش را مشخص می کنید. 
اگر کســی در چنین موقعیت مشــابهی با شما، 
تجربــه ناخوشــایندی از زندگــی داشته اســت یا 
در رابطــه با فرزند یــا فرزندانش، به آن چیزی که 
می خواســته نرســیده، ارتباطی به زندگی شــما 

ندارد.
شــما می توانید نتیجه زندگی تان را خودتان 
مشــخص کنیــد. گاهی ایــن تصور غلــط وجود 
دارد فرزندانی که در خانه تک والد رشد می کنند 
بــه انــدازه بچه هــای دو والــد، موفــق نیســتند 
در حالــی کــه ایــن نگاه اصــا عمومیت نــدارد و 
تجربه های مختلف نشان داده این طور نیست.

پس بــا کمی ثبــات مدیریتــی و رفتــاری، این 
بچه هــا از نظــر رفتــاری و تحصیلــی هیــچ کــم و 
کاســتی نســبت به دیگر همســن و ساالنشــان 
ندارنــد. این تصور که زندگی با دو والد ســاده تر 
یــا بهتــر خواهدبود، حقیقت اســت امــا به طور 
صد در صدی درســت نیست. چه بسا گاهی یک 
والــد با اعمال نظرات صحیح، بهتر بتواند کنترل 

زندگی را در دست داشته باشد.

 فرزندان تان را اجتماعی کنید
از  بســیار  کودکــی  دوران  شــیرین  خاطــره 
بچه ها، به جمع های دوستانه شان برمی گردد؛ 
بــه بازی هایــی کــه هــر بــار در خانــه یکــی از آنها 
می کردنــد و یکی از مادرها، مســؤول مراقبت از 

آنها بوده است.
در واقع ارتباط گرفتن با دوســتان، آشنایان، 

مادران همکاســی ها و هرکســی کــه بتواند در 
ایــن مســیر همراه مان باشــد، هم بــرای مادر و 
هم بــرای فرزندان، اتفاق بســیار مثبت و خوبی 
است؛ چرا که بچه ها، برخی مهارت ها را در جمع 
همســن و ساالنشــان یاد می گیرند. بــا این کار، 
یــک تیــر و دو نشــان زده ایــد. یعنی هــم کودک 
را بــا محیطــی اجتماعــی تطبیــق داده اید و هم 
خودتــان فرصت رســیدگی به باقی امــور را پیدا 

می کنید؛ یک موقعیت کاما برد، برد.

 به فکر روز مبادا باشید
همیشــه  تنهــا،  والــد  یــک  عنــوان  بــه 
پیش زمینه ای از شرایط اضطراری داشته باشید 
و خودتان را برای رویارویی با آن آماده کنید. این 
آمادگــی هم می توانــد یک منبع مالــی برای روز 
مبادا محسوب شود و هم فهرستی از آدم هایی 
باشد که در شرایط اضطراری می توانند به کمک 
شــما بیایند. پــس نه تنها ذهن تان بــرای چنین 
شــرایطی آماده باشــد که بتوانید شرایط کنترل 
کنید، بلکه این آگاهی را داشته باشــید چطور و 
با کمک از چه کســانی می توانید موضوع را بهتر 
حــل و فصل کنیــد؟ موضوعی کــه می تواند در 

مواقع بحرانی، تنها چاره تان باشد.

 صادق باشید
جلــوه  عــادی  فرزندتــان  بــرای  را  همه چیــز 
اتفاقــی  هیــچ  انــگار  کــه  طــوری  بــه  ندهیــد؛ 
نیفتاده اســت. بلکــه بــا جاهــای خالــی ذهن او 
همــراه شــوید و خودتــان بهتریــن پاســخ برای 
ســواالتش داشته باشــید. در واقــع بهتر اســت 
نخواهید شــرایطی را کــه در آن قــرار گرفته اید، 
بپوشانید بلکه با در نظر گرفتن سن او، حقیقت 
شرایط فعلی را برایش توضیح بدهید. حقیقتی 
که گاهی از هرچیز دیگری شــیرین تر خواهدبود 
البته در ایــن میان، کارشناســان معتقدند الزم 
نیســت درباره ســتم هایی که 
به شما شــده به طور جزئی 
حــرف بزنید یــا از والــد غایب 

بدگویی کنید.
اتفــاق  شــرح  شــما 
پیش آمده را برایشان توضیح 
بــه  را  باقــی اش  و  بدهیــد 
فرزندتــان  هوشــمندی 
مــرور  بــه  کــه  بســپارید 
زمــان، آن را تجزیــه و تحلیــل 
می کنــد و بهتریــن جــواب را 
خواهدگرفت. البته حواستان 
باشــد او را تبدیــل بــه همــراز 
نکنید و درد و دل هایتان را با 
او شریک نشوید؛ چرا که این 
توانایــی را ندار د تــا به عنوان 
تکیه گاه شــما رفتار کند و 
باالخــره نتیجه این اتفاق، 
روزی عیــان و دردسرســاز 

می شود.

هستید  شما  این   
مشخص  را  مسیر  که 

می کنید
در نهایــت باید بگوییم تنها کســی 
که می تواند مســیر ســعادت و خوشبختی 
خودتــان  کنــد،  تضمیــن  را  خانواده تــان 

هستید.
پــس بــا ایجاد یــک محیــط پایــدار و 
امــن، اول بــه خودتــان و بعــد هــم به 
فرزندتــان فرصت رشــد و پیشــرفت 
بدهید. از افــکار منفی دوری 
و ســعی کنیــد جایــگاه و 
مســؤولیت تان را خیلی 
کنیــد.  روشــن  خــوب 

مسیرتان هموار باد.

ی کردن در زمانی چطور با چالش های مادر
  که تک  والد هستیم کنار بیاییم؟

سرپرست خانوار

شما شرح اتفاق پیش آمده 
را برایشان توضیح بدهید و 
باقی اش را به هوشمندی 
فرزندتان بسپارید که به 
ور زمان، آن را تجزیه و  مر
تحلیل می کند و بهترین 
جواب را خواهدگرفت. 
البته حواستان باشد او را 
تبدیل به همراز نکنید و درد 
و دل هایتان را با او شریک 
نشوید؛ چرا که این توانایی 
را ندار د تا به عنوان تکیه گاه 
شما رفتار کند و باالخره 
وزی  نتیجه این اتفاق، ر
عیان و دردسرساز می شود.

اجازه ندهید حضور نداشتن 
پدرش در زندگی به هر 

دلیلی، باعث شود او نسبت 
به مردان و پسران دیگر 

بدبین شود. برای چنین 
هدفی، بهتر است الگوهای 

مناسبی برایش پیدا کنید 
تا ذهنیاتش نسبت به 
هم جنس های پدرش 

مثبت و خوب باشد. ضمن 
این که اگر پدر خانواده فوت 
کرده است، از خوبی هایش 

بگویید تا چنین تصوری 
در ذهن فرزندتان از پدرش 

نقش ببندد...

ماساژ
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دلیل بابایی شدن دختر ها 
و مامانی شدن پسرها

سپهرغرب، گروه متن زندگی: 
پاسخ این سوال که چرا دخترها 
هستند  مامانی  پسرها  و  بابایی 

در گزارش پیش رو آمده است.
بــودن  پــدری  چرایــی  دربــاره 
دختــران و مادری بودن پســران، 
اظهار کرد: چه خوب و مهم است 
بدانیــم که می توان با بررســی برخی الگوهای در 
دســترس و عــادِی ارتبــاط بیــن افــراد و تحلیــل 
آن ها، برای پیشگیری از ایجاد و تداوم اشتباهات 
رفتــاری در روابط بین فردی، بســیار کارآمد عمل 
کــرد، مثا بررســی اینکه چرا "دختــران بابایی تر و 

پسران مامانی تر هستند؟
ایــن روانشــناس بیان کــرد: بارها گفته شــده 
و شــنیده ایم "دخترها بابایی هســتند و پســرها 
مامانــی!" چــرا ایــن جمله ها بــا تولــد فرزندان و 
نســل های جدیــد همچنــان پــر مفهــوم و قابل 

پذیرش هستند؟ 
پســران و دختــران از همان بدو تولــد، با قرار 
گرفتــن در موقعیتــی عالی و بکر، بــرای مواجهه 
و کنــار آمدن با فرد ناهمجنــس،  البته به صورت 
آموزشی و تمرینی در کنار والد ناهمجنس خود، 
برای کسب مهارت جهت ایجاد یک ارتباط موثر با 
غیر همجنس و تطبیق الگوهای فردی نگرانه به 
الگوهای تعاملی زوجی با این موقعیت متفاوت 
از خویــش، بــه صورت آهســته و پیوســته تاش 

می کنند.
وی ادامــه داد: کــودک دختــر در تعامــل بــا 
پدرش که تعاملی بســیار غنی و غریزی اســت، با 
کشــف موارد جدیدی از ویژگی های مذکر بودن، 
بــه جمع بندی های کلــی و ارزشــمندی از مردان 
دست می یابد که این تجربه ها و اطاعات نهایتا، 
منجــر بــه ایجاد رابطــه ای مســتحکم و مزین به 
نیازهــا و خصوصیــات  و  دنیــای مردهــا  از  درک 
خــاص جنس مذکر، با همســر آینده اش خواهد 

شد.
پــدر  دلبســتگی  ایــن  افــزود:  جــو  مومنــی  
دختــری، ســبب می شــود کــه دختــران پیــش 
ســازگاری  و  تطابــق  خصــوص  در  فرض هایــی 
را  زنانگــی  از  اجتماعــی  انتظــارات  بــا  نقــش، 
از  بــروز بســیاری  از  پــرورش دهنــد و  در خــود 

اختافات زوجی پیشــگیری کنند.
ایــن  گاهــی  حتــی  گفــت:  روانشــناس  ایــن 
وابســتگی و تمایــل خاص دختر بــه پدرش، بعد 
از درک تفاوت های جنســیتی از طرف کودک و در 
نظــر گرفتن پدر به عنــوان منبع قــدرت در تمام 
امور، در ســنین کودکی اولیه یعنی ســن 3 تا 6 
سالگی چنان عمیق خواهد شد که احتمال بروز 
مثلث عشــقیِ پــدر دختر و مادر را رقــم می زند و 
ســرانجام دختــر در حیــن بالندگــی میــان چنین 
تعاماتــی در خانــواده اولیه اش به شــناخت ها 
و مهارت هــای بنیادینــی در مــورد ارتبــاط با مرد 

آینده اش دست خواهد یافت.
و  پســران  خصــوص  در  کــرد:  بیــان  وی 
ارتبــاط خاصشــان با مادر کــه آنالیز ایــن رابطه 
راهگشــای بســیاری از گره ها و اختافات زوجی 
دربــاره  آنچــه  تمــام  عــاوه  بــه  بــود،  خواهــد 
شــکل گیــری درک هــا و شــناخت از جنــس زن 
پســر  فرزنــد  در  آمادگــی  ایجــاد  همچنیــن  و 
در خصــوص پذیــرش نقــش و فهــم توقعــات 
اتفــاق  شــد،  برشــمرده  مردانگــی  از  جامعــه 
جالب تــری نیــز در جریــان اســت؛ اینکه پســران 
در ســن بیــن 3-5 ســالگی بــا برگزیــدن مــادر 
خویــش بــه عنوان موضوع عشــق، خــود را در 
جــدال نابرابــری بــا رقیــب عشــقی خویــش که 
همان پدرشــان اســت، گرفتار می بینند و حتی 
گاهــی این جــاه طلبــی مردانه )با الگــو برداری 
از رفتــار پدر( برای تصاحــب زن مورد عاقه، در 
رفتارهــای کــودک نمود پیــدا می کنــد که خود 
زیر بنــای روانی پســر برای توانمنــدی در حفظ 

قلمرو خانواده خواهد شد.
رفتارهــای  همیــن  کــرد:  اضافــه  مومنی جــو 
کنجکاوانهدر مسائل جنسیتی و حس نزدیکی و 
الفتی که پســر با مادرش به عنــوان ناهمجنس 
احســاس می کنــد، زیربنــای تعامــات ســازنده 
حســی و روانــی پســر بــا فــرد مونــث آینــده اش 

خواهد بود.
خصوصا اگر این تمایل به مادر بعد از مدتی، 
به واســطه همانندسازی پسر با پدرش متعادل 
شــود و بــه ســمت وابســتگی های مرضــی کــه 
جوالنــگاه انواع اختافات زوجی در آینده اســت، 

پیش نرود.

پنجره

متن زندگی برگی از گلستان سعدی
سپهرغرب، گروه متن زندگی:  یکی را از ملوک عرب حدیث مجنون لیلی و شورش حال او بگفتند که با کمال فضل و باغت سر در بیابان نهاده است و زمام عقل از دست داده.

بفرمودش تا حاضر آوردند و مامت کردن گرفت که: در شــرف نفس انســان چه خلل دیدی که خوی بهایم گرفتی و ترک عشرت مردم گفتی؟ گفت:
نی فیه.  ملک را  ذی ُلمُتّنَ َو ُرّبَ َصدیٍق الَمنی فی ِوداِدها /َاَلم َیَرها َیومًا َفیوِضَح لی ُعذری / کاش کآنان که عیب من جستند /رویت ای دلستان بدیدندی/تا به جای ترنج در نظرت /  بی خبر دستها بریدندی/ تا حقیقت معنی بر صورت دعوی گواه آمدی. َفٰذِلَک اّلَ
در دل آمد جمال لیلی مطالعه کردن تا چه صورت است موجب چندین فتنه. بفرمودش طلب کردن. در احیاء عرب بگردیدند و به دست آوردند و پیش ملک در صحن سراچه بداشتند. ملک در هیأت او نظر کرد. شخصی دید سیه فام باریک اندام. در نظرش حقیر 

آمد، به حکم آن که کمترین خّدام حرم او به جمال از او در پیش بودند و به زینت بیش. مجنون به فراســت دریافت، گفت: از دریچٔه چشــم مجنون باید در جمال لیلی نظر کردن تا ســّر مشــاهده او بر تو تجلی کند.

متن  گروه  سپهرغرب، 
یکی  اقتصادی  مسائل  زندگی: 
بیشتر  دغدغه های  مهم ترین  از 
آنها  آشنایی  و  خانواده هاست 
خانواده  درست  مدیریت  با 
اتخاذ  به  را  ایشان  می تواند 
به منظور  تصمیم ها  بهترین 

دستیابی به زندگی بهتر یاری کند.
مدیریت نادرست باعث ایجاد هزینه های خرد 
در ســطح خانــواده و هزینه های کان در ســطح 
در  اقتصــادی  ناهنجاری هــای  همچنیــن  ملــی، 
جامعه می شود. مسلم  است که اعمال مدیریت 
بهینــه در خانــه و خانــواده موجب می شــود که 
اعضــای خانواده از رفاه و زندگی بهتری برخوردار 
شــوند و این امــر به اقتصاد خانــواده و مدیریت 

صحیح بر درآمد و هزینه مربوط می شود.
مدیریت اقتصــاد خانواده به افراد این امکان 
را می دهــد تا بــا گرایش به الگویی مناســب برای 
زندگــی خویــش، تامین مالــی یا کســب درآمد را 
وســیله زندگی قــرار دهند و از ایــن طریق امکان 
برخورداری از زندگی معنوی را نیز داشته باشند. 
همچنین مدیریت صحیح اقتصاد خانواده باعث 
کاهــش ناکامی و ناامیدی در خانواده، شــادابی 
بیشتر، تعادل در کار کردن برای اعضای خانواده 

و هماهنگی بین درآمد و هزینه می شود.
مدیریت پس انداز را بیاموزید

ـ هــر بــار کــه خــرج می کنیــد آن را یادداشــت 
کنیــد، حتی اگر هزینه ای را با کارت اعتباری و چک 

می پردازید.
ـ تــا جایی کــه امکان دارد پاداش هــا را نادیده 
و  ســال  آخــر  پــاداش  حتی االمــکان  بگیریــد. 
پول هایــی از ایــن قبیــل را در حســابی جداگانــه 

پس انداز کنید و در دخل و خرج نادیده بگیرید.
ـ هر مــاه پولی ولو اندک را پس انداز کنید. چه 
بســا برای انجام برنامه هایی بــا هزینه ای اضافی 

به آن احتیاج پیدا کنید.
ـ هزینه های پیش بینی نشده را در نظر بگیرید. 
در زندگــی مطمئنــا پیشــامدهای غیرمنتظــره ای 

وجود دارد.
ـ هنگام پایان یافتن اقســاط اجناســی که طی 
ســال خریده اید، باز هم به میزان قسط پرداختی 
حســاب  در  و  برداشــته  حقوقتــان  از  ماهانــه 
پس انــداز ذخیــره کنیــد، زیــرا دیــر یــا زود مجبور 
می شــوید تلویزیون، ماشین لباسشــویی و... را 

عوض کنید.
ـ تــا جایی کــه می توانید برای ولخرجی بیشــتر 
کمک و مســاعده نگیرید، زیرا این کار غیرمنطقی 
و نادرســت است و خیلی زود شما را زیر بار قرض 

خواهد برد.
افــراد تکانــه ای هنــگام پول خرج کــردن اصا 
هیچ برنامه ای ندارند، برای مثال فردی که درآمد 
ماهانه مشــخصی دارد و باید با حســاب و کتاب 

خرج کند به یکباره و بی حساب خرج می کند
صندوق هــای  بــه  اطمینــان  صــورت  در  ـ 
ماهانــه  یــا  هفتگــی  پس انــداز  قرض الحســنه 
خانوادگــی یا دوســتانه بپیوندید. بــه این ترتیب 
هر ماه اجبارا مبلغی را به حســاب خود پس انداز 
می کنید، بعــاوه از وام هم می توانید اســتفاده 

کنید.
ـ صرفه جویــی را با خساســت اشــتباه نگیرید. 
صرفه جویــی نوعی ســازگاری اســت که بــا تغییر 
رفتــار و مقــداری صبــر و شــکیبایی امکان پذیــر 
کــه  کنیــد  صرفه جویــی  شــیوه ای  بــه  اســت. 

زندگی تان صدمه نبیند.
تربیت اقتصادی فرزندان

ـ بــه فرزندانتان پول توجیبی بدهید تا بتوانند 
مدیریت پول را بیاموزند.

ـ بــرای فرزندتان دســتمزدی در نظــر بگیرید تا 
خودشــان کارهایی را که معموال بــرای انجام آن 

به دیگران دستمزد می دهید، انجام دهند.
ـ بــه فرزندتان نشــان دهید که پــول خانواده 

چگونه و برای چه اموراتی صرف می شود.
ـ فرزندتان را در بعضی تصمیم های مربوط به 
هدیه دادن، صدقه یا کارهای خیر دخالت دهید.
ـ چنانچــه هنوز یک برنامه پس انداز دائم برای 
فرزندتــان درنظر نگرفته اید، درباره شــروع چنین 

برنامه ای بیندیشید.
تربیــت فرزنــدان بایــد به گونه ای باشــد که از 
جنبه های اقتصادی نتایج زیر را به همراه داشته 

باشد:
ـ بتوانــد کار ســودمندی انجــام دهــد و از آن 

لذت ببرد.
ـ خریدار و مصرف کننده خوبی باشد.

ـ یــاد بگیــرد تا در آینــده درآمــد و هزینه اش را 
متعادل کند.

ـ بــرای آینده خود برنامه ریزی اقتصادی کند و 
از پذیرش مسئولیت نترسد.

ـ اهل ولخرجی و بدهکاری نباشد.
ـ باید به فرزندتان یاد بدهید تا از اموال خود، 

خانواده و اجتماع نگهداری کند.
ـ فرزنــدان باید ارزش کار و تاش و نقش آن را 

در بهبود وضع مالی خانواده بدانند.
ـ باید بــه فرزندان رعایت میانــه روی و پرهیز از 

خواسته های نامعقول را آموزش داد.
ـ فرزنــدان بایــد ارزش پولــی را کــه دســترنج 

والدین است، بدانند.

ـ فرزنــدان را نبایــد به پاداش هــای گرانقیمت 
و  مصرف گرایــی  بــه  را  آنهــا  زیــرا  داد،  عــادت 

تجمل گرایی سوق می دهد.
هنر تعادل در خرج کردن

معمــوال افــرادی که اعتمــاد به نفــس باالیی 
دارند، آنهایی هســتند که درســت خــرج می کنند 
و برعکــس افــرادی کــه اعتمــاد به نفــس پایینی 
داشــته و وسواســی هســتند، بد خرج می کنند. 
ممکــن اســت فــرد بی حســاب و کتــاب و در حد 
وحشــتناک پول خرج کند یا بذل و بخشش های 
بی حســاب و کتاب داشته باشــد و زمانی که از او 
می پرســید کــه چــرا ایــن کار را می کنــد در جواب 
می گویــد این پول ها برای من پول نیســت و من 
خیلــی راحــت می توانــم ایــن پول ها را به دســت 
بیــاورم. چنین افرادی به قــدری اعتماد به نفس 
بیمارگونــه دارنــد که واقعــا به اموالشــان آتش 
می زنند. برعکس دســته ای از افراد هم هســتند 
که فوق العاده وسواســی بوده، نسبت به آینده 
نگــران و دودل هســتند و نمی تواننــد تصمیــم 
بگیرند تا جایی که حتی با داشتن امکانات و پول 
هیــچ گاه قــادر به خرج کردن پولشــان نیســتند. 
خــرج کردن تکانــه ای هم در میان برخــی از افراد 
وجود دارد. افراد تکانه ای هنگام پول خرج کردن 
اصــا هیچ برنامه ای ندارنــد، برای مثال فردی که 
درآمــد ماهانه مشــخصی دارد و باید با حســاب 
و کتــاب خــرج کند بــه یکبــاره و بی حســاب خرج 
می کند. در واقع قسمت زیادی از این تکانه هایی 
کــه بــا آن مواجه هســتیم و در زندگی می توانیم 
آن را کنترل کنیم واقعا تربیتی اســت. ما در طول 
زندگــی بایــد یاد بگیریــم بین خواســته هایمان و 
امکاناتــی که داریم و شــرایط برآورده شــدن این 

خواســته ها تعادل برقــرار کنیم؛ حــال این برقرار 
کــردن تعــادل می توانــد در مورد خــوردن، خرج 
کــردن و حتــی در روابطمــان نیــز تاثیــر داشــته 
باشد. هنر تعادل برقرار کردن در خرج کردن جزو 
مهارت هایی اســت که باید آن را یــاد بگیریم تا در 

زندگی دچار مشکل در این رابطه نشویم.
باید ها و نباید هایی برای  سرمایه های انسانی 

ـ بزرگ منــش باشــید. ســعی کنید شــخصیت 
خــوب و مثبتــی از خــود ارائه دهیــد. همان طور 
کــه وان بافــت می گوید: مــا در مدیران ســه چیز 
را می جوییــم: ذکاوت، انــرژی و بزرگ منشــی. اگــر 
مدیــری آخری را نداشــته باشــد، بایــد بدانید که 

دوتای اولی را هم ندارد.
ـ از وقــت خود عاقانه اســتفاده کنید، در غیر 
این صورت ســرمایه مهمی را از دســت داده اید. 
اگــر وقــت زیــادی را صــرف باشــگاه های مختلف 
یــا چت روم ها یــا بازی هــای کامپیوتــری می کنید، 
ناخــودآگاه دربــاره شــیوه زندگی تان تــا آخر عمر 

دست به انتخاب اشتباهی زده اید.
ـ با یک فرد باشــعور ازدواج کنید. همســر باید 
حامی شــغل طــرف مقابل خــود باشــد. نباید با 
عادت ها و ســلیقه های پرهزینه اش بار ســنگینی 
بر دوش وی باشــد. ســعی کنید با کســی ازدواج 
کنیــد کــه از نظر مالی و احساســی )کــه اغلب هر 
دو هم با هم اســت( خرج زیادی نداشــته باشد. 
مطمئنــا در دوران نامــزدی بهتریــن دوران برای 
شــناخت اســت و آنچــه در ایــن دوران می بینید 
بعــد از ازدواج بهتــر نخواهــد شــد و بدتــر هــم 

می شود، پس دقت کنید.
زمانی کــه می خواهیم به عنوان پــدر و مادر، 
مدیریت کردن مسائل مالی را به فرزندانمان یاد 
دهیــم اولین شــرط این اســت که با همســرمان 
توافــق داشــته باشــیم و هرکــدام ســاز جداگانه 

نزنیم
بــرای  ـ نیازهــای واقعــی خــود را بشناســید. 
این که بیــن دخل و خرج خود تــوازن برقرار کنید 
بایــد نیازهای واقعی خود را بشناســید؛ نیازهای 
واقعــی آنهایی هســتند که برای رشــد جســمی، 

ذهنی و روحی به آنها احتیاج دارید.
توافق پدر و مادر در تنظیم مالی

توافــق پــدر و مــادر در تنظیم دخــل و خرج   و   
اقتصــاد خانــواده بســیار مهــم و حیاتــی اســت. 
بعضی از والدین کا تساهل بیش از اندازه دارند 

و با موضوعات مختلف سرسری برخورد می کنند. 
در پــس ذهــن این افــراد فکــری وجــود دارد که 
همه چیز درســت می شــود و اتفاقــی نمی افتد. 
ایــن نوع برخــورد در مورد مســائلی مانند انجام 
تکالیــف، نظم و ترتیب، روابط با دوســتان و پول 
خــرج کــردن بچه هــا و... وجــود دارد. در مقابــل 
نگــران  و  از والدیــن بســیار ســختگیر  دســته ای 
هســتند و با کوچک تریــن رفتاری کــه از فرزندان 
می بیننــد، پیش بینــی بدبختی و ســیاه روزی او را 
می کننــد؛ خواه این رفتــار کوچک ترین اهمال در 
انجام تکالیف یا کمی ولخرجی وی باشــد. هر دو 
دسته والدین به فرزندانشان آسیب می رسانند؛ 
فرزنــدان والدینــی که بیش از حد تســاهل دارند 
نمی تواننــد واقعیــات زندگــی را لمــس کننــد و 
معموال پرتوقع و زیاده خواه هســتند و فرزندان 
والدیــن سرســخت هم اعتمــاد به نفــس پایینی 
دارنــد و لجوج خواهند شــد، بنابرایــن در زمانی 
که ما می خواهیم به عنوان پدر و مادر، مدیریت 
کردن مســائل مالــی را به فرزندانمــان یاد دهیم 
اولین شــرط این اســت کــه با همســرمان توافق 
داشــته باشــیم و هرکدام ســاز جداگانــه نزنیم و 
در مقابــل فرزندمــان موضع واحد داشــته و یک 
عقیده و نظر   داشــته باشــیم. بهتر است به جای 
این کــه فکر کنیم چه کســی حرفش را به کرســی 
می نشــاند، مهارتی را در او تقویت کنیم که بیش 

از هر ثروتی به کار او می آید.
سیاست های مالی را فراموش نکنید

الزم اســت برای همه اعضــای خانواده امکان 
تجربه کــردن هزینه های خانواده فراهم شــود و 
فرزندان از خردســالی بفهمند که برآورده شــدن 
خواســته های آنان مشــروط اســت. اگــر همواره 
هرچیزی را که فرزندانتان از شــما می خواهند در 
اختیار آنها قرار دهید، مسلما نباید انتظار داشته 
باشــید که براحتی خرج خود را از شــما جدا کند. 
پس ســعی کنیــد معیارهای مالی مشــخصی را 
بــرای آنهــا تعریف کرده و آنها را بــه اجرای دقیق 
این امور تشــویق کنید. پدر و مادر باید فرزندان 
را از کودکی با خرید آشــنا کنند و گاهی فرزندان 
را همراه خود به خرید ببرند و از آنها نظرخواهی 
کننــد؛ از ســویی هنــگام فرســتادن فرزنــد برای 
خریــد باید به مقدار الزم پول در اختیار آنان قرار 
داده شــود. نکتــه مهم تر این که والدیــن باید از 
همــان کودکی بــه پول توجیبی فرزنــدان توجه 
کنند و آن را به تناسب سن و نیاز در اختیارشان 
قــرار دهند و طرز خرج کردن پــول را به فرزندان 
خــود آموزش دهنــد و مســلما مواقعــی پیش 
می آیــد کــه فرزندتــان بــا کمبــود پــول مواجــه 
می شــود. این حالت یکــی از بهترین زمان هایی 
اســت که او دربــاره هزینــه و درآمد خــود توجه 
یــاد  را  پــول  مدیریــت  و  داده  نشــان  بیشــتری 
می گیــرد. در این مواقع احساســات به شــما به 
عنوان والــد حکم می کند تا کمبــود مالی فرزند 
خود را برطرف کنید، اما مطمئن باشید با انجام 
ایــن کار لطف خاصــی را در حــق او انجام نداده 
و تنهــا این ذهنیت را ایجــاد می کنید که همواره 
فــردی بــرای حل کــردن مشــکات او پیشــقدم 
خواهــد شــد. به جای ایــن کار ســعی کنید تا در 
کنــار هم، گردش مالی فرزند خود را کنترل کرده 
و در صــورت امــکان هزینه های اضافــی وی را تا 
زمــان خروج از بحران حذف کنیــد. آنچه نباید از 
آن چشم پوشــی کرد این اســت که پــدر و مادر، 
فرزنــدان خــود را بــه حفــظ امــوال در خانــه و 
مدرســه تشــویق کرده و برای مالکیــت دیگران، 
حق مــردم و حفظ امــوال عمومــی ارزش قائل 

شوند.

دو دو تاچهـــــــار تا در  خانواده

معصومه اسدی

الزم است برای همه اعضای خانواده امکان تجربه کردن هزینه های خانواده فراهم شود و 
وط است. اگر همواره  فرزندان از خردسالی بفهمند که برآورده شدن خواسته های آنان مشر
هرچیزی را که فرزندانتان از شما می خواهند در اختیار آنها قرار دهید، مسلما نباید انتظار 
داشــته باشــید که براحتی خرج خود را از شــما جدا کند. پس ســعی کنید معیارهای مالی 
مشــخصی را بــرای آنهــا تعریف کــرده و آنها را به اجرای دقیق این امور تشــویق کنید. پدر و 
مــادر بایــد فرزنــدان را از کودکی با خرید آشــنا کنند و گاهی فرزندان را همــراه خود به خرید 
ببرند و از آنها نظرخواهی کنند؛ از ســویی هنگام فرســتادن فرزند برای خرید باید به مقدار 

الزم پول در اختیار آنان قرار داده شود ...

پدر و فرزندی

سپهرغرب، گروه متن زندگی: 
قلب  صصان  متخ و  ن  ا ک پزش
تاکید دارند که مهم ترین عامل 
بیماری های  و  مشکالت  ز  برو
قلبی، انتخاب یک الگوی زندگی 

ناسالم و غیر بهداشتی است.
برخی عوامل و عادات ساده 
می تواننــد ســامت قلــب را در معــرض خطر قرار 
داده و منجــر به بیماری شــوند. در ادامه به نقل 
از "مدیــکال دیلــی" بــه چنــد مــورد از عادت ها و 
عواملی خواهیم پرداخت که برای حفظ ســامت 
قلب و عروق می بایســت نســبت به آن ها محتاط 

بود.

 رژیم گرفتن یا حذف برخی درشت مغذی ها
ادموندوویــچ"،  "دانیــل  دکتــر  فتــه  گ بــه 
دانشــگاه  بیمارســتان  در  لب وعــروق  ق رئیــس 
تمپــل، مــردم اغلــب فکــر می کنند که یــک رژیم 
غذایــی ســالم و متعادل را دنبــال می کنند، اما 
اینطــور نیســت. به عنــوان مثــال، او افــرادی را 
دیــده کــه از رژیم غذایــی کم کلســترول پیروی و 
از چربی هــای ســالم یعنــی یــک درشــت مغذی 
مهــم اجتنــاب می کنند. این افراد ممکن اســت 

ه  ـ ـ چ ر اگ بخورنــد.  زیــادی  کربوهیدرات هــای 
ایــن نــوع رژیــم غذایــی باعــث افزایــش ســطح 
کلسترول نمی شــود، اما تحقیقات نشان داده 

اســت کــه تغییــر ناگهانــی و شــدید در عادات 
غذایــی می توانــد منجــر بــه بدتــر شــدن 

شود. قلب  عملکرد 

 انزوای اجتماعی و تنهایی
تدوالــکار"،  "ریگــود  دکتــر  به گفتــه 

متخصص قلب و عروق در مرکز بهداشــت 
پراویدنس ســنت جان در ســنتا مونیکای 

کالیفرنیــا، جــدا شــدن از دیگران 
نیز می توانــد تأثیر عمیقی 

مــا  قلــب  ســامت  بــر 
یــک  باشــد.  داشــته 
اخیر نشــان  مطالعــه 
زنان مســن تر  داد که 
انــزوا  در  کــه  زمانــی 
می کننــد،  زندگــی 
هشــت درصــد بیشــتر 
در معــرض خطــر ابتا 
قلبی   بیماری هــای  بــه 
هســتند.  عروقــی   -

بــرای افــرادی کــه هــم انــزوای اجتماعــی و هم 
تنهایــی را تجربــه می کنند، خطر ابتــا به بیماری 
می یابــد.  افزایــش  درصــد   27 تــا  قلبــی 
انــزوای اجتماعی نیــز می تواند به 

افســردگی می توانــد  و  کنــد  افســردگی کمــک 
منجــر بــه عوامل خطــر قلبــی  - عروقــی مانند 
و  کم تحــرک  زندگــی  ســبک  بــاال،  خــون  فشــار 

عادات غذایی ضعیف شود.

 سالمت ضعیف دندان ها
پوســیدگی  ماننــد  دندانــی  مشــکات 
عفونت هــای  خطــر  می توانــد  دنــدان، 
باکتریایــی در جریــان خــون را افزایــش 

دهد. 
انتقــال  تدوالــکار،  به گفتــه 
باکتری هــای موجــود در دهــان، به 
خون بسیار آســان است. التهاب 
لثــه و ســامت نامناســب دهان 
التهابــی  ایجــاد حالــت  باعــث 
می توانــد  کــه  می شــود 
ماننــد  قلبــی  مشــکات 
کلســترول باال یــا پارگی 

کند. تشدید  را  پاک 

بیش  مصرف   
از اندازه کافئین

به طــور  کافئیــن  

کلــی بــرای قلــب مفید اســت و تحقیقات نشــان 
می دهــد کــه نوشــیدن دو فنجان قهــوه در روز 
بیشــترین فواید قلبی عروقی را دارد، اما مصرف 
بیش از اندازه قهوه می تواند تأثیر منفی داشته 
باشــد؛ زیــرا می توانــد ضربــان قلــب را تســریع 
کنــد و باعــث انقبــاض عــروق خونــی و افزایش 
فشــار خون شــود. مصــرف کافئیــن 300 تا 400 
و  می شــود  گرفتــه  نظــر  در  بی خطــر  میلی گــرم 
بیــش از آن می تواند مجموعه ای از اثرات منفی 

داشته باشد.

 استرس کنترل نشده
هنگامــی کــه سیســتم جنــگ یــا گریــز بــدن 
می توانــد  می شــود،  فعــال  مزمــن  به طــور 
باعــث التهــاب در بــدن و ترشــح طوالنی مــدت 
هورمون هــای اســترس ماننــد آدرنالین شــود. 
هــم  کنــار  در  عوامــل  ایــن  تدوالــکار،  به گفتــه 
در  فیزیولوژیکــی  تغییــرات  باعــث  می تواننــد 
بــدن از جملــه افزایش فشــار خون، کلســترول 
بــاال، چاقــی، مقاومت بــه انســولین و اختاالت 
ریتم الکتریکی شوند. اســترس مزمن همچنین 
می توانــد خطــر لخته شــدن خون را در سراســر 

بدن افزایش دهد.

عوامل ساده ای که منجر به بیماری قلبی می شوند

سالمت قلب
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آخرین تغییر؛ ساعت رسمی 
کشور به عقب کشیده می شود
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: برای 
آخرین بار ساعات رسمی کشور در سی 
کشیده  عقب  به  ماه  شهریور  یکم  و 

می شود.
ســاعت رســمی کشور از ســاعت 24 
روز چهارشــنبه، ســی ام شــهریور، یــک 

ساعت به عقب کشیده خواهد شد.
این آخرین تغییر ســاعات رسمی کشور است  و دیگر 

تغییر ساعت در آغاز سال نو نخواهیم داشت.
رئیس مجلس شــورای اسامی در نامه ای به رییس 
جمهــوری، قانون نســخ تغییر ســاعت رســمی کشــور را 

برای اجرا اباغ کرد.
اردیبهشت ماه جاری رئیس مجلس شورای اسامی 
در نامه ای به رئیس جمهوری قانون نســخ قانون تغییر 

ساعت رسمی کشور را برای اجرا اباغ کرد.
تغییــر  »قانــون  مجلــس،  مصوبــه  ایــن  طبــق 
ساعات رســمی کشــور مصوب  1386/5/31نسخ 
می شــود و دولــت مجــاز بــه تغییــر ســاعت رســمی 

کشــور نیست.

اپراتورهای تلفن همراه

فعال کردن رومینگ بین الملل 
در داخل هزینه ای برای 

مشترک ندارد
به  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
فضای  در  خبری  دوباره  انتشار  دنبال 
مجازی در زمینه فعال سازی رومینگ 
تلفن  مشترکان  برای  الملل  بین 
اپراتورهای  آنها،  اطالع  بدون  همراه 
که  کردند  تاکید  دیگر  بار  همراه  تلفن 
بین  رومینگ  سرویس  کردن  فعال 
به  مشترکان  برای  ای  هزینه  کشور،  داخل  در  الملل 

ندارد. همراه 
طی مســافرت به کشــورهای خارجی، با اســتفاده از 
ســیم کارت کشــور مقصد، از تعرفه های آن کشور برای 
تماس تلفنی، ارســال پیامک و دیتا اســتفاده می شود 
اما چنانچه مسافران بخواهند از سیم کارت های ایرانی 
اســتفاده کنند، تعرفه های رومینگ برایشــان محاسبه 
می شود؛ این درحالی است که خبری در فضای مجازی 
مبنــی بر اینکه شــرکت مخابــرات ایــران در اقدامی یک 
طرفه و بدون اطاع مردم رومینگ بین الملل را بر روی 
خطوط موبایل همراه اول با هزینه ماهانه شــش هزار 
تومــان فعال کــرده و فیش هــای ماهانــه را حتی برای 
مکالمــات داخل کشــور بــا هزینــه رومینگ بیــن الملل 
صــادر می کند و این ســوال برای کاربران مطرح شــده 
که آیا رومینگ بین الملل بدون اطاع آنها فعال شــده 

است؟
در همیــن رابطــه اپراتورهــای تلفــن همراه به ایســنا 
اعــام کرده انــد ســرویس رومینگ یک ســرویس رایگان 
اســت و در داخــل کشــور هیچ هزینــه به همــراه ندارد؛ 
در خــارج از کشــور درصورتــی که اســتفاده شــود مانند 
اینترنــت( هزینــه خواهــد  و  پیامــک، مکالمــه  )ارســال 
داشت؛ همچنین در خارج از کشور اگر سرویس رومینگ 
فعال باشــد اما از آن اســتفاده ای نشــود، هزینه ای به 
همــراه نــدارد بنابرایــن خبر منتشرشــده کذب اســت و 

صحت ندارد.
پیش از این در ســال های گذشــته مانند سال 1399 
هم چنین خبری با محتوای مشابه منتشر شده بود که 
در همیــن زمینــه ایرانســل اعام کرده بــود فعال کردن 
ســرویس رومینگ بین الملل، در داخل کشور هزینه ای 

برای مشترکان این اپراتور ندارد.
 طبــق ایــن گــزارش ایرانســل اعــام کــرده بــود برای 
اســتفاده مشــترکان این اپراتور از خدمات رومینگ بین 
الملل در خارج از کشور الزم است این امکان از قبل روی 

سیم کارت آنها فعال باشد.
ایــن اپراتــور بــا فعــال ســازی اســتفاده از خدمــات 
رومینگ برای همه مشــترکان خود، این امکان را فراهم 
کرده تا پس از خروج مشــترک از کشــور و عدمدسترسی 
به اپراتور مبدأ، استفاده از خدمات رومینگ امکان پذیر 

باشد.
چنیــن امکانــی بــه صــورت یــک روال عــادی، بــرای 
مشــترکان تلفن همراه فعال اســت و امــکان غیرفعال 
ســازی یا فعال ســازی مجــدد خدمات رومینــگ، عاوه 
بــر اپلیکیشــن ایرانســل مــن، از طریق شــماره گیری کد 

دستوری *1111# فراهم است.
بــر ایــن اســاس، در زمان حضــور مشــترک در خاک 
مشــترک  بــرای  عــادی  تعرفه هــای  همــواره  ایــران، 
محاســبه می شــود و تنهــا در صــورت خروج مشــترک 
پوشــش  تحــت  مناطــق  در  گرفتــن  قــرار  و  کشــور  از 
رومینــگ  تعرفه هــای  قــرارداد،  طــرف  اپراتورهــای 

می شود. محاسبه 
همچنیــن صرفــًا در نقــاط مــرزی، در صورتــی که به 
در  میزبــان  اپراتورهــای  همپوشــانی  و  تخلــف  خاطــر 
کشــورهای همســایه، مشــترکی به شــکل ناخواســته، 
بــه  گیــرد،  قــرار  خارجــی  اپراتورهــای  پوشــش  تحــت 
ارســال و روش  بــه وی پیامــک اطاع رســانی  ســرعت 
غیرفعال ســازی و تعرفه هــای رومینــگ بین الملل به او 
اطاع رســانی می شــود و تــا زمانی که مشــترک تماس 
ورودی و خروجی نداشــته باشــد، هیــچ هزینه ای بابت 

رومینگ به حســاب وی منظور نمی شود.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
طبق  اینکه  وجود  با  جهان: 
قاچاق  با  مبارزه  ستاد  قانون، 
اسامی  دارد  وظیفه  ارز  و  کاال 
کم کار  و  متخلف  دستگاه های 
اما  کند  اعالم  را  حوزه  این  در 
به  مهم  اقدام  این  معموًال 

دالیل نامعلومی، صورت نمی گیرد.
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، بــه طــور 
دســتگاه های  بیــن  هماهنگــی  وظیفــه  کلــی 
دولتــی، قضائــی، نظامــی و امنیتــی را بــر عهده 
دارد و موظــف اســت تمامی ارگان ها را نســبت 
بــه پیشــگیری، شناســایی و برخــورد بــا قاچــاق 
ســاماندهی کرده و در ادامه با توجه به وظایف 
قانونــی خــود از ایــن نهــاد پاســخ هایی دریافت 

کند.
اما امــروز و با وجود گذشــت نزدیک به از دو 
دهــه از آغاز فعالیت این ســتاد، در زمینه مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز، پیشــرفت قابل ماحظــه ای 
رخ نــداده و همچنان اجنــاس قاچاق در بازار به 

وفور مشاهده می شود.
ســید  حجت االســام  خصــوص  همیــن  در 
ابراهیم رئیســی در تیرماه امســال ضمن انتقاد 
از عــدم تکمیل ســامانه های مرتبط بــا مبارزه با 
قاچاق، تلویحًا از عملکــرد کلی مقابله با قاچاق 
در کشــور ابــراز نارضایتــی کــرد. وی در جلســه 
مشــترک با اعضای ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز عنوان کرده بود: »اگر این ستاد بتواند نقش 
خود را به طور کامل و به درستی ایفا و به شکل 
مؤثــری بــا قاچاق کاال مبــارزه کند، بــدون تردید 
شــاهد رونق تولید، ایجاد اشــتغال و شکوفایی 
خواهیــم  کشــور  در  دانش بنیــان  شــرکت های 

بود«.

 وظیفه اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز چیست؟

ســتاد مبــارزه با قاچاق کاال و ارز از ســال های 
بــه  نســبت  رســانه ها  در  مرتــب  طــور  بــه  دور 
جمع آوری قاچاق در سطح عرضه اعام آمادگی 
کــرده ولــی در عمل، اجنــاس قاچــاق هنوز هم 
به وفــور در مراکز عرضه اصلی شــهرها به راحتی 

قابل دسترس است.
در ســال جاری نیز علی مؤیدی، رئیس ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز طی نامه ای به سراســر 
استانداران دســتور داد تا تمامی کاالهای فاقد 
شناســه در حوزه های »پوشــاک«، »دخانیات«، 
و  ســامت محور«  »کاالهــای  »لوازم خانگــی«، 
»لوازم یدکی« توسط ضابطان جمع آوری شود.

پس از اباغ این دستور، بافاصله محمدرضا 
فاطمی امین، وزیــر صمت هم موضع قاطعانه 
خــود را برای برخــورد با کاالی قاچاق در ســطح 

عرضــه اعام کرد و وی در روزهای ابتدایی ســال 
1401 اعــام کرد: »طرح ویــژه وزارت صمت برای 
مبارزه بــا کاالهای قاچاق و تقلبی با پنج اولویت 
کاالیی از 15 فروردین ماه امســال آغاز می شــود 
کــه لوازم یدکــی و قطعــات خــودرو در اولویــت 

نخست، اجرای طرح خواهد بود.«
هماننــد  نیــز  جــاری  ســال  در  کمــاکان  امــا 
ســال های گذشــته، ایــن برخوردها در کــف بازار 
آن طــور کــه بایــد اتفــاق نیفتــاد و به مانند قبل 
طرح هــای مقابلــه بــا قاچــاق در ســطح عرضــه 
مســتمرًا به تعویق و تمدید دچار شده است یا 
صرفــًا با برخوردهای جزئی و کشــف ارقام ناچیز 

قاچاق، فیصله پیدا کرد.

پیگیری  باید  ارگان هایی  چه  از  ستاد   
انجام دهد؟

ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز به عنــوان 
دســتگاه هماهنگ کننــده برخــورد بــا قاچاق در 
کل کشــور، وظیفــه دارد اســامی دســتگاه های 
متخلــف و کم کار در حــوزه مقابله با قاچاق را در 

رسانه ها اعام کند.
بــر اســاس مــاده 4 پیش نویــس آئین نامه 
اجرایــی قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در 
ســال 1393، قــرارگاه ســتاد مبارزه بــا قاچاق 
می بایســت به طور مستمر عملکرد ارگان های 
انجــام  ضمــن  و  بگیــرد  تحت نظــر  را  ذی ربــط 
کــم کاری  ارگان هــا،  ایــن  از  الزم  پیگیری هــای 
آنان را به مقامات مســئول گــزارش کند. اهم 
قاچــاق  مقابلــه  امــر  در  مســئول  ارگان هــای 

از: عبارت اند 
وزارت صمــت: موظف به درج شناســه کاال و 
کد رهگیری بــرای تمام گروه های کاالیی مصوب 
حــوزه  در  مرتبــط  ســامانه های  تکمیــل  نیــز  و 

پیشگیری و مقابله با قاچاق است.
تعزیــرات و قــوه قضائیــه: موظف بــه صدور 
حکــم برای ضبــط میدانی قاچاق و رســیدگی به 

پرونده های مرتبط با کشفیات قاچاق است.
اصنــاف  فراجــا،  امنیتــی،  دســتگاه های 
شناســایی  بــه  موظــف  صمــت:  وزارت  و 
صــورت  در  و  قاچاق فروشــان  و  قاچاقچیــان 
تصریــح قانــون موظــف بــه برخــورد عملیاتی 
انبارهــا،  در  قاچــاق  اجنــاس  بــا  انتظامــی   -
فروشــگاه ها و در سطح خرده و عمده فروشی 

. هستند
در مقوله مبارزه با قاچاق همیشه سواالت و 
ابهاماتی در کشــور وجود داشته است که ذهن 
دغدغه مندان این حوزه را به خود مشغول کرد 
و نیاز بوده است که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در جهت تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به 
رسانه ها پیش قدم شــود و پاسخ های مناسبی 

در این زمینه ارائه کند:

در حــال حاضــر چــه گــروه کاالهایی بــه طور 
کامل شناسه کاال دریافت کرده اند و اگر دریافت 
کرده انــد؛ چــرا برخورد بــا آنان در ســطح عرضه 

صورت نمی گیرد؟
تاکنون به شکل تجمیعی چه میزان برخورد 
بــا قاچــاق در اجنــاس دارای شناســه کاال )مثل 

لوازم خانگی( انجام شده است؟
چرا ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال ارز بــه طور 
صریــح کــم کاری دســتگاه های ذی ربــط را اعام 

نمی کند؟
چــرا اتحادیه هایــی همچــون تولیدکنندگان 
لوازم خانگی و پوشــاک به طور دائم در ســالیان 
گذشــته از عملکرد ســتاد و وضعیــت برخورد با 

قاچاق ابزار نارضایتی کرده اند؟

به وفور  نسبت  همیشگی  انتقادات   
کاالی قاچاق

و  اصنــاف  اتحادیه هــا،  گایــه  و  انتقــاد 
انجمن هــای تولیــدی نســبت به وفــور اجناس 
قاچاق در بازار، همیشه وجود داشته است؛ اما 

در هفته های گذشــته شــاهد آن بودیم که این 
انتقادات نســبت به گذشــته بازتاب بیشــتری در 

رسانه داشته است.
مجید افتخــاری عضو هیئت مدیــره اتحادیه 
تولیدکننــدگان و فروشــندگان پوشــاک دربــاره 
چرایــی عــدم برخــورد بــا پوشــاک قاچــاق گفته 
بــود: »رویکرد ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
در ســال های 97 و 98 کمک کننــده بــود؛ ولــی 
متأســفانه در حال حاضر پاســخگویی از ســوی 
ســتاد وجــود نــدارد و به نوعی دچار آمــار زدگی 

شده اند.«
همچنین محمدرضا شــهیدی، دبیر انجمن 
لوازم صوتی و تصویــری نیز در خصوص حجم 
باالی کاالی قاچاق در بــازار امین حضور تهران 
و عــدم برخــورد جــدی بــا عرضه کننــدگان آن، 
گفتــه بود: »ایــن موضوع را باید از مســئوالن 
ســتاد مبــارزه و قاچــاق کاال و ارز و همچنیــن 
امــا  کــرد؛  پیگیــری  ذی ربــط  مســئوالن  دیگــر 
موضــوع فقــط فضــای فیزیکــی نیســت؛ بلکــه 
عرضــه کاالی قاچاق به صورت گســترده تری در 

فضای مجازی در حال اتفاق افتادن اســت.«

 قاچاق و معضل بی آماری
بیشــتر  روزبــه روز  حالــی  در  انتقــادات  ایــن 
می شــود کــه ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
در زمینــه آمــار کشــفیات خود هم آمــار دقیق و 
تفکیــک شــده ای بــه رســانه ها اعــام نمی کند. 
در وبگاه رســمی این ســتاد هم نه تنها آمارهای 
تجمعی منظمی از قاچاق دیده نمی شود، بلکه 
مدت هاســت اطاعات ایــن وبگاه به روزرســانی 
نشــده و بعضــًا گزارشــات آن منســوخ شــده و 

غیرقابل استناد است.
ســتاد  ســخنگوی  نیــا  دهقانــی  حمیدرضــا 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در ایــن مــاه اعام 
کــرده بــود، میزان آمــار کشــفیات و برخوردها 
توسط اداره آمار و فناوری اطاعات این ستاد 
ارائه می شــود و رســانه ها می تواننــد این آمار 
را از دفتــر فناوری اطاعات این ســتاد دریافت 

کنند.
عــاوه بر ایــن از ســال 1398 آماری از ســوی 
ســتاد مبــارزه بــا قاچاق کاال و ارز منتشــر نشــده 
اســت و پیــش از آن نیــز آمار میزان قاچــاق کاال و 
کشفیات همواره ارقام ثابتی بوده است و در طی 
چندین سال این ستاد رقم 12.5 میلیارد دالری را 

میزان قاچاق به کشور عنوان کرده بود.
به گونــه ای  را  قاچــاق  میــزان  ســتاد  گویــا 
اعــام می کند کــه عاوه بــر زیر ســوال نبردن 
ماهیــت خــود، انتقــادات شــدیدی را متوجــه 

خود نسازد.

ز زه با قاچاق کاال و ار 4 سوال بی پاسخ از ستاد مبار

قاچاق کاال ساعت رسمی

رومینگ

در همیــن خصــوص حجت االســام ســید ابراهیم رئیســی در تیرماه امســال ضمــن انتقاد 
از عــدم تکمیــل ســامانه های مرتبــط بــا مبــارزه با قاچــاق، تلویحــًا از عملکرد کلــی مقابله 
بــا قاچــاق در کشــور ابراز نارضایتی کرد. وی در جلســه مشــترک با اعضای ســتاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز عنــوان کــرده بــود: »اگر این ســتاد بتوانــد نقش خود را به طــور کامل و 
ونق تولید،  به درستی ایفا و به شکل مؤثری با قاچاق کاال مبارزه کند، بدون تردید شاهد ر

ایجاد اشتغال و شکوفایی شرکت های دانش بنیان در کشور خواهیم بود«.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
بازنشستگی  صندوق  جهان: 
ارسال  به  نسبت  کشوری، 
در  شاغلین  مدارک  دیرهنگام 
سوی  از  بازنشستگی  آستانه 
ابراز  پرورش  و  آموزش  وزارت 
نگرانی کرده و آن را عامل تاخیر 
بازنشستگی  حقوق  برقراری  و  حکم  صدور  در 
دانسته است. طبق اعالم معاون این صندوق، 
انجام  آموزش وپرورش  وزارت  با  مکاتباتی 
پرونده  تا  شده  مطرح  درخواست هایی  و 
روند  با  بازنشستگی  آستانه  در  فرهنگیان 
و  رسیده  صندوق  این  دست  به  پرشتاب تری 
مهرماه  در  تازه بازنشستگان  حقوقی  حکم 

صادر شود.
اکبر شــیرمحمدی با بیان اینکه در سال های 
گذشته تعداد بازنشستگان آموزش وپرورش به 
صورت جهشی افزایش یافت اظهار کرد: درسال 
97 حــدود 44 هــزار نفــر، در ســال 99 حــدود 
31 هــزار و در ســال 1400، 70 هــزار بازنشســته 

آموزش وپرورشی داشتیم.
وی افزود: شــروع ســال تحصیلــی و فعالیت 
پــرورش،  و  آمــوزش  در  بازنشســتگی  و  کاری 
مهرماه اســت و از طرفی هم اباغ بازنشســتگی 
معلمان دارای شــرایط بازنشستگی را به همین 

تاریخ صادر می کنند.
بازنشســتگی  صنــدوق  فنــی  امــور  معــاون 
کشــوری با بیان اینکه در ســال 1400 با تاخیر در 
برقــراری و پرداخت حقوق مواجه شــدیم گفت: 
در آذر و دی ماه، چندهزار بازنشســته داشــتیم 
کــه پرونده هایشــان از ســوی وزارت آمــوزش و 
پــرورش با تاخیر برای ما ارســال شــد و چهارماه 
حقــوق نگرفتــه بودنــد. در آذر و دی مبلغــی به 
عنــوان علی الحســاب برایشــان واریــز کردیم تا 

حقوق ماهانه شان برقرار شود.
مــا  پیش بینــی  داد:  ادامــه  شــیرمحمدی 
ایــن بــود کــه افزایــش تعــداد بازنشســتگان را 
در ســال های آتــی نیــز داشــته باشــیم و رونــد 
پیــش آمده دوباره تکرار شــود، بــه همین علت 

ایــن  از وقــوع  تــا  را درنظــر گرفتیــم  اقداماتــی 
پیشامد جلوگیری کنیم؛ در همین راستا 25 دی 
1400 اولیــن مکاتبه را بــا وزیر آموزش و پرورش 
انجــام و درخواســت کردیم با توجــه به افزایش 
تعــداد بازنشســته ها، تعاملــی بهتــری میان دو 

مجموعه شکل بگیرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در این نامه نوشــته 
بودیم علی رغم ارسال مدارک و حجم عظیم کار 
در صنــدوق، ما تمام تاش خــود را با بهره گیری 
از سیســتم های مکانیزه به کار خواهیم گرفت تا 
حقوق ها به موقع برقرار شوند گفت: همچنین 
تقاضای تشــکیل کارگروه مشــترک میــان وزارت 
بازنشســتگی  صنــدوق  و  پــرورش  و  آمــوزش 
کشــوری را داده بودیم و عاوه بر این، متقاصی 
دریافــت اطاعــات مربــوط بــه ســوابق خدمت 
هــم  را  غیررســمی  خدمــت  جملــه  از  کارکنــان 
داشتیم تا بتوانیم احکام را به موقع صادر کنیم 

که پاسخی نیامد.
بازنشســتگی  صنــدوق  فنــی  امــور  معــاون 
کشــوری ادامه داد: در تاریخ 4 اردیبهشت 1401 
مجدد نامه دیگری ارســال و همین درخواســت 
را تکــرار کردیــم امــا بــاز هــم بــه نتیجــه مــورد 
نظــر نرســیدیم. مجــدد 24 تیرمــاه درخواســت 
همکاری و آمادگی برای صدور احکام - سه ماه 
قبل از بازنشســتگی و زمان برقــراری حقوق- را 
اعام کردیم تا بازنشســتگاِن امسال بتوانند در 

مهرماه حقوق بازنشستگی بگیرند.
شیرمحمدی با بیان اینکه از مشکات تامین 
نیــروی انســانی و حجــم بــاالی کار در آمــوزش 
و پــرورش بــی اطاع نیســتیم گفــت: آموزش و 
پــرورش درگیــر رتبه بنــدی معلمان اســت. از آن 
سو با کمبود نیرو مواجه بوده و به دنبال جذب 
نیــرو و اســتمرار خدمــت همــکاران در آســتانه 
بازنشســتگی اســت. مــا می خواســتیم تعامــل 

بیشتری داشته باشیم تا برقراری حقوق با تاخیر 
مواجــه نشــود. اینکــه صــدور احــکام در زمــان 
درست خودش انجام شــود برای ما ارزشمند و 
مهم اســت، اما تاخیر در ارســال مدارک موجب 

تاخیر در صدور احکام می شود.
وی افــزود: چندمرتبــه با رییــس مرکز برنامه 
ریــزی و منابع انســانی وزارت آموزش و پرورش  
صحبــت کــرده و همه گونــه همــکاری از ناحیــه 
و  کرده ایــم  یــادآوری  را  بازنشســتگی  صنــدوق 
آنهــا هــم در تاش انــد و قــول دادند با ســرعت 
پرونده هــا را بــرای صــدور احــکام بــه صنــدوق 

بفرستند.
معــاون امــور فنــی صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری دربــاره شــمار بازنشســتگان آموزش 
بــرای  گفــت:  جــاری  ســال  در  پــرورش  و 
امســال حــدود 80 هــزار فرهنگــی در آســتانه 
بازنشســتگی قــرار دارند که بــا توجه به اجرای 

طــرح رتبــه بنــدی و برخــورداری از مزایای آن، 
تقاضــای اســتمرار خدمــت داده انــد و بــه این 
ترتیــب شــمار بازنشســتگان ایــن وزارتخانه به 
حــدود 45 هــزار نفــر رســیده اســت. بنابراین 
امسال 45 هزار بازنشسته آموزش و پرورشی 
داریــم که تــا کنون پرونــده حدود پنــج هزار و 
ششــصد نفــر یعنــی 12 درصد آنها تایید شــده 

است.
شــیرمحمدی افــزود: از آنجا کــه تخصیص 
محاســبه  بــرای  حســابها  بســتن  و  اعتبــار 
حقــوق ماهانه دهم هر ماه انجام می شــود، 
اگــر پرونده هــا قبــل از 10 مهرمــاه بــه دســت 
حقــوق  کنیــم،  صــادر  را  احــکام  و  برســد  مــا 
بازنشســتگان در مهــر ماه پرداخت می شــود، 
بعــد  مــاه  بــه  مذکــور،  تاریــخ  از  پــس  لکــن 

می شود. موکول 
وی بــا بیــان اینکــه اگر تعداد زیاد باشــد و 
بتوانیــم علــی الحســابی از ســازمان برنامــه، 
بودجــه بگیریم حتمــا به فکر خواهیم بود، در 
غیراینصــورت حقوق شــان در آبان ماه برقرار 
می شــود گفــت: در حــال تاشــیم و خودمان 
را در کنــار آمــوزش و پــرورش قــرار دادیــم تا 
این مســیر به خوبی طی شــود و مشــکلی در 
صدور احــکام بازنشســتگی فرهنگیــان ایجاد 

نشود.
صنــدوق  فنــی  امــور  معــاون  بنابراعــام 
بازنشســتگی کشــوری، مشــترکین کســورپرداز 
فعلی در صندوق بازنشستگی، 928 هزار نفرند؛ 
به عبارت دیگر از بین شــاغلین مشترک صندوق 
نفــر معــادل 77 درصــد،  کشــوری، 712 هــزار 
آموزش و پرورشی هستند که از این تعداد، 45 
درصــد مرد و 55 درصــد زن هســتند. در تهران 

32 درصد مرد و 68 درصد زن هستند.
شــیرمحمدی در پاســخ بــه پرسشــی درباره 
متناسب ســازی حقــوق بازنشســتگان کشــوری 
نیــز گفــت: صحبت هایــی بــرای افزایــش حقوق 
شــاغلین و بازنشســتگان مطرح اســت و ما هم 
منتظر هستیم خبرهای خوشی برسد تا بتوانیم 

اقدامات اجرایی مربوط را انجام دهیم.

چالِش صدور دیرهنگام احکام بازنشستگی فرهنگیان
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