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حمایت از شــرکتهای دانش بنیان فعال
در زمینه هوشمندسازی شهرها

12

حمله سایبری علیه زیر
ساختهای شهرداری تلآویو
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تصویب سختگیرانهتر ین قوانین برای

سگگردانی در کشورهای مختلف و آزادباش سگها در ایران!
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هویتیابی تکلیف دوره نوجوانی است
سپهرغرب ،گروه جوانی :یک روانشناس گفت :در دوره نوجوانی فرد باید به یک تعریف مشخص نسبت به خود برسد و بفهمد کیست و چه کاری میخواهد در آینده انجام دهد.
نوجوان باید بداند چه ارزشهایی بر زندگی او حاکم است ،چون در این دوره نوجوان شروع به بازنگری در هر آن چیزی که والدین به او دیکته کردهاند میکند.
به گفته منصوره نیکوگفتار نوجوانی سنی است که فرد به حدی از رشد میرسد که میتواند به موضوعات انتزاعی فکر کند ،مثل عشق و عدالت ،به همین دلیل دوره نوجوانی سرآغاز انتقاد و اعتراض به قوانین و چیز هایی است که به صورت قانون مطلق
پنداشته شدهاند .او گفت :نوجوانی دوره رشد است و بعضی از افراد ،در این سن همه موضوعات حتمی و بدیهی را زیر سوال میبرند که باید با انعطاف و همدلی با آنها برخورد کرد و به عنوان عالمت رشد پذیرفته شود ،تا بحران بلوغ نوجوانی به سالمت طی
شود .همچنین والدین باید اقتضاعات دوره نوجوانی را بدانند و بپذیرند ،چون به رشد و به پختگی نوجوان کمک میکند.
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نگاه
چرا داستان شــــرفی خبوشان
با دیگران فرق دارد؟
سپهرغرب ،گروه جوانی :در میان
انبوه کتابهای ترجمه شدهای که در
بازار کتاب نوجوان به چشم میخورد،
«کارخانه اسلحهسازی داوود داله»
شــــرفی خبوشان داستانی وطنی است که میتوان آن را
الجرعه نوشید.
شــرفی خبوشــان کــه قصهگــوی
ماهــری اســت و پیــش از ایــن ،مخاطب کتابدوســت
او را بــا اثــر تحسینشــده «بیکتابــی» میشناســد،
در کتــاب «کارخانــه اسلحهســازی داوود دالــه»
فــار غ از کلیشــههای مرســوم و معمــول کــه غالبــا در
داســتانهای انقــالب تــوی ذوق مخاطــب میزنــد،
داســتانی ســر راســت از دغدغههــای یک پســربچه در
دهه  60را روایت میکند.
او بــا شــخصیتپردازی خــوب و توصیــف حــس و
حــال نوجــوان قصه ،به خوبــی توانســته از پس بیان
رؤیاهــا ،ترسهــا و تردیدهــای نوجوانــان آن زمــان
برآیــد .کتاب شــرفی خبوشــان بــرای دهه شــصتیها
حتمــا یادآور خاطرات دوران نوجوانی و کودکیشــان
و به اصطالح یک نوســتالژی اســت .امــا برای نوجوان
امروز چه حرفی دارد؟
او چگونــه توانســته در ایــن اثــر دنیــای نوجــوان
امــروز را -بــا همــه دغدغههــای متفاوتــی کــه از آن
ســراغ داریم -به دنیــای نوجوان دیــروز پیوند بزند و
در زمــره پرفروشهای ناشــر در نمایشــگاه کتاب قرار
بگیرد؟
«کارخانــه اسلحهســازی داوود دالــه» یــک روایــت
ناگفتــه از دل تاریــخ انقــالب را بــرای نوجــوان امــروز
شرح میدهد.
شــرفی خبوشــان ضمــن اشــاره بــه فضــای یــک
جامعــه کوچــک از قشــر متوســط کشــور در دوران
جنــگ تحمیلی ،به مهمترین واقعه تیرماه ســال 67؛
یعنی ســرنگونی هواپیمای پرواز شــماره  655ایران
ایر به مقصد دوبی توســط ناو یو اساس وینسنس
آمریــکا اشــاره میکنــد؛ پــروازی کــه در آن تمامــی
 290سرنشــین از جملــه  66کــودک زیــر  13ســال به
شهادت رسیدند.
پروازی که از قضا «لیال»ی داستان خبوشان نیز یکی
از مســافران کوچــک آن اســت« .لیال»یی کــه «داوود»،
شــخصیت اصلی این داستان ،حسی غریب به او دارد و
لبخندهایش را مرور میکند.
در کنــار تبحــر نویســنده بــرای شــخصیتپردازی،
فضاســازی و توصیف برای پیشبرد داستانش ،میتوان
از نــوع نگاه و روایت او از مســئله «عشــق» نیز از جمله
مؤلفههــای موفقیــت ایــن اثــر یــاد کــرد؛ موضوعی که
عموما در داستانهای نوجوانان جزو سطرهای پنهان
است و کمتر به آن اشاره میشود.
بــا این حال ،خبوشــان در این مقوله نیز توانســته
بدون کلیشــهزدگی و یا آب و تــاب دادنهای اضافی،
ایــن حس پــاک را بــه مخاطب نوجــوان خــود منتقل
کند.
موضوعی که ســبب میشــود تــا مخاطــب کتاب در
نهایت با داوود احساس همدردی و همراهی کند ،برای
«لیــال» و لیالهایــی که در آن پرواز بودند ،اشــک بریزد و
دلتنگ شود.
نکتــه دیگــری کــه در کتــاب خبوشــان بــه چشــم
میخــورد ،توجــه او بــه یکــی از روابــط مهم انســانها
اســت .بــرای هر آدمــی به طــور طبیعی چنــد ارتباط در
نظر گرفته شــده اســت؛ ارتباط با خدا ،ارتبــاط با خود،
ارتبــاط با دیگری ،ارتباط با محیــط و ....کتاب «کارخانه
اسلحهســازی داوود داله» هرچنــد تمرکزش بر روایتی
داســتانی در دل انقالب و حــوادث مربوط به دهه 60
اســت ،امــا از دل آن به حلقــه ارتباط انســان با محیط
زیســت نیــز توجــه دارد؛ حلقهای کــه متأســفانه نه در
مدرسه و نه در رسانهها بدان پرداخته و برای نوجوان
امروز تشــریح شــده است که نســبت به محیط زیست
اطراف خود ،چه مسئولیتی دارد؟
رســالت او در چرخــه حیــات چیســت و چــه کار باید
بکنــد؟! غمبارتر اینکه این موضوع حتی در خانوادهها
نیز جدی گرفته نمیشود.
خبوشــان در کتــاب خــود ،بــا ارائــه نمــادی بــه نام
« د ا لــه »
بــه ایــن
مو ضــو ع
تاحدودی
نز د یــک
شده است؛
چنــد
هر
« د ا لــه » ،
نمادی اســت
از داله مرگی
که مسافران
پــرواز  655را
نشانه گرفته است.
در میــان انبــوه
ترجمــه
کتابهــای
شدهای که در بازار کتاب
کودک و نوجوان به چشم
میخــورد ،کتــاب «کارخانه
اسلحهســازی داوود دالــه»
فرصــت مغتنمــی اســت که
میتــوان زیــر سایهســار
درختــان محلــه «داوود»
نشســت و یــک داســتان
وطنی را الجرعه نوشید.
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آیا ازدواج فــــــــــرد طالق گرفـتــــــــه با فـــــــرد مجرد صحیــــح است؟

سپهرغرب ،گروه جوانی :یک
رواندرمانگر با تاکید بر اینکه
بهتر است دو فرد در مسائل
اصلی و کلی زندگی شبیه
ازدواج مجدد یکدیگر باشند و سپس ازدواج
کنند ،درباره ازدواج فردی
مجرد با فردی که سابقه طالق
دارد ،گفت :در تمام مسائل استثنائات وجود
دارد و مهم آن است که افراد باید ثابت کنند
این ازدواج را آگاهانه و عاقالنه انجام میدهند
و به جز موضوع طالق ،طرف مقابل در سایر
موضوعات و مسائل کلی زندگی تا اندازهای
شبیه به همدیگر هستند.
محمدابراهیــم تکلو درباره اینکــه آیا ازدواج
فــرد طــالق گرفته با فــرد مجرد صحیح اســت؟
با اشــاره به لــزوم وجود شــباهت در افراد برای
ازدواج ،اظهــار کرد :فرد مجرد و فردی که طالق
گرفتــه اســت در یــک موضــوع اساســی زندگی
یعنــی "ســابقه ازدواج قبلــی" شــبیه یکدیگــر
نیســتند و این امر بسیار مهم اســت ،اما با این
حــال در تمــام موضوعــات اســتثنائاتی وجــود
دارد و بایــد توجــه داشــت ایــن ازدواج تــا چــه
اندازه آگاهانه است.
ایــن روانشــناس بــا بیــان اینکــه رضایــت
خانوادههــا بــرای چنیــن ازدواجــی بســیار مهم
اســت ،ادامه داد :شاید این موضوع برای زن و
مرد مســالهای نباشد و با آن مشــکلی نداشته
باشــند امــا ممکــن اســت ازدواج دختر یا پســر
طــالق گرفته بــا دختر یا پســر مجرد خوشــایند
خانوادهها نباشد.
وی معتقــد اســت که بهتر اســت افــراد برای
ازدواج کســی را از جنــس و مشــابه خــود پیــدا
کننــد و اگــر ســابقه طــالق دارنــد بهتر اســت با

فــردی ازدواج کننــد کــه او نیــز ســابقه زندگــی
مشترک را داشته است.
بــه گفتــه ایــن روان درمانگر ،زمانــی ازدواج
طبــق اصــول و قائــده طبیعــی خــود انجــام
میشــود کــه دو طــرف ایــن ازدواج یعنــی زن
و مــرد در کلیــات زندگی شــبیه یکدیگر باشــند
و هــر چقدر ایــن شــباهتها از جهــات مختلف
نظیــر تحصیالت ،نــگاه مذهبــی و ایدئولوژیک،
جهــان بینــی ،فرهنــگ خانوادههــا و ...بیشــتر
باشد احتمال پایداری رابطه و ازدواج نیز بیشتر
خواهد بود.
تکلو در پاســخ به این ســوال که آیا میتوان
گفت احتمال شکســت ازدواج فرد طالق گرفته
بــا فرد مجرد بیشــتر از ســایر ازدواجها اســت؟،
بــه طــور کلــی علــت شکســت در ازدواج را بــه
متغیرهــای متعــددی معطوف

دانســت و تصریح کرد :شکســت در ازدواج به
متغیرهــای متعــددی نظیر اینکه تــا چه اندازه
دو نفر بــه بلوغ روانی ،اجتماعی ،احساســی و
عاطفی رســیدهاند بستگی دارد .شاید این دو
نفر با هم مشــکلی نداشــته باشــند امــا وقتی
وارد رابطــه شــوند اطرافیــان و خانوادههــا
برایشــان حاشــیههای زیــادی ایجــاد کننــد.

دخالــت خانوادههــا و شــنیدن حرفهایــی از
طرفیــن مبنی بر اینکه "نباید با این فرد ازدواج
میکردی" ،باعث میشــود طرف مقابل تصور
کنــد این ازدواج باعث شــده به اصطالح "کاله
بزرگی به سرش برود" .با این حال در ازدواجی
که دختر و پســر هر دو طالق گرفته باشند این
نگاهها کمرنگ تر است.
ایــن روانشــناس همچنیــن ایــن را هم گفت
که اگر طرفین از پختگی روانی برخوردار باشــند
تــوان مدیریــت حاشــیههای چنیــن ازدواجی را
بیشتر خواهند داشت.
بــه گفته این رواندرمانگر ،از جمله مســائل
مهم و قابل توجه در ازدواج با فردی که سابقه
زندگی مشــترک را داشته آن اســت که این فرد
تا چــه اندازه توانســته رابطــه قبلی خــود را به
اصطالح "هضم" کند تا آسیبهای رابطه قبلی
را وارد رابطه جدید نکند.
وی مقایســه رابطــه قبلی با رابطــه جدید و
اعمال حساســیتهای رابطــه قبلی
در رابطــه جدیــد را از جملــه
چالشهــای ازدواج بــا

فــردی عنوان کــرد که
نتوانســته با طالق خــود کنار آید و
تاکیــد کرد :باید توجه کرد چقــدر رابطه قبلی و

محمدابراهیــم تکلــو دربــاره اینکه آیا ازدواج فــرد طالق گرفته با فرد مجرد صحیح اســت؟
بــا اشــاره به لزوم وجود شــباهت در افراد بــرای ازدواج ،اظهار کرد :فــرد مجرد و فردی که
طــالق گرفتــه اســت در یــک موضوع اساســی زندگــی یعنــی "ســابقه ازدواج قبلی" شــبیه
یکدیگر نیستند و این امر بسیار مهم است ،اما با این حال در تمام موضوعات استثنائاتی
وجود دارد و باید توجه داشت این ازدواج تا چه اندازه آگاهانه است.
ازدواج قبلــی بــرای فرد تمام شــده اســت؟ ،آیا
توانســته با طــالق خود کنار آید یــا همچنان در
صحبتهایش از ازدواج قبلی سخن میگوید؟.
گرچه خیلی نباید وارد جزئیات رابطه قبلی شــد
و درباره آن از فرد ســوال کرد اما حتما باید فرد
مجــرد از طــرف مقابــل کــه ســابقه طــالق دارد
دربــاره علــت طــالق و دلیلــی کــه بــرای ازدواج
مجدد دارد ســوال کند تا نگرش فرد مشــخص
شــود .گاهــی افــراد نســبت بــه ازدواج قبلی و

همســر قبلــی خــود ســوءگیرانه و
جهــت گیرانــه صحبــت میکننــد و علت
را بــه شــکاک بــودن و خیانــت همســر قبلی
نســبت میدهنــد .در چنیــن شــرایطی حتــی

میتوان با همســر قبلــی طرف مقابــل با دقت
نظــر صحبت کرد تا متوجه شــد علت طالق چه
بوده است.
این روانشناس در عین حال معتقد است که
پرســش درباره جزئیات رابطه قبلی باعث ایجاد
وســواس فکری ،شــکاکیت و بددلی نســبت به
طــرف مقابل شــده و چــون این احساســات در
ذهن مانــدگار میشــوند نباید دربــاره جزئیات
ازدواج قبلی از طرف مقابل سوال کرد.
ایــن رواندرمانگــر همچنیــن یادآور شــد که
بــرای ازدواج مجــدد در حالــت عادی کــه فرد از
ســالمت روان نســبی برخــوردار بــوده و آگاهی
کافــی دارد ،حداقــل بایــد شــش مــاه از اتمــام
ازدواج قبلی گذشته باشد.
تکلــو در پایان ســخنان خود دربــاره اختالف
نظرهایــی کــه ممکــن اســت در خــالل ازدواج
فردی دارای سابقه طالق با فرد مجرد رخ دهد،
خاطر نشان کرد :به دلیل آنکه فرد مجرد تجربه
ازدواج ندارد اما طرف مقابل این تجربه را دارد،
ممکن اســت از نظر فکری فاصله و اختالف نظر
بین آنها ایجاد شود .درواقع چنین ازدواجی به
اصطالح نیازمند نگاه شــش ُدنگ است و صرف
دوســت داشــتن یکدیگــر بــرای ازدواج کفایــت
نمیکند.

نوجوانان نیاز به حریــــم خصوصی دارند

زهرا عبدالملکی

سپهرغرب ،گروه جوانی:
متخصص اختالل هماهنگی
رشدی کودکان و نوجوانان
گفت :فرزندان از آغاز
نوجوانی و با شروع میل
طبیعی به استقالل ،نیاز
دارند تا حریم خصوصی آنها

و انــرژی بــرای فرزندپروری دارند تا  12ســالگی
آنــان به کار گیرند چراکه پس از آن ،اثربخشــی
تربیت به شــدت کاهش مییابد.
وی افزود :پدر و مادرهایی که با مشــاهده
بحرانهــای رفتــاری نوجــوان ،تــازه بــه فکــر
تربیــت او میافتنــد ،کمتــر نتیجــه میگیرنــد.
چراکــه پــس از گذشــتن از ســنین دوره
نوجوانــی فرزنــد ،هرچه دانش و انــرژی برای
آنــان بــهکار گیرند ،اثربخشــی کمتــری خواهد
داشت.

حفظ شود.
زهــرا عبدالملکــی اظهــار کــرد :حریــم
خصوصــی در دوران کودکــی بــرای کــودک
مفهــوم چندانــی نــدارد .او از ایــن کــه پــدر
و مــادر اتاقــش را مرتــب کننــد ،در انتخــاب
لباسهایــش دخالــت کننــد ،همراهــش بــه
مدرســه برونــد و کیفــش را بازرســی کننــد،
ناراحــت نمیشــود .امــا از آغــاز نوجوانی و با
شــروع میــل طبیعی به اســتقالل ،نوجوان در
برابــر ایــن رفتارها مقاومــت میکنــد و نیاز به
حریم خصوصی دارد.
وی اضافــه کــرد :اگــر پدر و مــادر ایــن نیاز
طبیعــی نوجــوان را نادیــده گیرند و بــا کنترل
دورادور و نامحســوس بــر رفتــار او آشــنا
نباشــند ،نوجوان احساس تحت کنترل بودن
پیدا کرده و از پدر و مادر و حتی از خانه دوری
می کند.
این روانپزشــک ادامه داد :پدر و مادرهایی
کــه فرزند نوجوان دارند بایــد بدانند در دوره
نوجوانی داشــتن آزادی ،آنقدر برای فرد مهم
اســت که نداشتن امنیت به آن اندازه برای او
اهمیــت ندارد ،یعنــی حتی اگر بیــرون از خانه
خطراتــی متوجه او باشــد ،ترجیــح میدهد تا
در معــرض خطر قــرار گیرد امــا در خانه مدام
تحت کنترل خانواده نباشــد.
عبدالملکــی گفــت :والدیــن هرچــه دانش

دالیل خودمحوری نوجوانان
ایــن متخصــص اختــالل رشــدی کــودکان
و نوجوانــان ،بــا بیــان اینکــه خودمحــوری
نوجوانــی بطور معمول به دو دلیل تماشــگر
خیالــی و افســانه شــخصی به وجــود میآید،
اظهــار داشــت :در بخــش تماشــاگر خیالــی،
نخســت نوجــوان فکــر میکنــد بــه دنیــای
بزرگســالی وارد شــده و بــه دلیــل تغییــرات
جســمی ،همهجــا در مرکــز توجه قــرار دارد و
بــه عبارتــی دیگــران تماشــاگر او هســتند .به
همیــن دلیل به شــدت خودخواه میشــود و
بدون احساس شــرمندگی ،هر کار که دوست
دارد انجام میدهد.
عبدالملکــی افــزود :در بخــش افســانه
شــخصی ،برخی نوجوانها احساس میکنند
بســیار اســتثنایی و بینظیــر هســتند .آنهــا
بــه دلیــل تغییــرات تــازه ،خــود را قهرمــان
زندگــی میداننــد و تصــور میکننــد هــرکاری
را میتواننــد انجــام دهنــد و از هــر آســیبی
هــم مصون هســتند .دســت زدن بــه کارهای
آســیبزا مانند ســیگار کشــیدن ،نتیجه چنین
تفکــری اســت .ایــن دوره مــدت زیــادی طول

سپهرغرب ،گروه جوانی:
بررسی جدید پژوهشگران
استرالیایی نشان میدهد که
مشکالت خواب میتواند به
افسردگی
بروز افسردگی در نوجوانان
منجر شوند.
شــواهد جدیــدی نشــان
میدهنــد مشــکالت خواب کــه مدتهــا تصور
میشد نشانهای از افسردگی نوجوانان هستند،
در واقــع ممکــن اســت در رتبه نخســت عوامل
افســردگی قــرار داشــته باشــند .پژوهشــگران
"دانشــگاه فلینــدرز"()Flinders University
اســترالیا در پژوهــش جدیــدی نشــان دادهانــد
که ترکیبــی از زیستشناســی خــواب نوجوانان
و روانشناســی ،آنهــا را بــه طــور منحصربهفردی
مستعد ابتال به افسردگی نشان میدهد.
ریچاردســون"(Cele
"ســل
دکتــر
 ،)Richardsonاز پژوهشــگران ایــن پــروژه
گفــت :تاخیــر در ریتم شــبانهروزی ،مــدت زمان

خــواب محــدود و داشــتن فرصت بیشــتر برای
تفکــر منفی هنگام تالش بــرای به خواب رفتن،
عوامل موثری بودند.
وی افــزود :نوجوانــان ،مزمنتریــن نــوع
محدودیــت خــواب را در سراســر جهــان ،هم در
جوامــع غربــی و هــم در جوامــع شــرقی تجربه
میکننــد .دادههــای به دســت آمده از سراســر
جهان نشــان میدهند که نوجوانــان خیلی دیر
و خیلــی کم میخوابنــد .پژوهشــگران دریافتند
کــه ترکیبــی از تغییــرات رشــد در سیســتمهای
بیولوژیکی که خواب و بیداری را کنترل میکنند،
مســیرهای منحصربهفــردی را بــرای افســردگی
فراهــم میآورنــد .ریچاردســون ادامــه داد:
نخســتین عامل ،کندی در ایجــاد خوابآلودگی
طــی روز اســت کــه آغــاز خــواب را در نوجوانــان
به تأخیــر میانــدازد .اگرچه نوجوانــان دیرتر به
خواب میروند اما مدرســه زودتر آغاز میشود.
ایــن بــدان معناســت کــه رســیدن بــه میانگین
مطلــوب خواب برای نوجوانان دشــوار اســت و

نمی کشد.
وی گفــت :در میانه نوجوانی و ســالهای
پایانی ،از خودمحوری نوجوان کاســته شــده
و کســب تائیــد دیگــران اهمیت پیــدا میکند.
آنهــا بیــرون از خانــه دنبــال خــوب بــه نظــر
رســیدن در دیــدگاه دیگــران هســتند و ایــن
کار را گاهــی بــا وســواس بیش از حــد درباره
ظاهــر خــود انجــام میدهنــد .ایــن مســأله
ریشــه عاطفــی دارد و نوجــوان را بــرای آغــاز
مســیر جدایــی از پدر و مــادر و برقراری روابط
اجتماعی آماده میکند.
ایــن روانپزشــک اظهارداشــت :همانطــور
کــه اضطــراب جدایــی در دوران  9ماهگــی
تــا  2ســالگی کامــًا طبیعــی اســت و اختــالل
محســوب نمیشــود ،در دوره نوجوانــی
همزمان با بلوغ جنســی و ســرعت رشــد بدن
و احســاس قــدرت ،اســتقالل طلبــی افراطی
و ماجراجویــی ،خطرپذیــری و ریســک کــردن
را اختــالل محســوب نمیکنیــم بلکــه بحــران
طبیعی نوجوانی به حســاب میآید.
عبدالملکــی افــزود :امــا همانگونــه کــه
اگــر کــودک پــس از دوره طبیعــی اضطراب _
جدایــی ،همچنــان بــه مــادر و پــدر بچســبد،
اختالل محســوب میشــود ،در نوجوانی هم
اگــر بحران ادامه پیدا کند و فرد تا بزرگســالی
هــم بهدنبــال ماجراجویــی و تجربههــای
جدید باشــد ،مدام شــغل عوض کند ،رشــته
تحصیلــی را تغییــر دهــد ،محلــه یا شــهرش را
عوض کند و روابط دوســتانه ناپایدار داشــته
باشــد ،بــه اختاللــی موســوم بــه وضعیــت
«نوجوان ابدی» دچار شده است.
وی ادامــه داد:
ا صطــال ح

«نوجــوان ابــدی» ،اختاللــی اســت کــه فــرد
هیــچگاه جایــگاه و پایــگاه روشــن و دقیقــی
در دنیــای واقعــی ندارد و پیوســته مشــغول
امتحان کردن کارهای جدید اســت.
عبدالملکــی گفــت :والدیــن توجه داشــته
باشــند در ایــن موقعیــت ،نوجــوان در یــک
دوره بحــران هویتــی طوالنــی قــرار گرفته که
میتواند به عنوان اختالل شــناخته شود.
وی تاکیــد کرد :والدین با شــناخت درســت
نیازهــا و اســتعدادهای فرزنــد و راهنمایــی
او در مســیر مختــص خــودش ،نه بــا تحمیل
خواســتهها و عقایــد ،در یافتــن هویــت
مســتقل و رهایــی از
بالتکلیفــی آنهــا
کمــک خواهنــد
کرد.

مشکالت خواب نوجوانان را افسرده میکند
این محدودیت خواب به نوبه خود ،نشانههای
افسردگی را افزایش میدهد .مشکل به خواب
رفتن با تاخیر در زمانبندی ریتم شــبانهروزی که
در دوران رشــد نوجوانــان اتفــاق میافتد ،بدتر
میشــود و بــا افزایش خطــر افســردگی مرتبط
است .بروز این تغییرات فیزیولوژیکی در خواب،
فرصتی را برای ســومین مسیر افسردگی فراهم
میکند که روانشــناختیتر اســت؛ فرصتی برای
تفکر منفی مکرر ،نگرانی و نشــخوار فکری که با
افزایــش ســطح افســردگی در نوجوانان مرتبط
است.
پژوهشــگران میگویند کــه مداخالت خواب
از جملــه نوردرمانــی ،اســتفاده از مالتونیــن و
روشهــای درمان شــناختی-رفتاری میتوانند
مســیر جدیــدی را بــرای کاهــش نشــانههای
افسردگی در جوانان ارائه دهند.
ریچاردسون اضافه کرد :تحقیقات بیشتر در
مورد نقش خواب در افسردگی ممکن است به
مــا کمک کنند تا روشهای پیشــگیری موثرتری

را توســعه دهیــم تا بتوانیــم آغاز افســردگی را
حداقل برای برخی از جوانان متوقف کنیم.
دکتــر "گوریــکا میچیــچ"( ،)Gorica Micicاز
پژوهشــگران این پروژه گفت :مدارس و جوامع
میتواننــد آمــوزش خــواب را در برنامههــای
درســی بگنجاننــد تا از رفاه جوانانــی که در این
سن آسیبپذیر هستند ،حمایت کنند.
وی افــزود :بــا توجــه بــه ایــن کــه عوامــل
بیولوژیکی و فیزیولوژیکی زمینهای به طور قابل
توجهــی به بــروز این نشــانهها کمــک میکنند،
دانش اولیه در مورد خواب و آنچه هنگام خواب
در دوران نوجوانــی اتفاق میافتد ،میتواند به
جوانان کمک کند تا خواب خود را بهتر درک کنند
و به مدیریت آن بپردازند.
دکتــر "میشــل شــورت"(Michelle
 ،)Shortاز پژوهشــگران ایــن پــروژه
خاطرنشــان کــرد کــه ایــن مســئولیت بــر
عهــده والدین اســت .وی افــزود :خانوادهها
میتواننــد بــا تعییــن محدودیــت در ســاعات

خــواب هنگام شــب ،از خــواب و ســالمت روان
نوجوانــان حمایت کنند .این در حالی اســت که
مدارس میتوانند به دانشآموزان اجازه دهند
کــه کالسهــا را از ســاعت  8:30صبــح یــا دیرتر
شــروع کننــد و برنامهریزی فعالیتهای فوق
برنامــه پیش از مدرســه را کنار
بگذارند.

جوانی

سرخوردگی ،عامل عالقمندی جوانان به موسیقی هنجارشکنانه
سپهرغرب ،گروه جوانی :یک روانشناس گفت :عالقه به موسیقی نامتعارف گاهی بهدلیل سرخوردگی است ،زمانی که ناکامی از وضع موجود ،پایمال شدن حقوق و وضعیت بهتر دیگران برای فردی اتفاق میافتد و به هدفی که میخواهد نمیرسد ،اولین واکنش
او رفتار پرخاشگرانه و حس سرخوردگی است.
به گفته ابراهیمیمقدم هنجار شــکنی بعضی از مواقع در افرادی که رفتار ضداجتماعی دارند بیشــتر دیده میشــود به همین دلیل یک موســیقی گوش میدهند که ناســزا در آن بیشــتر اســت و فرد به نوعی با لجبازی ،هنجار های خانواده و جامعه را به
چالش میکشــد .او گفت :جوانان گاهی میخواهند که خود را متمایز نشــان دهند و رفتاری را بروز میدهند که مورد توجه قرار گیرند؛ ســادهترین راه گوش دادن به آهنگهای نامتناســب با عرف جامعه اســت .برخی هم میخواهند مرموز باشند و تمایالت
ناخودآگاه ،ناکامیها ،کمبودها و عقدهها در این زمینه تاثیر دارد و هر کسی با توجه به روحیات درونی به آهنگها عالقه پیدا میکند.
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بعضی سبکهای پویانمایی مناسب کودک و نوجوان نیست
سپهرغرب ،گروه جوانی:
شهرام شیرزادی ،فار غالتحصیل
کارشناسی کارگردانی سینما
و کارشناس گرافیک انیمیشن
شهرام شیرزادی و استوریبرد است .وی
کاریکاتور را از سال  1372زیر
نظر استادانی ،چون مرحوم
اسفندیار احمدیه ،کاظم الهیجی ،احمد
عربانی ،بهمن عبدی و پدرام حکیمزاده شروع
کرده است.
شهرام شــیرزادی ،فار غالتحصیل کارشناسی
کارگردانــی ســینما و کارشــناس گرافیــک
انیمیشــن و اســتوریبرد اســت .وی کاریکاتور را
از ســال  1372زیر نظر اســتادانی ،چون مرحوم
اســفندیار احمدیــه ،کاظــم الهیجــی ،احمــد
عربانــی ،بهمن عبدی و پدرام حکیمزاده شــروع
کــرده اســت .شــیرزادی ،عــالوه بــر تهیهکنندگی
و کارگردانــی انیمیشــن در شــبکه پویــای
صداوســیما ،کاریکاتوریســت و عضــو انجمــن
فیلمســازان انیمیشــن هــم هســت و ســابقه
ســاخت چندین فیلــم کوتاه و بلند و ســریال در
ایــن زمینــه را از ســال  1372تاکنــون دارد .وی
همچنیــن جوایــزی در جشــنوارههای خارجی و
داخلی کســب کرده اســت .جوان با این هنرمند
گفتوگویی انجام داده است.
عالقه به کارتون معموًال از کودکی خود
را نشان میدهد .رابطه شما با این هنر از چه
زمانی شکل گرفت؟
کالس دوم دبســتان بودم ،معلممان دیکته
میگفــت ،من در دفتر مشــقم کاریکاتــور خیلی
ســادهای از او کشــیدم .وقتی کارم را دید ،کاغذ
را گرفــت و پاره کرد و ســیلی محکمی به صورتم
زد .این برایم دردســر شده بود ،اما بعد متوجه
شــد کــه کاریکاتــور را بــرای روز معلــم کشــیده
بودم و معذرتخواهی کرد .در هشــت ســالگی
دوربیــن قدیمی داخل صندوقچه داشــتیم که
کار نمیکــرد ،اما برمیداشــتم و با دوســتانم در
کوچه و محل با فیگور های مختلف با آن عکس
میگرفتم .دوســتانم گفتند عکسها کی حاضر
میشــود؟! با خودم فکر کردم حاال که دوربینم
کار نمیکنــد دوســتانم را بــه جای حلقــه فیلم،
روی ورق بــا مــداد بکشــم و ایــن کار را کــردم.
کار ها ساده بود و تحویلشان میدادم و آنها
ذوق میکردند و با خوشــحالی کارهایم را از من
میگرفتند .این شــد که کمکم عالقه پیدا کردم.

اولیــن اثری که از من منتشــر شــد در مجله طنز
و کاریکاتــور بــود .بعــد از آن در ســال  72وارد
صداوسیما شدم.
شما انیماتور سریالهای انیمیشن
هم هستید ،آیا یک انیماتور میتواند
کاریکاتوریست هم باشد؟
بله ،من خودم از کاریکاتور شروع کردم ،چون
کاریکاتور همان کارتون اســت .وقتی بچه بودم
پــای تلویزیــون ،کارتونهــا را تماشــا میکــردم،
بعــد از آن شــخصیتهای کارتونهــا را بــا مداد
میکشیدم ،این باعث شد کاریکاتوریست شوم.
آن زمــان فکــر انیمیشــن نبــودم و آرزو داشــتم
کارتونیست شوم ،مجلهها را زیاد نگاه میکردم
و از آنهــا الهــام میگرفتم .این شــد کــه عالقه
ام زیاد شــد .کســی که میخواهــد وارد این هنر
شــود اگر فرصت کند کنــار انیمیشــن ،کاریکاتور
هــم یاد بگیرد خوب اســت ،چــون کاریکاتور نیاز
به مفهوم و تفکر دارد.
موضوعاتی که کار میکنید ،چیست؟
قبــًا سیاســی کار میکــردم ،امــا متأســفانه
ســوژههای سیاســی زیــاد شــده و اغلــب
جنبــه شــوخی هــم ندارنــد کــه باعــث دردســر
اســت بــرای همیــن آن را کنــار گذاشــتم ،ولــی
موضوعــات فرهنگــی و اجتماعــی کار میکنــم
و بــرای جشــنوارههای کشــور های مختلــف هم
میفرستم.
یک کاریکاتوریست موفق چگونه باید
عمل کند؟
در کاریکاتــور نیــاز بــه ایده و خالقیت اســت.
فــرد بایــد مطالعــه کنــد و تیزبیــن باشــد .البته
کســی که وارد این هنر میشود از نظر مالی هم
باید تأمین شــود .در کشــور ما نمیتوان با هنر
کاریکاتور زندگــی کرد .من خودم با روزنامههای
زیــاد کار میکردم تا تأمین شــوم برای همین در
کنار کاریکاتور وارد انیمشین شدم.
**توصیه شــما به نوآمــوزان این هنر
چیست؟
به عنوان مدرس که در دانشگاه انیمیشن
بــرای مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد
درس میدهــم همیشــه بــه بچههــا میگویــم
زیاد تمرین کنید تا اســترس و طراحی ضعیفتان
برطرف شــود ،طراحی آناتومی بلد باشید ،یعنی
اول کالسهــای آزاد طراحــی برویــد تــا بتوانیــد

راحت کاریکاتور و انیمیشــن بکشــید و پیشرفت
کنید و شــخصیتپردازی داشــته باشــید .کسی
که وارد دانشــگاه میشود با دست خالی بدون
پیشزمینه موفق نمیشود و نمیتواند عملی
کار کند و مدرک لیسانس او فقط تئوری است و
کارایی ندارد .از نظر اخالقی هم کاریکاتوریســت
بایــد متواضــع و مردمــی باشــد تــا بتوانــد در
جامعه سوژهیابی کند و مقبولیت داشته باشد.
چرا در بخش انیمیشن به نسبت
کاریکاتور پیشرفتهای بهتری داشتیم؟
انیمیشــن پرزحمــت و زمانبــر اســت و مثل
کاریکاتور تکفرم نیســت .برای همین به سختی
در جشــنوارهای موفــق میشــود و ســخت در
بازار آن را میخرند و باید قوی و مخاطبپســند
باشد .البته بخشهای زیادی دارد مثل طراحی
و صــدا ،مگــر اینکــه کار را بــرای جشــنوارههای
بینالمللی بفرســتیم و تأیید و خریداری شــود.
در انیمیشــن کار دقیقــهای حســاب میشــود،
ممکن اســت بابت یک انیمیشــن یک دقیقهای
پــول دریافت کنید ،امــا در بــازار کاریکاتور وضع
اینگونه نیســت و کار تکی اســت .گاهی هنرمند
مجبور اســت کنار خیابان بنشیند و کاریکاتوری
از مــردم بکشــد و هزینــهای دریافــت کنــد.
متأســفانه در ایــران فــروش کاریکاتور رونق
ندارد ،مگــر در حد کار نمایشــگاهی ،ولی
در انیمیشن هرچند زحمت بیشتری نیاز
اســت ،امــا اگر کار خــوب باشــد درآمد
خوبی دارد.

هســتم ،معتقــدم داســتان بــرای مخاطــب
اهمیــت دارد ،اینکه در چه ســن و ســالی اســت
و میتوانــد کار بــرای او اثرگــذار و جالب باشــد.
خود من اگر داســتانی خوب بود انیمیشــن آن
را کار میکنــم .کار هایــی مثــل ســریال «پیامبــر
رحمــت الهــی»« ،المپیــک و نــادان»« ،هوشــی
خان و ترافیک» و «ماجرای آقای شــهروندی» را
ســاختم .چندین سال کار کردم و وقت گذاشتم
تا مردم کار ها را دوست داشته باشند .سال 74
طــراح انیمیشــن «خداوند لکلکها را دوســت
دارد» ،کار کــردم .نویســنده داســتان را بــه من
میرســاند و من براســاس آن طراحی میکردم
که داســتان مناســبی بود و با توجه به سبکها
شــخصیتپردازی میکــردم ،چــون بعضــی از
ســبکها مناســب کــودک یــا نوجوان نیســت تا
مخاطب دنبال کند ،هر سنی سبک خاصی دارد
چیزی که کمتر رعایت میشود.
انیمیشن «خداوند لکلکها را دوست

یک انیمیشن خوب و اثرگذار
باید چگونه باشد؟
بــه عنــوان کارگــردان و تهیهکننده
که سالهاســت در این حرفه مشــغول

دارد» ،کار قشنگی بود که گویا مثل امروز به
صورت دیجیتالی ساخته نشده درست است؟
بلــه ،من طراحی لکلکها را عهدهدار شــدم،
کار به صورت فرم به فرم دســتی با مداد و کاغذ
امکانات دیجیتالی نبود ،یادم است فقط به این
نیت که انیمیشــن خوبی تولید شــود شب و روز
کار میکردم .انگشــتم تاول زده بود ،چون برای
اینکه بیشــتر با حاالت و شکل آنها آشنا شوم،
مدام بــه پارک ارم قســمت پرندههــا میرفتم و
لکلکهــا را طراحــی میکــردم .کار چهــار ســال
طــول کشــید ،یعنــی از  74شــروع شــد تــا .78
متأسفانه قدر هنرمندان دستی را نمیدانند.
چرا با وجود ظرفیتهای خوب در این
زمینه همچنان کار های قوی و خوب انیمیشنی
کم داریم؟
کار انیمیشــن بســتگی به داســتان و کیفیت
کار دارد .ممکــن اســت یک انیمیشــن دو ،ســه
ســال طــول بکشــد ،چراکــه یــک کار زمانبــر
اســت که وقــت و حوصلــه زیادی تــوأم با عالقه
میخواهــد و البتــه بودجــه کافی بــرای کار های
انیمه نیســت .وقتی پول نباشد نیروها کمکاری
میکننــد و برایشــان بــه صرفــه نیســت وقــت
بگذارنــد .تولیــد دوبعدی و با دســت هــم امروز
نمیصرفد .اگر بتوانند بودجه بیشــتری در
اختیار هنرمندان بگذارند که با دقت
و حوصلــه و بــدون دغدغــه کار
کنند بهطور قطع انیمیشــن
داخلــی خیلــی بهتــر از
این خواهد بود.

بدون قضاوت گوش دهید و احساسات
وی را تأیید کنید
وقتــی اســترس داریــم ،اغلب حتی بــه دنبال
مشــاوره نیســتیم ،بلکــه نیاز به شــنیده شــدن
احساســاتمان داریــم .دکتــر «راشــل اونیــل»،
مشــاور بالینــی حرفــهای در اوهایــو ،پیشــنهاد
میکنــد :نگرانیهــای همســر یــا شــریک زندگی
خــود را تأییــد کنیــد و بــدون حــل مشــکل ،بــه
آنهــا گوش دهید .اگرچه ارائه راه حل برای این
نگرانیهــا میتوانــد وسوســه انگیــز باشــد ،اما
گاهــی اوقات افــراد فقط مکانــی میخواهند تا
استرس خود را تخلیه کنند.
عــالوه بر اینکه شــنونده خوبی باید باشــید،
مهــم اســت کــه روش صحیــح پاســخگویی بــه
اســترس را به شــرکای خود دیکتــه نکنیم ،بلکه
تشــخیص دهیم کــه همه ما متفاوت هســتیم.
«کریســتین تولمــن» ،مشــاور حرفــهای در

تــا زمانی که دیگــران به مــا نیاز دارند بــه اندازه
کافــی قــوی باشــیم .مراقبــت از خــود میتواند
به شــکل ورزش یا درمان باشــد .مهم اســت که
حداقل یک نفر خارج از رابطه خود (یک دوست،
یک درمانگر و غیره) داشته باشید تا درباره آنچه
که با شــریک زندگی شما اتفاق میافتد ،صحبت
کنــد .با ایــن کار شــما نه تنهــا به نیازهــای خود
توجــه خواهید کرد ،بلکه کمتــر احتمال دارد که
استرس بیشــتری را به سطوح استرس افزایش
یافته شریک زندگی خود اضافه کنید.

هر روز چند کار کوچک انجام دهید تا
زندگی شریک زندگی خود را آسانتر کنید
راههــای زیادی برای ابــراز نگرانی یا مراقبت
از همســرتان وجــود دارد .با این حــال ،گاهی
اوقات شــریک زندگی شــما ممکن است مایل
نباشــد مســتقیما در مــورد آنچــه کــه او را آزار
میدهد صحبت کند.
امــا این بدان معنا نیســت کــه نمی توانید
کارهــای کوچکــی انجــام دهیــد تــا نشــان
دهیــد کــه از احساســات وی آگاه هســتید
و میخواهیــد بــه کاهــش اســترس او کمــک
کنید .
«جیــلای داینو» ،مــددکار اجتماعــی بالینی
از نیویــورک میگویــد :ابراز مراقبــت و نگرانی به
روشهــای مختلف میتوانــد تأثیــر قدرتمندی
داشــته باشــد .او پیشــنهاد میکند :یــک وعده
غذایــی یــا فعالیــت مــورد عالقــه در پایــان یک
روز ســخت میتوانــد بــه فرد کمک کنــد که از او
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ضروری هستند
سپهرغرب ،گروه جوانی :یک
روانشناس گفت :برخی مهارتها وجود
دارند که یادگیری و تمرین آنها برای
همه افراد در طول زندگی بسیار مهم
مهارت زندگی است.
یوسف قاسمی گفت :برخی مهارتها
وجــود دارند که یادگیــری و تمرین آنها
برای همه افراد در طول زندگی بســیار مهم اســت؛ این
مهارتها بــر روی زندگی روزمــره و ارتباطات افراد موثر
است.
مهارت خودآگاهی
این روانشناس گفت :این مهارت در شناسایی نقاط
ضعــف و قــوت و یافتــن تصویــری از هویت خــود موثر
اســت ،و کمــک میکند که افــراد درک بهتری از شــرایط
خــود در جامعه و حق و حقوق خود داشــته باشــند و
بهدنبال اصالح کاستیها باشند.
مهارت همدلی
بــه گفتــه قاســمی مزیــت ایــن مهــارت درک کردن
دیگــران در شــرایط متفــاوت اســت ،ایــن مهــارت بــه
دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن و روابــط
اجتماعــی محبــت آمیــز بیــن افــراد کمــک میکنــد.
افزایــش ایــن مهــارت در جامعــه نیــز تاثیــرات مثبتی
خواهد داشت.
مهارت روابط بین فردی
او گفــت :ایــن مهــارت باعــث تقویت عــزت نفس در
کنار مشــارکت و همکاری با دیگران میشــود .افزایش
مهــارت روابط بین فــردی موجب تقویت دوســتیهای
ســالم میشــود و میتوانــد به افــراد در تنظیــم روابط
اجتماعــی خود کمک کند تا حضــوری فعال در جامعه
داشته باشند.

مهارت مقابله با فشار عصبی
قاســمی میگویــد :با آموختــن این مهــارت افراد بر
اســترس خود بــه خوبی مقابلــه میکننــد و میتوانند
هیجانــات و اســترسهای خــوب و بد را از هــم تفکیک
کنند ،این مهارت میتواند در زندگی روزمره افراد نقش
موثــری ایفــا کند تــا در برابــر اتفاقات واکنــش منطقی
نشان دهند.

تفاوت زن و مرد در نحوه مدیریت استرس

آیداهو توضیح
میدهــد :ســعی
نکنیــد مســائل را بــرای
آنهــا درســت کنیــد یا نحــوه واکنش
آنهــا بــه اســترس را کنتــرل کنیــد.
تنها بــه آنها اجازه دهید که با شــما
احســاس امنیــت کننــد .تنهــا بنــدری در
طوفان باشید.

پنجره

مهارت ارتباط موثر
این روانشناس گفت :مهارت ارتباط موثر باعث درک
بهتر احساسات دیگران میشود ،ولی کمک میکند که
فــرد نیز احساســات خــود را درمیان بگذارد تــا ارتباطی
موثــر و رضایت بخش شــکل بگیــرد و ایــن موضوع در
روابط فردی اهمیت دارد.

 6راهکار برای کاهش استرس شریک زندگیتان

سپهرغرب ،گروه جوانی:
وقتی استرس داریم ،اغلب
مشاوره
بهدنبال
حتی
نیستیم ،بلکه نیاز به شنیده
شدن احساساتمان داریم.
استرس
فقــط اخبــار را روشــن یــا
رسانههای اجتماعی را باز کنید،
فشــار خــون شــما افزایــش مییابــد .در واقــع،
چیزهــای زیادی وجود دارد کــه میتواند محرک
اســترس باشــد و همــه ما بهطــور روزانه ســهم
خود را از آنها تجربه میکنیم.
همچنین دیدن اســترس شــریک زندگیمان
میتواند ناراحت کننده باشــد و حتی میتواند
در روابــط ما تنش ایجاد کند.
شــاید ســختترین قســمت ایــن داســتان
این اســت که ما به شــدت طالــب کمک کردن
هســتیم ،امــا اغلــب در مــورد اینکــه بهتریــن
رویکــرد ممکــن چــه می توانــد باشــد ،گیــج
هســتیم .هیــچ روش یکســانی بــرای همــه
وجــود نــدارد کــه وقتــی شــریک زندگیتــان
اســترس دارد چه کاری بایــد انجام دهید ،اما
در این گزارش به موارد عمومی اشــاره شده
اســت که انجــام دادن آن هــا می توانــد کمک
شــایانی بــه کاهــش اســترس شــریک زندگــی
شما بکند.
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مراقبت میشود.
یاد بگیرید که عالئم استرس را
شناسایی کنید
باز هم ،از آنجایی که همه افراد مستقیما ابراز
نمیکننــد کــه اســترس دارند ،تشــخیص عالئم
اســترس در شــریک زندگی خــود میتواند برای
شــما مهم باشــد .اغلب اوقات ،این وضعیت ،با
ایجاد یک تغییر در عادات نشــان داده میشود
– که شما به خوبی آن را تشخیص خواهید داد،
زیرا شریک زندگی خود را از نزدیک میشناسید.
«ســینتیا کتچینــگ» روانشــناس از ویرجینیا
توضیــح میدهــد :تغییر در عــادات غذا خوردن
یــا خوابیــدن ،ســردردهای مکــرر یا معــده درد،
ناتوانــی در تمرکــز یــا انجــام وظایــف برخــی از
مسائلی هستند که ما در هنگام وجود استرس
شروع به شنیدن آنها میکنیم.
اگــر ایــن عالئــم را در شــریک زندگــی خــود
میشناسید ،توجه داشته باشید که علت آنها
میتواند استرس باشد.
نحوه تجربه استرس در مردان و زنان
متفاوت است
البتــه تفاوتهــا در نحــوه مدیریت اســترس

زنــان و مــردان
عمومیت دارد ،اما مهم است
بدانید ایــن تفاوتها ممکن اســت عاملی برای
شما یا همسرتان باشــد که چرا ممکن است در
مــورد یافتن بهترین روش برای کمک به شــریک
زندگــی احســاس ســردرگمی کنیــد« .ســینتیا
کچینــگ» توضیــح میدهــد :مــردان و زنــان به
دلیــل هورمونهــای اســترس ،واکنشهــای
متفاوتــی بــه اســترس نشــان میدهنــد .زنــان
بیشــتر به احساســات و عواطف توجه میکنند،
در حالی که مردان بیشــتر به اعمال عمل عالقه
بیشتری دارد.
از ایــن رو ،یک زن به طور کلی ترجیح میدهد
که آرامش و عشــق را به شــکل حمایت عاطفی
دریافــت کنــد ،در حالــی که یــک مرد اغلــب برای
دریافــت کمــک از طریــق فعالیتهــا یــا ســایر
راههای فیزیکی تمایل بیشتری دارد.
مراقبت از خــود را در اولویت خود قرار دهید
تا بتوانید برای شریک زندگی خود قوی باشید
شــما نمیتوانیــد از یــک فنجــان خالــی آب
بریزیــد ،بنابرایــن اگــر اســترس شــریک زندگــی
شــما باعــث ایجاد اســترس در شــما میشــود،
مهم اســت که مراقبت از خــود را در اولویت قرار
دهید .ســینتیا کچینگــس میگویــد :مراقبت از
خود مهم اســت ،زیرا باید از خــود مراقبت کنیم

اگر سطح استرس غیرقابل کنترل شد،
به شریک زندگی خود کمک کنید تا از بیرون
کمک بگیرد
اگر ســطح اســترس شریک زندگی شــما تاثیر
شــدیدی بر زندگــی و عملکــرد او دارد و یا باعث
اضطراب یا افســردگی وی شــده است ،وقت آن
رسیده است که به دنبال درمان باشید .چگونه
میتوانید بفهمید که استرس همسرتان به این
حد رســیده اســت؟ خوب ،گاهی اوقات افزایش
ســطح اســترس کوتاهمــدت اســت ،امــا گاهــی
اوقــات میتوانــد تأثیرات شــدیدی بــر زندگی یا
روابط یک فرد داشته باشد.
جیــلای داینــو میگویــد :میــزان اســترس
میتواند غیرقابل کنترل شود و تأثیرات شدیدی
در رابطه داشــته باشــد .او توضیــح میدهد :در
آن مرحله مهم است که بتوانید از شریک زندگی
خود در مراقبت از خود و دریافت کمک از بیرون
در صــورت نیاز حمایت کنید .نتیجه نهایی؟ مهم
اســت که بــه یاد داشــته باشــید که همــه ما به
اســترس واکنش متفاوتی نشــان میدهیم ،اما
ارائــه همدلی و مراقبت بدون قضاوت همیشــه
در مواقعی که شــریک زندگی شما پرتنش است
بهترین راه حل است.
بــا ایــن حال ،به همــان اندازه مهم اســت که
بــه یاد داشــته باشــید کــه همیشــه نمیتوانید
کســی باشــید که شــریک زندگی خــود را «نجات
میدهد» .اگر همه چیز از کنترل خارج میشود،
یکی از سخاوتمندانهترین کارهایی که میتوانید
انجــام دهیــد این اســت که به همســرتان کمک
کنیــد تــا ایــن موضــوع را تشــخیص دهــد و یک
برنامه دلســوزانه و موثر برای مقابله با استرس
و احساس بهتر ارائه دهید.

مهارت مقابله با هیجان
او گفــت :هــر فــردی در زندگــی خــود بــا هیجانــات
گوناگونــی روبــه رو میشــود ماننــد خشــم ،تــرس،
خوشــحالی و غــم کــه همه ایــن هیجانات زندگــی او را
تحــت الشــعاع قــرار میدهد .کســب مهــارت مقابله با
هیجانــات منفی و حتی مدیریت هیجانات مثبت فایده
مهم این مهارت اســت .کسب این مهارت تمرین زیادی
نیــاز دارد و فرد باید بتواند هم احساســات و هیجانات
خود و هم دیگران را مدیریت کند.
مهارت حل مسئله
این روانشــناس میگوید :افراد روزانه درگیر مسائل
گوناگونــی هســتند ،بــا کســب ایــن مهــارت میتوانیم
مســائلی را کــه روزانــه با آنهــا مواجه میشــویم بهتر
مدیریــت کنیــم و موانــع را از ســرراه خــود برداریــم.
میتــوان گفــت ایــن مهــارت بــر روی مهارتهــای دیگر
ماننــد مهــارت مقابله با هیجانــات یا مهــارت مقابله با
فشار عصبی تاثیر دارد.
مهارت تصمیمگیری
او گفــت :این مهارت اهمیت زیادی دارد ،برای انجام
هــر کاری در زندگی باید تصمیم گیــری کنیم و میتوان
گفــت مســیر زندگــی انســان را تصمیــم گیریهــای او
مشــخص میکند .با یادگیری این مهــارت اهداف خود
را معقولتــر انتخــاب میکنیــم و از میــان راه حلهــای
موجود بهترین تصمیم را میگیریم ،میتوان گفت این
مهارت با مهارت حل مســئله همپوشانی قابل توجهی
دارد.
مهارت تفکر خالق
ایــن روانشــناس گفــت :تفکــر یکــی از مهمتریــن
مهارتهــای زندگــی اســت ،مهــارت تفکر خــالق همان
قــدرت کشــف ،نــوآوری و خلــق ایدههای جدید اســت
بــا آموختــن این مهــارت میتوانیــم در هنــگام مواجه
با مشــکالت ،احســاس منفــی را به احساســات مثبت
تبدیل کنیم اگر این مهارت را بیاموزیم مشکالت زندگی
دیگــر مزاحم ما نیســتند .این تفکر بهتر اســت از همان
دوران کودکی در فرد نهادینه شود.
مهارت تفکر نقادانه
قاســمی گفت :این مهارت ســبب میشــود تا افراد
هــر چیزی را به ســادگی رد یــا قبول نکننــد بلکه قبل از
قضاوت در مورد موضوعی با مراجعه به دانســتههای
خــود آن را ارزیابی و ســپس دســت بــه انتخــاب بزنند.
بــا آموختن ایــن تفکر افــراد کمتــر در معــرض فریب یا
سوگیری قرار میگیرند.
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ایران و جهان
حمایت از شرکتهای
دانش بنیان فعال در زمینه
هوشمندسازی شهرها
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
وزیر کشور گفت :حمایت از
شرکتهای دانش بنیانی که در زمینه
هوشمندسازی شهرها فعالیت دارند
احمد وحیدی در اولویتها و اهداف وزارت کشور
است تا هوشمندسازی در شهرها
تسریع پیدا کند.
احمد وحیدی گفت :تمامی شهرها در تالش هستند
تا بتوانند به حد قابل قبولی از هوشمندســازی برســند
امــا در حــال حاضــر نمیتوانیــم ارزیابــی کنیــم کــدام از
شــهرها عملکرد بهتری داشــتند و کدام ضعیفتر عمل
کردهاند.
وی با بیان اینکه الزم است مسئوالن شهری در تمام
کشــور با یک حرکت جهادی ســرعت هوشمندســازی در
شــهرها را افزایــش دهند ،افــزود :از شــرکتهای دانش
بنیانــی کــه در ایــن زمینــه کمــک کننــد حتمــا حمایــت
میکنیم.
بــه گفته وزیر کشــور ،حمایــت از شــرکتهای دانش
بنیــان در اولویتهــا و اهــداف وزارت کشــور اســت تــا
هوشمندسازی در شهرها تسریع پیدا کند.
وحیــدی گفــت :بــه همــه اســتانها و شــهرداریها
ابالغ شــده اســت کــه از ظرفیتهایی که در حوزه شــهر
هوشــمند داریم حداکثر اســتفاده را داشته باشند البته
بیــن آنها (شــرکتهای دانش بنیــان) مســابقاتی برگزار
میشــود و آنهایــی کــه در ایــن حــوزه پیشــرو هســتند
تشــویق میشوند .ما به دنبال این هستیم که تحرکات
خوبی را در حوزه هوشمندسازی دنبال کنیم.
وی گفــت :بــی تردیــد شــهر هوشــمند یــک موضوع
صفر و صدی نیســت و یک جریانی اســت کــه باید مرتب
تکامل پیدا کند که البته این امر دنبال خواهد شــد و در
همین مسیر به موضوع خودروی هوشمند نیز پرداخته
خواهد شد.

حملهسایبریعلیه
زیرساختهای شهرداری تلآویو
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
منابع رسانهای رژیم صهیونیستی از
حمله سایبری علیه زیرساختهای
شهرداری تلآویو خبر دادند.
رســانههای رژیم صهیونیستی حمله
حمله سایبری
سایبری علیه زیرســاختهای شهرداری
تل آویو را تایید کردند.
شــبکه «کان» رژیــم صهیونیســتی ،امــروز اعــالم کرد
کــه ســایت شــهرداری تلآویــو و نیــز ســامانه مالیاتی از
دســترس خــارج شــده اســت و «گروههــای وفــادار بــه
ایران» مدعی این حمله سایبری هستند.
برخــی از منابــع رســانهای عراقــی ،امروز (دوشــنبه،
 11ژوئیــه) ،از حملــه ســایبری از مبــدأ عــراق علیــه
زیرساختهای شهرداری تلآویو خبر داده بودند.
کانــال تلگرامــی «صابرین نیــوز» نیز نوشــته بود که
پــس از ایــن حمله ســایبری علیه ســرورهای وبســایت
خدمات شــهرداری تلآویو ،این سایت کامال از دسترس
خارج شــد و یک گروه موسوم به «الطاهره» مسئولیت
این حمله سایبری را برعهده گرفت.
دوشــنبه هفته پیش ( 4ژوئیه) نیز ،منابع رســانهای
عراقــی از حملــه ســایبری گســترده علیــه سیســتم
عاملهــا ،مانیتورهــای کنترلی و ســرورهای متروی تل
آویو خبر دادند و ســپس مشــخص شــد که این حمله
علیــه یــک شــرکت اســرائیلی مســئول پــروژه ســاخت
قطارهای سبک شهری و مترو فعال در تل آویو صورت
گرفته است.
ایــن چندمیــن بــار اســت کــه وبگاههــا و ســرورهای
حکومتــی رژیم صهیونیســتی از مبدأ عــراق هدف حمله
سایبری قرار میگیرند.
آخریــن حملــه صــورت گرفته از این دســت بــه اواخر
خردادمــاه گذشــته بــاز میگــردد کــه طــی آن ،گــروه «
 »Sharpboysســایتهای گردشگری رژیم صهیونیستی
حــاوی اطالعــات و کارتهــای اعتبــاری  200نفــر را مورد
حمله سایبری از نوع «( »malwarحمله بدافزاری) قرار
داد(.جزئیات بیشتر)
اردیبهشــتماه گذشــته نیــز ،تیم ســایبری موســوم
بــه «الطاهــره» عــراق بــا شــعار « یالثــارات ابومهــدی
المهنــدس» حملــه گســترده ای بــه زیرســاختهای
بخــش حمــل و نقــل رژیــم صهیونیســتی انجــام داد و
بزرگتریــن شــرکت ترابــری رژیــم صهیونیســتی را از کار
انداخت.
پیــش از آن ،در فروردینمــاه نیــز ،هکرهــای عراقــی
در دو روز متوالــی ،وبســایت و ســرورهای فــرودگاه
بنگوریــون در تلآویــو ،وبــگاه بانــک «اســرائیل» را از
دســترس خارج کردند و گروه موســوم بــه «الطاهره»
ضمــن بــر عهــده گرفتــن مســئولیت حملــه ســایبری
بــه پایگاههــای و ســرورهای رژیــم صهیونیســتی اعالم
کــرد که پایــگاه اطالع رســانی کانــال  9تلویزیــون رژیم
صهیونیســتی را نیــز هــدف حملــه ســایبری قــرار داده
است.
صابریــن نیــوز ،در همان روز گــزارش داد بود که این
حملــه ســایبری از خــاک عــراق و در ســاعت  1:20بامداد
یعنی در همان ســاعتی که در تاریخ  13دی ماه ،1398
ســردار ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس بــه شــهادت
رسیدند ،صورت گرفته است.
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تصویب سختگیرانهتر ین قوانین برای ســـگگردانی
در کشورهای مختلف و آزادباش سگها در ایران!

سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :کشورهای توسعهیافته
سختی
بسیار
قوانین
درباره سگگردانی وضع
قوانین
کرده و معموًال هیچ سگ
سگ گردانی
واکسینهنشده بدون صاحب
وجود ندارد و سگهای ولگرد
بالفاصله زندهگیری ,واکسینه ,عقیم و واگذاری
میشوند اما در کشورمان قانون خاصی برای
سگگردانی و اعمال محدودیت نداریم!
در کشــورهای توســعهیافته ،قوانین سختی
درباره ســگگردانی وجود دارد؛ در این کشورها
معموًال هیچ سگ بدون صاحب واکسینهنشده
وجود ندارد و در صورت مشــاهده ســگ بدون
صاحــب در شــهر ،ســگها بالفاصلــه زندهگیری,
واکســینه ,عقیم و واگذاری میشــوند؛ اگر سگ
زندهگیریشده از نظر سالمتی ،شرایط نگهداری
را نداشــته باشــد ,بــا نظر پزشــک با اســتفاده از
روش یوتانایــز (مــرگ بــدون درد) ،بــه عمــرش
پایان داده میشود.
متأســفانه بهخــالف ایــن کشــورها ,در
کشــورمان قانــون جامعــی دربــاره ســگهای
ولگــرد یــا ســگهای خانگــی وجــود نــدارد و
ازدیــاد ســگها بهویــژه ســگهای ولگــرد در
کشــور در حال تبدیل به یک فاجعه ملی است؛
متأســفانه در کشــورمان هــر روز شــاهد اخبــار
حملــه ســگهای ولگــرد بــه کــودکان و حتــی
بزرگســاالن هســتیم و روزی نیســت کــه خبــری
مبنــی بر حمله ســگهای ولگرد به شــهروندان
شنیده نشود!
نمونــه اخیر این حوادث تلخ ،مرگ دو کودک
در قم ,مرگ یاســین 4.5ســاله در بیرجند ,مرگ
اســتاد دانشــگاه آزاد واحــد اهــواز بهواســطه
حملــه ســگهای ولگــرد و صدها مــورد دیگر از
این دست بوده است.
جــدای از ســگهای ولگرد ,حضور ســگهای
خانگــی نیــز در پارکهــا و محــل بــازی کــودکان
معضــل بــزرگ دیگــری برای شــهروندان اســت؛
بارها شــاهد حملــه این ســگها به کــودکان یا
شــهروندانی هســتیم که قصد دویدن یا حضور
در پــارک را دارنــد کــه ایــن امر تــا امــروز لطمات
شــدید جســمی و روحــی را بــرای شــهروندان
بههمراه داشته است.
همچنیــن مدفــوع و ادرار کردن ســگها در
معابــر عمومــی و پارکهــا نیــز میتوانــد منجــر
بــه انتقال و بــروز انــواع بیماریهــای خطرناک
بهویــژه در کودکان شــود؛ جالب اینجاســت که
ایــن تعرض به حریــم پارکها در صورتی اســت
کــه هیــچ فضــای ســبزی در کشــور نیســت کــه
تابلوی "ورود ســگ ممنوع" در آن نصب نشده
باشد!
بــا توجــه بــه مــوارد مذکــور و همچنیــن
ایــن موضــوع کــه بخشــی از ازدیاد ســگهای
ولگرد بهواســطه رهــا کردن همین ســگهای
خانگــی در معابــر و مناطــق مختلــف توســط
صاحبانشــان انجــام میشــود ,حکایــت از آن
دارد که ما در کشورمان بهشدت نیاز به وضع
قوانیــن ســختگیرانه چــه در بحــث ســگهای
ولگــرد و چــه در بحــث نگهــداری از ســگ و
سگگردانی داریم.
در ادامــه ایــن گــزارش ،بــه بررســی قوانیــن
سختگیرانه در کشــورهای مختلف جهان درباره
نگهداری از سگها و سگگردانی میپردازیم.

متأســفانه بهخــالف ایــن کشــورها ,در کشــورمان قانــون جامعی دربــاره ســگهای ولگرد
یــا ســگهای خانگــی وجــود نــدارد و ازدیاد ســگها بهویژه ســگهای ولگرد در کشــور در
حال تبدیل به یک فاجعه ملی اســت؛ متأســفانه در کشــورمان هر روز شاهد اخبار حمله
ســگهای ولگرد به کودکان و حتی بزرگســاالن هســتیم و روزی نیســت که خبری مبنی بر
حمله سگهای ولگرد به شهروندان شنیده نشود!

 .1هلند
کشور هلند الگوی مقابله با سگهای ولگرد
محســوب میشــود و در زمان حاضر هیچ سگ
بدون صاحبی در خیابانهای شهرهای مختلف
ایــن کشــور یافــت نمیشــود؛ دولــت هلنــد در
یک بــازه زمانی ،غــذا دادن به ســگهای ولگرد
را ممنــوع کــرد و هزینــه عقیمســازی ســگها را
بهعهــده گرفــت؛ در ایــن کشــور بهسرپرســتی
گرفتــن ســگها نیــز قوانیــن ســفت و ســختی
دارد بهعنــوان مثــال ،صاحبانی کــه به هر دلیل
ســگهای خــود را در خیابــان رهــا میکننــد بــا
جریمه زندان مواجه میشــوند و به نگهداری از
سگ نیز مالیات تعلق میگیرد!
همچنین در این کشــور بــرای صاحبانی که از
عقیم کــردن یا واکسیناســیون حیــوان خانگی
خود ســر باز میزنند ,جریمهای معادل  3سال
زندان و  16هــزار دالر جریمه مالی در نظر گرفته
شده است!
 .2انگلستان
در ایــن کشــور ،فــروش تولــه ســگ و گربه از
ســوی فروشــگاههای حیوانــات و ســایر دالالن
کــه فاقد مجوزهای الزم باشــند ،ممنوع اســت
و کســانی کــه قصــد خریــد یــا بهعهــده گرفتــن
سرپرســتی حیواناتــی خانگــی را دارنــد که کمتر
از  6ماه از عمرشــان گذشته باشد ،باید حیوان
مورد عالقه خود را مســتقیما از پرورشدهنده
آن حیــوان یــا مراکــز رســمی نجــات حیوانــات
خانگی خریداری کنند.
بــر اســاس قوانیــن انگلیس ،مدفــوع کردن
ســگ در معابــر عمومــی و عــدم پاکســازی آن
توســط صاحب سگ ,شــخص را با جریمه مالی
80پوندی روبهرو میکند!
در انگلســتان ســگگردانی در پارکهــای
عمومی بدون اســتفاده از قالده ممنوع است؛
بر اساس قوانین این کشور ،سگهایی که رفتار

خطرناکــی دارنــد ،توقیف میشــوند و صاحبان
آ نها تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
در انگلیــس در مواردی که قاضی احســاس
کند کــه یک ســگ برای عمــوم خطرناک اســت،
حتــی میتوانــد حکــم بــه نابــودی آن دهــد و
ســاالنه  3هــزار ســگ در ایــن کشــور "یوتانایز"
میشوند.
عــالوه بر این ،مجازاتهایی نیز برای مواردی
کــه ســگ بــه فــردی حملــه کنــد وجــود دارد؛
منظور از حمله ،شرایطی است که سگ موجب
وحشــت یک شــهروند شــود لــذا در صورتی که
رفتــار یــک ســگ پرخاشــگرانه باشــد حتــی در
صورتی که کســی را گاز نگیــرد ،صاحب آن مورد
پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
بــر این اســاس ،مجازات آن حداکثــر تا  6ماه
حبــس و جریمــه نقدی 5000پوندی اســت؛ اگر
ســگ به یک شــخص حملــه کند و به او آســیب
برساند ،صاحب آن با مجازاتی تا دو سال حبس
و جریمــهای 5000پونــدی مواجه خواهد شــد؛
اگر سگ به حیوان خانگی شخص دیگری حمله
کنــد و صدمهای بــه آن وارد کند ،صاحب ســگ
تــا ســقف  1000پونــد جریمــه خواهد شــد و در
صورتــی که ایــن امر عمدی تلقی شــود ،جریمه
آن میتواند تا  2500پوند افزایش یابد.
 .3نروژ
ایــن کشــور یــک قانــون 40بنــدی بــرای
نگهداریهــا ســگها دارد؛ در بنــد ســوم از
قوانیــن نگهــداری ســگ در کشــور نــروژ آمــده
اســت؛ "نگهدارنده ســگ باید نشــان دهد که از
صدمهزدن ســگ به انسانها ،حیوانات ،اموال
و اشیا جلوگیری میکند و شخص باید مطمئن
شود که ســگ یا سگهایش هیچ ضرر غیرقابل
توجیه به مردم ،طبیعت و سایر منافع نخواهد
داشــت .او باید بهویــژه از ایجاد ناامنی توســط
سگ برای دیگران پیشگیری کند".

در بنــد چهــار از ایــن قانــون آمــده اســت؛
"ســگها تنها زمانــی میتوانند بدون قالده رها
شوند که صاحب ســگ کنار آن مراقبت کامل را
انجام دهد یا ســگ در حصاری که آن را از محل
رفتوآمــد عمومــی جــدا میکنــد ،قرار داشــته
باشــد .هر کس که ســگ را میگرداند باید قادر
بــه کنتــرل آن باشــد و مطمئن شــود که ســگ
بــه حمله ،پریــدن و دنبالکردن افــرادی که این
کارهــا آزارشــان میدهــد ،اقــدام نمیکنــد .اگر
ســگی چنین عادتهایی دارد ،بایــد همواره در
محل رفتوآمد عمومی دارای قالده باشد".
بنابــر ایــن در قوانیــن نــروژ ،مــورد اول در
مورد ســگهایی که حتی با حــرکات خود مردم
را آزار میدهنــد ،صــدق نمیکند ،چه برســد به
گازگرفتــن! یعنــی آنهــا همــه جــا باید بــا مهار و
قالده گردانده شــوند .در همیــن بند باز هم در
مــورد برخورد ســگها بــا کودکان ســختگیری
بیشــتری شــده و آمــده اســت کــه نهتنهــا باید
قالده داشــته باشــند ،بلکه تأکید شــده اســت
که "با مهار بهســمت صاحب آن کشــیده شوند
و نگه داشــته شــوند تا کودکان دور شوند زیرا
ممکن اســت کودکان یا والدینشان بهاشتباه
برای بازی به سگ نزدیک شوند".
در بنــد  6 ،5و  7عــالوه بــر آنچــه گفته شــد،
سختگیریهای بیشــتری برای نگهداری از سگ
و مراقبــت شــدید از آن بــرای پیشــگیری از آزار
رســاندن بــه دیگــران ،اشــیا و حیوانــات اعمال
شــده اســت بهویــژه در ورودی ســاختمانها،
اماکــن مســکونی ،مراکــز خریــد ،پارکهــا،
آرامســتانها ،نزدیــک مــدارس و مهدکودکها
و ورزشــگاهها ،مســیرهای پیــادهروی و اســکی،
محل عبور یا نگهداری از حیوانات اهلی و محل
چرای گوزن شمالی.
در قوانیــن کشــور نــروژ ،صاحب ســگی که از
بندهــای مذکــور تخطی کند ،تا  6مــاه زندان در
نظر گرفته میشود ،عالوه بر همه جریمههایی
که برای حبس و انتقال ســگ به پلیس پرداخت
میکنــد یــا هزینــهای که بابــت صدمه ســگ به
افراد ،حیوانات ،اموال و اشــیا میپردازد؛ تأکید
شــده اســت که مهم نیســت اتفاقی کــه افتاده
اســت "عمــدًا یا بر اثــر بیتوجهی" بوده باشــد!
همچنین برای کســی که بهنحــوی اجازه اجرای
مفاد این قانون و جلوگیری از ضررهای ســگش
بــه انســانها و حیوانــات را نمیدهــد ،قاضــی
میتواند تا  6ماه حبس در نظر گیرد.

 .4آمریکا
در ایــاالت متحــده ,ســگ در معابــر عمومی
یــا پارکهایی کــه اســتفاده آن برای عمــوم آزاد
است ،حق تردد بدون قالده را ندارد .این قانون
عاملــی اســت تــا از گاز گرفتــن ســگ جلوگیــری
شــود و از بروز خطر برخورد ســگها با اتومبیل
جلوگیری کند.
قانــون جمــعآوری مدفــوع ســگ در برخی از
ایالتهای آمریکا وضع شــده اســت و بر اساس
آن صاحــب حیوان باید مدفوع ســگ خــود را از
کوچههــا یا پارکها جمع کند؛در آمریکا کســانی
کــه این کار را انجام ندهند بیــن  25تا  1000دالر
جریمه میشوند.
در ایــن کشــور ورود ســگها در برخــی از
مکانهــا ماننــد هتلهــا و رســتورانها ممنوع
اســت و در صــورت ورود ســگ توســط صاحبان
آ نهــا و ورود خســارت بایــد عــالوه بــر جبــران
خسارت ،جریمه آن را نیز پرداخت کنند.
در ایــن کشــور قانونــی بهنام "قانــون صدا"
وجــود دارد؛ ایــن قانون برای ســگهایی اســت
کــه صاحبان آنهــا ســاعتها در خــارج از خانه
مشــغول کار کردن هســتند و سگ آنها شروع
بــه پارس کــردن میکنــد ،در این قانــون بعد از
شــکایت همســایهها در مرحلــه اول از صاحــب
ســگ تعهــد کتبــی جهــت کنتــرل "پارس ســگ"
میگیرنــد! و اگر ســگ همچنان بــه پارس کردن
ادامــه دهــد ،ســگ را بــه بازداشــتگاه حیوانات
پرســروصدا منتقــل میکنند و بعــد از آموزش،
سگ را به فرد دیگری میدهند.
 .5قطر
بــر اســاس قوانیــن کشــور قطر بهطــور کلی
ســگگردانی در مکانهــای عمومــی از جملــه
پارکها و ســواحل ممنوع است و در این قانون
برای همراهی و پرسه زدن و راه رفتن با هرگونه
حیوانــات و موجــودات خطرنــاک در مکانهای
عمومی تا  3ســال حبس یا  100هــزار ریال قطر
جریمه تعیین شده است!
همچنیــن در قطــر بــرای نگهــداری از ســگ
نیــز مجوزهای ســختگیرانه وجــود دارد و برای
نگهــداری ســگ بایــد از اداره دام ،شــهرداری و
وزارت محیط زیست مجوز دریافت کرد و مراحل
واکسیناســیون ،چــکآپ ،قرنطینــه و گرفتــن
برچســب و چیپســت شناســایی بــرای نصب را
دریافت کند.
 .6ترکیه
کشــور ترکیــه که به بهشــت ســگها معروف
است نیز قوانینی ســختگیرانه برای سگگردانی
دارد کــه تعــدادی از ایــن قوانین پــس از حمله
 2ســگ نــژاد پیتبــول به یــک دختربچه 4ســاله
تصویــب شــدند؛ در ایــن کشــور ،ســگگردانی
بدون استفاده از پوزهبند و قالده ممنوع است
و از ورود ســگها بــه اماکــن عمومــی ,پارکهــا
و محــل بــازی کــودکان به هــر دلیلــی جلوگیری
میشود.
صاحبــان ســگهای خطرنــاک و پرخاشــگر
ماننــد پیتبــول موظفنــد که ســگهای خــود را
تحت نظر مراکز دامپزشــکی معتبــر ,عقیم کنند
و در صورتی که نســبت به انجــام این کار اقدام
نکنند 11 ,هزار لیر جریمه خواهند شد.
خرید و فروش ســگهای نژاد خطرناک نیز در
ترکیه ممنوع اســت و در صورت مشاهده ,افراد
خاطی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

اعزام  150هزار بازنشسته تأمین اجتماعی به سفر زیارتی
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :رئیس کانون عالی
بازنشستگان سازمان تامین
اجتماعی گفت :تا قبل از
شروع کرونا  150هزار نفر از
بیات
بازنشستگان سازمان به سفر
زیارتی مشهد مقدس اعزام
شدند و با وقفه دو ساله مجددا اعزامها آغاز
شده است.
علیاصغــر بیات در خصوص پیشــینه طرح
کرامــت رضــوی گفت :ایــده اولیه ایــن طرح بر
مبنــای ضــرورت توجــه بــه مســائل رفاهــی و
تقویت ســالمت و نشــاط روحی بازنشســتگان
شــکل گرفت .اغلب بازنشســتگان و مستمری
بگیــران تأمیــن اجتماعــی در ســنی بــه ســر
میبرنــد کــه نیازمنــد برخــورداری از مواهــب
ســفر بویــژه ســفرهای زیارتــی هســتند تا روح
خــود را جــال دهنــد و چه ســفری بهتر از ســفر
زیــارت امــام رضــا (ع) کــه هــر ایرانــی آرزومند
آن اســت .لــذا از اواخر ســال  1393تــا قبل از
شــیوع بیمــاری کرونــا بالغ بــر  150هــزار نفر از
بازنشســتگان را با همــکاری وزارت تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی و ســازمان تأمیــن اجتماعی

بــه صــورت کامًا رایــگان بــه مشــهد مقدس
اعزام کردیم.
وی ادامــه داد :در ایــن طــرح گســترده از
همــه ظرفیتهــای اقامتــی و حمــل و نقلــی
اســتفاده شــد و خوشــبختانه شــاهد همکاری
و عزم جمعی میان مســئوالن ســازمان تأمین
اجتماعــی ،کانــون عالــی و کانونهای اســتانی
و شهرســتانی بودهایــم .بســیاری از افــراد و

خانوادههــا بــه دلیــل افزایش هزینههای ســفر
دغدغــه مالــی دارنــد لــذا بــا اجــرای ایــن طرح
بازنشســتگان حداقل بگیران و افرادی که حتی
یکبــار هم به مشــهد مشــرف نشــده بودند را از
اقصی نقاط کشور به این سفر روانه کردیم.
وی گفــت :در حال حاضر هم پس از فروکش
کردن بیماری کرونــا و وقفهای که بوجود آمده
دوبــاره مقدمــات اجــرای آن را فراهــم کردهایم

و انشــااهلل بر اســاس هدفگذاری انجام شــده
و قــول مســاعدی کــه مســئوالن ســازمان
دادهانــد تا پایان ســال تعــداد قابــل توجهی از
بازنشســتگان و مســتمری بگیران را از این سفر
ارزشــمند بهــره منــد خواهیــم کــرد .فرصــت را
مغتنم میشمارم و از یکایک دست اندرکاران و
مســئوالنی که با همراهی خود این راه را هموار
کردند تشکر میکنم.

رئیــس کانــون عالــی بازنشســتگان و
مســتمری بگیران تأمین اجتماعــی تاکید کرد:
نکته بســیار مهمی که ضروری میدانم اشــاره
کنــم ایــن اســت کــه اجــرای طرحهــای کرامت
رضــوی و ســایر برنامههایــی کــه سالهاســت
در حوزههــای رفاهــی و گردشــگری و یــا ارائه
وامهــای ضــروری ،برگــزاری المپیادهــای
ورزشــی ،جشــن روز بازنشســتگان و … برگــزار
میشود ،هر کدام در جای خود مورد مطالبه
هســتند و هیچیــک منــوط به دیگری نیســت.
سالهاســت کــه ایــن خدمــات ارائــه میشــود
و یــک شــبه و خلقالســاعه نبودهانــد کــه بــه
اذعان برخی دوســتان کانون عالی را از پیگیری
مســائل روز و پیگیــری مهمتریــن اولویتهــا
و درخواســتها از جملــه افزایــش ســنواتی
حقــوق غافل کنــد .نگاه منطقــی حکم میکند
هــر مطالبهای درجای خود پیگیری شــود و لذا
دلیلــی ندارد همه برنامههــا را معطل و منوط
به تعییــن تکلیف افزایش حقــوق کنیم .اتفاقا
بیشــترین مطالبه گــری را از اولین روزهای بروز
ایــن چالــش داشــتهایم و بــا اســتفاده از همه
توان خود پیگیر این مشــکل بوده و تا حصول
نتیجه هم از پای نمینشینیم.

