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10خانواده

کودکان زیر دوسال
 تلویزیون نبینند

امروزه  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
شبانه روز،  طول  در  فراوانی  ساعات 
را  آن  کسی  چه  است.  روشن  تلویزون 
باشد.  زمینه  در  تنها  چه  و  کند  تماشا 
نیست،  مفید  تنها  نه  حالت  دو  هر  در 
سال  دو  زیر  کودک  به  می تواند  بلکه 

برساند. آسیب  شما 
نازنین دســترنج، کارشناس ارشد مشاوره خانواده 
و مشــاور کــودک و نوجــوان بــا اشــاره بــه تماشــای 
تلویزیــون بیــش از حــد بــرای کــودکان زیــر 2 ســال 
اظهــار کــرد: نقــش تلویزیــون در ســال های اخیــر در 
زندگــی کــودکان بیشــتر از قبل شــده و ایــن موضوع 
دالیــل متنوعی دارد که می توان بــه مواردی از جمله 
افزایــش تعــداد مادران شــاغل نســبت به ســال های 
پیش، مشــکالت زندگــی و بی حوصلگــی والدین برای 
وقــت گذرانــدن بــا کــودکان، آپارتمــان نشــینی و تک 

فرزندی اشاره کرد.

برنامه هــای  اینکــه  بــه  باتوجــه  داد:  ادامــه  او 
تنــوع  و  شــده  بیشــتر  قبــل  بــه  نســبت  تلویزیونــی 
برنامه هــای شــاد و کودکانــه افزایــش یافتــه اســت؛ 
بنابراین کودکان نســبت به ســال های گزشــته بیشــتر 
به تماشــای تلویزیون وابســته شــده اند. متاســفانه 
در دوران کرونــا فعالیت کــودکان، مخصوصا کودکان 
تــک فرزند که با دوستانشــان ارتباطی نداشــته اند در 
خــارج از منزل محــدود شــده و فعالیت هــای فیزیکی 

آن ها به شــدت کاهش یافته است.
ماننــد  تلویزیــون  تماشــای  کــرد:  بیــان  دســترنج 
هــر برنامــه دیگــری بایــد در آن تعدیــل صــورت گیــرد 
و اســتفاده از آن بایــد همــراه بــا قوانیــن مشــخص 
باشــد. اگــر برنامه هــای تلویزیونی به شــکل مناســب 
و آگاهانــه توســط پــدر و مــادر انتخــاب شــود و اگــر 
ســاعات تماشــای تلویزیون کودکان مناســب با ســن 
آن ها باشــد، می تواند برای آموزش رفتار های مناسب 
و مثبــت بــه کــودکان کمــک و روی آن ها تاثیــر خوبی 

باشد. داشته 
مشــاور  و  خانــواده  مشــاوره  ارشــد  کارشــناس 
کودک و نوجوان با اشــاره به نوع تماشــای تلویزیون 
کــودکان گفــت: در تماشــای تلویزیــون کــودکان باید 
مــوارد مختلفــی را در نظــر گرفت، مانند: ســن کودک، 
رشــد ذهنــی آن ها، نــوع برنامــه ای که کودک تماشــا 
می کنــد، عالقــه و البتــه ســاعات تماشــای تلویزیــون 

باید در نظر گرفته شــود.
او اظهــار کــرد: ســال های نخســت زندگــی کــودک 
دوران طالیی، شــکوفایی و توانایی های ذهنی کودک 
اســت و بایــد کــودک در یک محیــط غنی پــرورش پیدا 
کنــد، زیــرا ایــن موضــوع باعــث تقویــت رشــد ذهنــی 
آن  در  کــودک  کــه  محیطــی  شــد.  خواهــد  کــودکان 
قــرار می گیــرد و تجاربی کــه با آن ها روبه رو می شــود 
اهمیــت زیــادی دارد. کــودکان نیــاز دارنــد بــا محیــط 
تعامل داشــته باشــند و این تعامل به صورت عمل و 

باشد. العمل  عکس 
دســترنج با اشاره به مزایای تماشــای تلویزیون در 
نوزادان گفت: غالبا موســیقی، نور و اشکالی رنگی که 
از تلویزیــون برای نــوزادان پخش می شــود می تواند 
بســیار جذاب باشــد، امــا در مقابل تاثیر بســیار منفی 
بــه  بــر جــا خواهــد گذاشــت،  هــم روی ذهــن آن هــا 
برنامه هــای تلویزیونــی  اینکــه ســرعت پخــش  دلیــل 
اختــالل  دچــار  کــودک  چشــم،  و  ذهــن  هماهنگــی  و 

می شود.
او بیــان کــرد: مغــز کــودک تــا ســن دو ســالگی در 
پاســخ بــه محرک هــای محیطــی رشــد پیــدا می کنــد؛ 
بنابراین تماشــای بیــش از اندازه تلویزیــون می تواند 
فرصت هــای رشــدی را از کــودک بگیــرد و کــودک باید 
فعالیت داشــته باشــد تــا مهــارت ماهیچه هــای ریز و 
درشــتش تقویت شــوند. طبق تحقیقات انجام شــده 
تماشــای تلویزیون کودکان زیر دوسال میزان ابتال به 
بیــش فعالی و عــدم توجــه و تمرکــز را افزایش دهد، 
همچنیــن تماشــای بیش از حــد تلویزیــون و افزایش 

احتمال ابتال به اوتیســم هم وجود دارد.
کارشناس ارشــد مشاوره خانواده و مشاور کودک 
و نوجــوان بــا اشــاره بــه زل زدن کودک بــه تلویزیون 
گفت: از آن جایی که ســلول های عصبی کودک، رشــد 
باعــث اختالل هــای  بــه تلویزیــون  او  نیافتــه زل زدن 
تماشــای  بنابرایــن  شــد؛  خواهــد  کــودک  در  ذهنــی 
تلویزیون در کودکان نباید بیشــتر از دوســاعت باشد.

دریچه

نازنین دسترنج

زیادی  راه های  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
افراد  مشترک  زندگی  یک  در  که  دارد  وجود 
به  نسبت  تردید  و  شک  و  بی اعتمادی  دچار 

هم نشوند.
از قدیــم می گفتنــد کــه شــک و بدگمانــی 
آفت زندگی انســان اســت در واقع یک باتالق 
یــا یک صحرایی کــه فرد هر چــه درآن می رود 
به جایی نمی رســد، درســت هم گفته اند، زمانی که اعتماد در 
زندگــی از بیــن برود، شــک و تردید جایگزین آن می شــود اما 
گاهی هم این احســاس شــک و تردید از عــدم ناامنی درونی 
افــراد سرچشــمه می گیــرد و به از بیــن بردن زندگــی عاطفی 
می انجامــد و یــا اینکه آن را بشــدت مــورد جراحت و آســیب 

می رساند.
افــرادی کــه بــه اطرافیــان یــا شــریک زندگی شــان شــک 
می کننــد در واقــع همیشــه در ترس و وحشــتی هســتند که 
مدام احساس رهاشــدگی یا تحقیر و شکست در وجودشان 
پــرورش پیــدا می کنــد از خیلی افراد هم می شــنویم یــا اینکه 
در جلســات مشــاوره می گویند، در واقــع می دانند که چیزی 
وجود ندارد اما همیشــه در شک و بدگمانی هستند و دست 
خودشــان نیست این عبارت »دســت خودم نیست« خیلی از 

بدبین ها و شکاک ها را گرفتار کرده است.
شــکاک بودن و بدگمانی عبور از خــط تعادل و قرمز افراد 
در زندگی هــای مشــترک اســت و بــه عبارتی پایه هــای زندگی 
مشــترک را می خورد این رفتار شامل چک کردن مدام گوشی 
همسر در زمان خواب یا نبودن او، شک کردن به تماس های 
همســر، زیرنظــر گرفتــن یــا تعقیــب او تــا احســاس خطــر در 
جمع هــای غریبــه و خودمانــی، اجازه ندادن به ســرکار رفتن 

همسر یا هر چیز دیگری می تواند نمود پیدا کند.
در اســالم بــه طور موکــد از ترتیب اثر دادن بــه گمان  های 
بیهوده و بی اساس افراد منع شده اند و از انسان  ها خواسته 
شــده تا زمانــی که به مســئله  ای یقین و علم پیــدا نکرده  اند، 
درباره آن قضاوت نکنند چراکه بنای آســیب و نابودی جامعه 
در همین اســت. حضرت علــی)ع( می فرمایند: »ســوء الظن 
یفســد االمــور و یبعث علی الســرور؛ گمان بد کارها را فاســد 
کرده و انســان را بر کارهای زشــت وا می  دارد« از پیامبر )ص( 
نیز نقل شــده کســی که به برادر خود ســوء ظن داشته باشد 
به تحقیق به خداوند بدی کرده اســت، زیرا خداوند فرموده: 
ن؛ از بســیاری از گمان  های بی اســاس  »اجتِنبوا کثیرًا من الّظَ

دوری کنید.
ِذیَن  َها اّلَ

در آیه 12 ســوره مبارکه حجرات آمده است: »َیا َأّیُ
ُسوا  ّنِ ِإْثٌم َواَل َتَجّسَ ّنِ ِإّنَ َبْعَض الّظَ َن الّظَ آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکِثیًرا ّمِ

ْعُضُکــم َبْعًضــا َأُیِحّبُ َأَحُدُکــْم َأن َیــْأُکَل َلْحَم َأِخیِه  َواَل َیْغَتــب ّبَ
ِحیٌم؛ ای کســانی که  اٌب ّرَ ُقوا اهَّلَل ِإّنَ اهَّلَل َتّوَ َمْیًتا َفَکِرْهُتُموُه َواّتَ
ایمــان آورده  اید از بســیاری از گمان ها بپرهیزید کــه پاره  ای از 
گمان ها گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت 
بعضی نکند آیا کســی از شــما دوســت دارد که گوشــت برادر 
مــرده  اش را بخــورد از آن کراهت دارید )پس( از خدا بترســید 

که خدا توبه  پذیر مهربان است«.
افــراد مبتــال بــه شــک نمی تواننــد قبــول کننــد و بپذیرند 
کــه احساساتشــان نســبت بــه دیگــران منفــی اســت و رفتار 
تهدیدآمیز یــا تحقیرآمیز به دیگران دارنــد، این افراد حتی اگر 
اعتماد دیگران هم بهشان ثابت شود باز هم نسبت به همسر 
یا دیگرانی بی اعتماد هســتند و برداشت های غلط و شخصی 
از رفتار و اعمال دیگران کرده و آنها را رنجیده می کنند عموما 
همسران این افراد خسته و رنجور و درد کشیده می نمایند و 

اگر بتوانند دوری از آنها را انتخاب می کنند.
اما گاه پیش می آید که افراد از سر ناآگاهی شک و تردید 
همســر را بــر می انگیزند به این طور افــراد می توان آموزش 
داد که چطور شــک و تردید را از سر زندگی شان کم کنند. به 
اســتثنای افرادی که بــه لحاظی بیماری بدگمانی نســبت به 
همســر دارند ســایرین را می توان با روش هــای صحیحی به 
راه درســت آورد به این صورت که شــریک زندگی شان بداند 
چطور می بایســت ســایه شــک و تردید را از ســر زندگی شان 

کم کنند.
1-از گفتن برخی خاطرات برای همسرتان جلوگیری کنید

گاه خاطراتــی در گذشــته زندگــی افراد بــوده که ممکن 
اســت برای تعریف کردن آن به افرادی که در دلشان قدری 
بدگمانــی یــا تردیــد دارنــد، مناســب نباشــد. مثــال خانمــی 
هســت کــه در گذشــته خواســتگارانی داشــته امــا همســر 
فعلی اش به دلیل دوســت داشــتن زیاد یــا برخی بددلی ها 
نســبت بــه آنها احســاس خوبــی پیــدا نمی کند بهتر اســت 
ایــن خاطــرات بــرای همســر تعریف نشــوند اینها بــه معنی 
پنهــان کاری نیســت بلکــه بــه نظــر تعریــف نکردن مســائل 

می باشد. غیر ضروری 
2-برای خانواده و همسرتان همیشه خوش قول باشید

خوش قولــی همیشــه می تواند اعتماد افــراد را جلب کند 
بهتر است زمان هایی که قرار با خانواده همسر و خود همسر 
می گذاریــد ســر زمان باشــید و از گفتــن اینکه ترافیــک بود و 
مشــکل پیش آمد و مســائل دیگر پرهیز کنید قدری همیشه 
زودتر ســر قرار حاضر شــوید تــا اعتماد دیگران به شــما جلب 

شود. خوش قولی همیشه اعتماد آفرین است.
3-صادق باشید

گاه در زندگــی مشــترک پیــش می آید که افراد مســائلی را 
بــه هم درســت نمی گویند، یا مثال جایی می روند با دوســتان 
یــا خانــواده امــا از همسرشــان به هــر دلیلی پنهــان می کنند 
همین باعث می شــود که همســر تصور کند همیشه این فرد 
به او دروغ گفته یا راســتش را نمی گفته اســت یا مثال خریدی 
کرده ایــد ولــی بی دلیــل آن را مطــرح نمی کنید ممکن اســت 
همسرتان تصور کند که شما همیشه پنهان کاری می کنید در 

حالی که این این یک اتفاق ساده در ذهن شما بوده است.
برمــال  کــه موضوعــات مهــم همیشــه  فرامــوش نکنیــد 
می شــوند اگــر شــما نقطه ضعفــی در خودتــان یــا خانواده 
داشــته اید و آن را در زمان ازدواج مخفــی کرده اید بدانید که 
روزی همســرتان و خانواده اش آن را خواهند فهمید و زمینه 

بدگمانی و بی اعتمادی نسبت به شما فراهم می شود.
4-به همسرتان احترام بگذارید

یادتــان باشــد که احترام حس اعتمــاد را ایجاد می کند اگر 
شــما همیشه در هر شــرایطی به همسرتان احترام بگذارید و 
اجــازه هــم ندهید که کســی این حرمــت را از بین ببــرد چراکه 

احترام، اعتمادساز است.
ممنوع  را  می کند  ایجاد  بدبینی  حس  که  5-ارتباطاتی 

کنید
برخــی ارتباطــات در محیط هــای شــغلی می بایســت باقی 
بمانند مثال شــما در شــرایط منزلی قرار نیست اگر اجبار کاری 
نداریــد با همکارانتان صحبت کنید و زمینه حســادت و شــک 
و تردیــد همســرتان را فراهــم کنیــد همیشــه فاصلــه ای بین 
مســائل شــغلی و خانوادگی ایجاد کنید کسانی که این نکته 
را رعایــت نمی کننــد مشــکالت زیــادی در زندگی شــان ایجــاد 
می شــود. بهتر اســت در ارتباط با همکاران جنس مخالف به 
شدت مالحظه کار و مراقب باشید تا زمانی که همسرتان این 
ارتباطــات را در فضــای مجــازی می بینــد برایش شــبهه ایجاد 
نشــود درحالی که هم که چیزی وجود ندارد برای نگرانی پس 

حساسیت هم در این زمینه ایجاد نکنید.

خانمی تعریف می کرد که همســرش به شــدت نســبت به 
گوشــی همراه او حساس اســت زمانی که از محل کار می آید 
مــدام آن را چک می کنــد، برای او توضیح داده شــد که اجازه 
دهید مدتی بدون حساســیت این کار را انجام دهد شــما که 
مشــکلی در ایــن زمینه ندارید کم کم حساســیت همســرتان 
هــم کم می شــود و آن زمان اســت که برایــش توضیح دهید 
گوشی همراه وسیله شــخصی است و می بایست خودتان و 
همســرتان این حریم ها را رعایت کنیــد البته گاه پیش می آید 
که خود همســران این حساســیت را تحریک می کنند مثال آقا 
به سراغ گوشــی خانمش برای کاری می رود و خانم به شدت 
نسبت به این کار واکنش منفی نشان می دهد، درست است 
که تلفن همراه حریم شــخصی اســت اما چه اشکالی دارد که 
گاهی به گوشی هم برای کاری نگاهی بیاندازیم در صورتی که 
حساسیت از سوی شما ایجاد نشود، مطمئنا همسرتان هم 

گاردی نخواهد گرفت.
6-ارتباط با افراد حسود را کمتر کنید

خیلی از افراد در اطراف ما هســتند که ممکن اســت به ما 
و زندگی مشــترکمان حسادت داشــته باشند به همین خاطر 
رفتارهــا و کارهایــی می کنند که در زندگی ما ممکن اســت اثر 
منفــی داشــته باشــد اگر دقــت کنیم در اطــراف هر یــک از ما 
چنین افرادی هستند بهتر است ارتباط با این افراد را محدود 
کنید تا به زندگی مشــترکتان خدشــه وارد نشــود و اثر منفی 

بر شما نگذارد.
در نهایــت اینکــه خیلــی از افراد ممکن اســت از گذشــته و 
زندگــی خانوادگــی خود زخــم بی اعتمادی خورده باشــند به 
همیــن دلیل این ناامنی را به زندگی مشترکشــان هم منتقل 
می کننــد اینجاســت که نقــش مشــاور و روان درمانگر پررنگ 
می شــود و زوجین می بایســت برای درمان و ترمیم زخم های 
همسرشــان اقــدام کننــد. مهارت هــای ارتباطــی و گفت وگــو 
می بایســت تقویت شــود تا این مشــکالت بــه بچه ها منتقل 

نشود و زندگی مشترک را از بین نبرد.

خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
خانواده  هر  برای  فرزندپروری 
مسؤولیت  یک  مادری  و  پدر  و 
است.  مستمر  و  سنگین 
زمینه  در  مختلفی  شیوه های 
که  دارد  وجود  فرزندپروری 
نوع  چهار  به  کلی  حالت  در 
مستبدانه  شیوه  اولی  می شود؛  تقسیم 
و  کم  محبت شان  میزان  مادر  و  پدر  که  است 

است. زیاد  کنترل شان 
کــه  شــیوه دوم شــیوه ســهل گیرانه اســت 
محبت زیاد داشته و میزان کنترل شان کم است. 
در روش ســوم پدر و مادر شیوه نادیده انگارانه 
داشــته و هم از نظر محبت و هــم از نظر کنترل، 

عملکرد بسیار کم رنگی دارند.
شــیوه چهارم اما شــیوه مقتدرانه است که 
در ایــن شــیوه پــدر و مــادر هــم دارای محبت 

بســیار و هم اقتدار باال هستند.
تحقیقات نشــان داده اســت بهترین شیوه 
فرزندپــروری از میــان ایــن چهار شــیوه، روش 
چهــارم یعنــی فرزندپــروری مقتدرانــه اســت و 
پــدر و مــادر مقتــدر  فرزندانــی کــه محصــول 

هســتند اعتماد به نفس باالیی دارند.
می گوینــد اگــر فرزندپروری را یک ســکه دو 
مهربانــی  ســکه  روی  یــک  بگیریــم  نظــر  در  رو 
و روی دیگــر آن اقتــدار اســت و وظیفــه پدر و 
مــادر ایجاد توازن بین ایــن دو رو خواهدبود. 
حاال برای به دســت آوردن این توازن و نزدیک 
شــدن به شــیوه فرزندپروری مقتدرانه فاطمه 
نیــک خــو، روان شــناس کــودک و نوجــوان و 
عضــو هیئت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی 
تهــران بــه هفــت راهــکار اشــاره کــرده کــه در 

آنها خواهیم پرداخت. به  ادامه 

 پذیرش بی قید و شرط فرزند
فرزنــد را با تمام ویژگی هــای خوب و بدش 
باید دوســت داشــت و در هر شــرایطی حامی 
او بود. این دوست داشــتن باعث خواهدشد 
احســاس والد ایمــن به فرزند منتقل شــود و 
ایــن موضوع نشــان خواهــد داد فرزند دارای 

یک پدر و مادر حامی و ایمن اســت.
به فرزند *توجه مثبت 

فرزنــد  مســؤول  عنــوان  بــه  مــادر  و  پــدر 
خــود بهتــر اســت یــاد بگیرنــد بــه فرزندشــان 
از همــه  بیشــتر  البتــه  و  توجــه داشته باشــند 
بــه کارهــای مفید او توجه نشــان دهنــد تا به 
کارهــای منفــی اش. والدیــن باید ایــن مهارت 
را داشته باشــند تا کارهــای کوچک فرزند خود 
را بــزرگ جلــوه دهنــد آن را تشــویق کنند. نوع 
تشــویق هم باید متناسب با سن فرزند باشد. 
کشــف کنیــد چــه نــوع تشــویقی باعــث ایجاد 

حس خوب در فرزندتان می شود.

 گوش دادن به صحبت های فرزند
بــه فرزندتــان اجازه دهیــد تا بــا روش خود 
درباره افکار و خواسته هایش صحبت کند. باید 
این اجازه داده شــود تا فرزند بــه اندازه توانی 
کــه دارد دربــاره آنچــه نیــاز دارد و فکــر می کند 
صحبــت کند. با شــناخت ســبک ادبیــات فرزند، 
پــدر و مادر بهتر اســت با حوصلــه به حرف های 
او گوش داده و درک شــان را نسبت به تفکرات 

او که یک فرد مســتقل است، بپذیرند.

 افزایش کیفیت زمان با فرزند بودن
در طــول روز زمانــی را بــرای در کنــار فرزنــد 
بــودن و گذرانــدن وقت بــا او در نظــر بگیرید. 
ایــن زمان مشــخص را هم بــا کار دیگر و افراد 
دیگــر نبایــد تقســیم کــرد. حتما بایــد زمانی را 
صرفا برای یک تعامل موثر و مســتمر در طول 
روز در نظــر گرفت تا فرزند بتواند ارتباط خوبی 

بــا پدر و مادرش برقرار کند.
اهمیــت ایجــاد یــک رابطه خوب بــا فرزند و 
نادیــده گرفتــن خطاهــای جزئــی او موضــوع 
مهمــی اســت که نبایــد به ســادگی از آن عبور 
کرد. ســاختن یک رابطه گرم به همراه پذیرش 
ایجــاد  در  موثــری  بســیار  نقــش  همدلــی  و 
احساس کفایت، شایســتگی و موفقیت فرزند 
کــه آینده ســازان فــردای جامعه هســتند ایفا 

خواهدکرد.

 به رسمیت شناختن احساسات فرزند
بــرای آن که در برابر چشــم فرزنــد خود یک 
پــدر و مــادر مقتــدر و در عیــن حــال مهربــان 
باشــید توصیــه می شــود بــه جــای اســتفاده 
از واژه هایــی کــه رنــگ و بــوی ســرکوب کردن 
احساســات او را دارد طــوری بــه او القا شــود 
کــه پــدر و مادر متوجه احساســاتش شــده و 
حالــش را درک می کنند. طوری کــه می توانند 
خودشــان را جــای فرزندشــان قــرار داده و از 
ایــن رو آمادگی ایــن را دارند تا هــر کاری که از 
دست شــان برمی آید انجام داده و به او کمک 

کنند.
کمــک  فرزنــد  بــه  هــم  شــرایط  ایــن  در 
می شود تا احساســات خود را بشناسد و هم 
نقــش احساســاتش را در ایجــاد رفتــار خــود 
خواهدشــناخت. در نهایــت نیــز می دانــد پــدر 
و مــادر در هر شــرایطی حامی هســتند و او را 

می کنند. درک 
و  فرزنــد  احساســات  شــمردن  کوچــک 
بی تفاوتی نســبت به آنچه در ذهن او می گذرد 
باعــث خواهــد شــد او احســاس کنــد کســی 

درکش نمی کند و پشــت خود را خالی ببیند.

 وضع قوانین واضح و مشخص برای 
فرزند

برای مقتــدر بودن قوانینی را متناســب با 
ســن و ســال فرزند خود وضع کنید و اهمیت 
خــود  فرزنــد  بــه  نیــز  را  قوانیــن  ایــن  وجــود 

توضیح دهید.
بســیار مهم اســت دلیل وجود این قوانین 
برای فرزند توضیح داده شود که مثال چرا باید 
زود به رختخــواب برود و بخوابد. این که گفته 
شــود چــون مــن می گویــم بایــد زود بخوابی 
کامال اشــتباه اســت. اگــر علت ایــن قانون به 

فرزند گفته شــود او نیز متوجه شــده و تالش 
می کند آن را اجرا کند.

بعد از این مرحله بهتر اســت تا عواقب اجرا 
نشــدن قوانیــن وضع شــده نیــز گفته شــود. 
این توضیحات نیز باید متناســب با ســن فرزند 
واضــح و مشــخص بیان شــده و زمــان اجرای 
ایــن عواقب نیز نزدیک باشــد. چــون فرزندان 
اســت  قــرار  اگــر  و  دارنــد  زمانــی  نزدیک بینــی 
عواقبــی در نظر گرفته شــود ایــن عواقب باید 

فوری، واضح، مشــخص و قابل اجرا باشد.

 دادن حق انتخاب به فرزند
زمانــی که به فرزند خود 

در تصمیم گیری هــای کوچــک و بــزرگ زندگــی 
حق انتخاب داده شــود حس بسیار خوبی به 
فرزنــد القــا خواهدشــد البته در عیــن حال که 
مشــورت کــردن با فرزندان بســیار مهم اســت 
مســؤولیت یک ســری تصمیم گیری هــا را بایــد 

پدر و مــادر خود برعهده بگیرند.
در ایــن زمان هم الزم اســت بــه او توضیح 
داده شــود چرا این تصمیم گرفته شــده و چرا 
نتوانســته اند بــه عنــوان مثــال آن طــور که او 

دوست دارد رفتار کنند.
ایــن شــرایط کــودک احســاس مقتــدر  در 
بــودن، مهربــان بــودن و حامــی بــودن پــدر 
بــه  احســاس  ایــن  و  کــرده  درک  را  مــادر  و 
حــال  عیــن  در  خواهدکــرد.  پیــدا  انتقــال  او 
در  نیــز  او  نیــز متوجــه می شــود احساســات 
تصمیمــات خانــواده تــا چه میزان بــا اهمیت 
اســت و خــود را عضــو فعــال و اثرگــذاری در 

می بیند. خانواده 

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

شــر شـــــک را چگونه 
از زندگی مشــــترک کم کنیــــم؟

آفت زندگی

فرزندپروری

برخــی ارتباطــات در محیط هــای شــغلی می بایســت باقی بمانند مثال شــما در شــرایط منزلــی قرار نیســت اگر اجبار 
کاری ندارید با همکارانتان صحبت کنید و زمینه حسادت و شک و تردید همسرتان را فراهم کنید همیشه فاصله ای 
بین مســائل شــغلی و خانوادگی ایجاد کنید کســانی که این نکته را رعایت نمی کنند مشــکالت زیادی در زندگی شان 
ایجاد می شــود. بهتر اســت در ارتباط با همکاران جنس مخالف به شــدت مالحظه کار و مراقب باشــید تا زمانی که 
همســرتان ایــن ارتباطــات را در فضای مجازی می بیند برایش شــبهه ایجاد نشــود درحالی که هــم که چیزی وجود 

ندارد برای نگرانی پس حساسیت هم در این زمینه ایجاد نکنید.

7 راهکار فرزندپروری مقتدرانه

وی یک ســــکه دو ر
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سبک زندگی

تبعات وابستگی زوجین به 
خانواده پس از ازدواج

یک  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
از  پس  افراد  وابستگی  گفت:  روانشناس 
موجب  می تواند  خانواده شان  به  ازدواج 
زناشویی  زندگی  در  جدی  مشکالت  بروز 

آن ها شود.
برخی از خانواده ها، به دلیل سبک های 
خانــواده  بــه  وابســته  فرزندانــی  تربیتــی 
تربیــت می کننــد. فرزنــدان ایــن خانواده هــا در تصمیم 
گیری اســتقالل ندارند و قدرت اســتدالل و منطق آن ها 

ضعیف است.
پــس از ازدواج از زوجیــن انتظــار مــی رود کــه زندگی 
مســتقلی داشته باشند و براســاس تصمیمات دو نفره 
بــرای زندگــی خودشــان تصمیــم بگیرنــد، اما بــه دلیل 
مشکل وابستگی به خانواده ها این امر اتفاق نمی افتد 

و باعث شکست آن ها می شود.
فرزنــد  شــخصیت  ایجــاد  دلیــل  مهم تریــن  تربیــت 
اســت. والدین ممکن اســت به علت زخم های گذشــته 
و کمبود هــای روحــی، فرزندانشــان را وابســته بــه خود 

تربیت کنند.
مهرنــوش دارینــی روانشــناس در ارتباط بــا موضوع 
وابســتگی زوج ها به والدین بعــد از ازدواج گفت: زمانی 
کــه دو نفر تصمیم بــه ازدواج می گیرند، اولین مســیر را 
در جهــت یــک زندگی مســتقل طــی می کننــد و گام اول 
را برمــی دارنــد. تقویت وابســتگی ها مقــداری می تواند 
از طــرف خــود فرزنــدان یا خانــواده صورت گیــرد. گاهی 
اوقات میزان وابســتگی و دلبســتگی برخی از فرزندان و 

خانواده ها به یکدیگر به قدری زیاد است که نمی توانند 
از این فضا فاصله بگیرند.

وی ادامــه داد: زمانــی که فــردی تصمیم بــه ازدواج 
می گیــرد بایــد این ســوال را از خود بپرســد، بــرای اینکه 
می خواهــد ازدواج کنــد آیــا آمادگــی زندگی مســتقل را 
دارد؟ زندگــی مســتقل بــه این معنا نیســت کــه افراد با 
خانــواده خود قطــع ارتباط کننــد، حال اگر هنــوز به آن 
اســتقالل فردی نرســیده اید باید روی این مســأله کمی 

دقت و کار کنید.
دارینــی مطــرح کرد: وابســتگی بــه معنای نداشــتن 
تحمل و توانایی دوری از فرد یا افرادی است که به آن ها 
دلبســته هستیم و یا رفتار عادتی نسبت به آن ها داریم؛ 
بنابرایــن ریشــه وابســتگی به داخــل خانواده بــه لحاظ 

ویژگی های شخصیتی افراد برمی گردد.
دلبســتگی های  کــرد:  تصریــح  روانشــناس  ایــن 
حــل نشــده  دوران کودکــی و جمالتــی کــه والدیــن بــه 
فرزندانشــان می گوینــد، می توانــد یکــی از ریشــه هایی 
باشــد که وابســتگی را تقویت می کند و ســبب می شود 

که افراد نتوانند از یکدیگر فاصله بگیرند.
دارینــی بیــان کــرد: اگــر دلیــل وابســتگی شناســایی 
شــود، راحت تر می توان به راهکار هــا و درمان پرداخت. 
راز درمــان در تشــخیص صحیــح اســت. بعضــی اوقات 
ممکن اســت که فردی مستقل بوده و رفتار های داخل 
خانواده بعد از ازدواج باعث می شود که از آن استقالل 
فاصله بگیرد و یا ســردی که بین زن و شــوهر حکم فرما 
شــده است، احساس کنند آن صمیمیت و گرمایی را که 

در خانواده مبدأ داشتند دیگر ندارند.
این روانشــناس گفت: افراد برای خروج از وابســتگی 
در ابتــدا بایــد دوری از خانــواده را تمریــن کننــد کــه در 
دیــدگاه خانــواده درمانــی بــه آن متمایــز ســازی گفتــه 

می شود.
وی ادامــه داد: بهتریــن درمان، درمان های نگرشــی 
و رفتــاری اســت، بــه این معنا کــه افراد بایــد رفتار و هم 
باورشــان خــود را اصــالح کننــد تا دچــار عــذاب وجدان 

ناشی از قطع ارتباط با خانواده نشوند.
اوقــات  گاهــی  فرزنــدان  افــزود:  روانشــناس  ایــن 
می خواهند، مستقل باشند، اما خانواده ها نمی گذارند. 
یکی از راهکار ها برای کاهش وابســتگی ها این اســت که 
خــود زوجین در رفت و آمد ها متعادل رفتار کنند. خروج 
از باور هــای غلــط می توانــد گام اصلی در درمان باشــد. 
خانواده هــا به فرزندانشــان اجــازه دهند کــه به صورت 

مستقل زندگی کنند.
دارینی تصریح کرد: وابستگی معموال سبب می شود 
کــه خانواده هــا در زندگــی مشــترک فرزندشــان دخالت 
کننــد. وابســتگی بیــش از حــد خانواده هــا بــه فرزندان 
ممکــن اســت جلــوی پیشــرفت  آن هــا را بگیــرد. در این 
وضعیت افراد در بسیاری از مسائل مهارت الزم را ندارند 
و بــه جــای اینکــه خود مســئله را حــل کننــد از خانواده 
کمــک می گیرند، لذا نقش والدین در جهت پیشــگیری از 
وابســتگی فرزندان پس از ازدواج به خانواده به شــدت 

پررنگ است.
ایــن روانشــناس گفــت: والدیــن در بحث رفتــار باید 
اعمالــی از خــود نشــان دهنــد که فرزنــد از همــان ابتدا 
مســتقل بــار بیایــد. از همــان کودکــی انجــام کار هــای 
شــخصی کودک پس از یادگیــری بر عهده خود او واگذار 
شــود. همیشــه پــدر و مــادر نبایــد پاســخگوی تمامــی 
ســواالت فرزندان باشــند و بگذارند خود فرزند در مورد 

جواب سوال فکر کند و به نتیجه برسد.

نگاه

خانواده

این مـــواد غذایی را بخـــورید و 
با استرس مقابله کنید

از  توجهی  قابل  میزان  به  می تواند  غذایی  مواد  برخی  می گویند  متخصصان  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
سطح استرس و اضطراب انسان کم کند.

امروزه با صنعتی شــدن جوامع و افزایش حجم کاری انســان ها، اســترس و اضطراب به بخشــی از زندگی 
روزمره بشر تبدیل شده است. گاهی این سطح از استرس و اضطراب به حدی باالست که انسان ها مجبور به 

استفاده از داروهای شیمیایی برای تسکین آن می شوند.
با این حال، کمتر کســی می داند که برخی مواد غذایی که ما به صورت روزانه اســتفاده می کنیم می تواند 
خواص آرامش بخشــی داشــته باشــد و به میزان قابل توجهی از اســترس ما بکاهد. در این مطلب به مواد 

غذایی ضداسترس و اضطراب می پردازیم:

1- سبزیجات دارای برگ های سبز
خــوردن ســبزیجات دارای برگ هــای ســبز مانند اســفناج سرشــار از فوالت اســت که باعــث تولید 

دوپامین در مغز می شود. دوپامین مهمترین نقش را در ایجاد لذت و سرخوشی در فرد دارد.
یــک مطالعــه بر روی 2800 فرد میانســال و کهنســال نشــان داد مصرف فوالت در ایــن افراد خطر 
بروز عالئم افســردگی را بــه میزان قابل توجهی کاهش می دهد. تحقیقات دیگر بر روی دانشــجویان 
در دانشــگاه نیوزیلند نشــان داد مصرف بیشتر میوه ها و ســبزیجات باعث افزایش احساس آرامش، 

شادی، و پرانرژی بودن در طول روز می شود.

2- سینه بوقلمون
بوقلمون دارای آمینواسیدی به نام تریپتوفان است که به تولید سروتونین در بدن کمک می کند. 
ســروتونین گرســنگی را تنظیم کرده و باعث بروز احســاس شادی و خوشــی در انسان می شود. این 

ماده شیمیایی به تنهایی باعث بروز احساس آرامش می شود.
یک مطالعه در سال 2006 نشان داد زنان و مردانی که برای 15 روز از مواد غذایی حاوی تریپتوفان 
استفاده کردند از رضایت و آرامش بیشتری در زندگی برخوردار بودند. از دیگر منابع غنی از تریپتوفان 

غ اشاره کرد. می توان به آجیل، دانه ها، ماهی، عدس، جو دوسر، حبوبات و تخم مر

3- بلغور جو دوسر
تحقیقات دانشمندان نشان داده است مصرف کربوهیدارت هایی مانند بلغور جو دوسر به تولید 

هورمون سروتونین در مغز کمک می کند.

4- ماست
شــاید به عجیب به نظر برســد، امــا باکتری های موجود در دســتگاه گوارش با اســترس در ارتباط 
هســتند. مغز و روده از طریق مواد شــیمیایی با هم در ارتباط هســتند به همین دلیل هم اســترس 

می تواند باعث بروز مشکالت گوارشی شود.
تحقیقات بر روی زنان ســالم نشــان داده است مصرف ماست های حاوی پروبیوتیک باعث کاهش 
فعالیت بخشی از مغز که وظیفه مدیریت احساس و استرس را دارد می شود. ماست های پروبیوتیک 

عالوه بر تامین پروتئین و کلسیم مورد نیاز بدن، به احساس آرامش کمک می کند.
از دیگر مواد غذایی مفید برای مقابله با اســترس می توان به موارد ذیل اشاره کرد: سالمون، بلوبری 

غ، چای سبز، چغندر،  پسته، شکالت تلخ، شیر، دانه ها )مانند تخم آفتابگردان، تخم کدو و...(، آواکادو بادام هندی، پرتغال، تخم مر
زردچوبه و بابونه.

شیرزنان دفاع مقدس روح مبارزه جویی و سلحشوری 
را در مردان احیا کردند

در  مقدس  دفاع  هفته  آغاز  مناسبت  به  کشور  زنان  جامعه  بسیج  سازمان  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
بیانیه ای نوشت: شیرزنان در دفاع از اسالم در یورش وحشیانه رژیم بعث، همپای مردان رو در رو با دشمن 
پایداری کردند و در پشت جبهه فرزندان انقالب را برای دفاع آماده نمودند و روح مبارزه جویی و سلحشوری 

را در مردان احیا می کردند.
در بیانیه ســازمان بســیج جامعه زنان کشــور که روز چهارشنبه انتشــار یافته، آمده است: دفاع مقدس 
نقطــه عطفــی در تاریــخ ملت ایران بود شــجاعت و دلیــری مردان و زنان تحقیقًا برای ســال های ســال این 
کشــور را بیمه کرد دشــمن را به این هوشیاری رساند که با مردمی به پا خاسته و الهام گرفته از دالوری های 
ســرداران بزرگ تاریخ اســالم روبروســت و به دوســتان آموخت تا فضای روحانی و عرفانی تبعیت از معارف اسالم و قرآن را با 

چنگ و دندان حفظ کنند.
در بخشــی دیگــر از ایــن بیانیه، بــه دالوری های زنــان در دوران دفاع مقدس اشــاره و عنوان شــده اســت: دفاع مقدس 
بیــش از هــر چیز بســتری بود برای رحمتی از جانــب خداوند و زنان ما را بر آن داشــت تا در جریان عمــل توانایی ها، لیاقت ها 
و شایســتگی های خود را بشناســند و به عنوان ســرمایه های گرانبها، در پس قرن ها خود ناباوری، آن را پاســداری و حراســت 

نمایند.

ســازمان بســیج جامعه زنان کشــور آمده اســت:  شــیر زنانی که در دفاع از اســالم در یورش وحشــیانه رژیم بعث، همپای 
مردان رو در رو با دشمن پایداری کردند و در پشت جبهه با صبر و تالش و پشتکار فرزندان انقالب را برای دفاع آماده نمودند 

و روح مبارزه جویی و سلحشوری را در مردان و جوانان احیا می کردند.
»هرگــز نمی تــوان از یاد بــرد خیل زنان و دخترانی را که فــوج فوج به جبهه ها عزیمت کرده و در بیمارســتان های صحرایی 
پروانه وار گرد مجروحان و مصدومان جنگی می چرخیدند و جراحات آنان را با تفقد و صبوری ماهرانه التیام می بخشــیدند. 
زنــان صبور و فداکاری که فرزندان برومند و همســران شجاعشــان را برای پرواز به ملکوت همراهــی می کردند و پیرزنان بلند 
همتــی که از اندک روزی خود ســهمی برای رزمندگان در نظر می گرفتند و تقدیــم جبهه ها می کردند که اگر بخواهیم از میزان 
همراهــی و همگامــی زنــان در دوران پرشــکوه دفــاع مقدس بگوییم مثنــوی هفتاد من کاغذ می شــود؛ و چنیــن مربیان و 
آموزگارانــی را در هیــچ مکتبــی جز مکتــب فاطمی و زینبی نمیتوان یافت. همســران و پســران این زنان در صف شــهدا دفاع 
مقدس و مدافعین حرم آل ا�، و دخترانشان همسران مدافعان حرم و مادران سربازان ولیعصر )عج( آن شاا� و تعالی.«

ســازمان بســیج جامعه زنان، آغاز هفته دفاع مقدس را به رهبر شــجاع و فرزانه انقالب اســالمی و تمامی دالور مردان و 
شــیر زنان ایران اســالمی تبریک عرض میکند و این ایام را که یادآور رشادت ها و از خودگذشتگی های دالور مردان و شیرزنان 

این آب و خاک است را گرامی می دارد.

سال  دو  طی  خانواده:  گروه  سپهرغرب، 
شدن  مجازی  سمت  به  آموزش  که  گذشته 
برای  بسیاری  چالش های  پیداکرده،  سوق 
فرزندان و والدین به وجود آمده و هر کس از 
زاویه دید خود با این چالش ها دست وپنجه 

نرم می کند.
فضــای  از  دور  کــه  فرزندانــی  یک ســو  از 
مدرســه و گروه همســاالن خود در حال خواندن هســتند و از 
دیگــر ســو، والدینی که عالوه بر وظیفه پــدر و مادری و تربیتی 
الزم است تا در بخش آموزشی نیز حضور پررنگ تری نسبت به 

گذشته داشته باشند.
چنین شــرایطی آســیب هایی را برای هر دو گــروه به همراه 
خواهــد داشــت، امــا چه کارهایــی می تــوان انجــام داد تا این 
میــزان آســیب به حداقل برســد و بــه بحــران خانواده ها بدل 
نشــود. با دکتــر ســمیه لیاقت، متخصــص در حوزه ســنجش 

آموزش دراین باره صحبت کرده ایم.

 تغییر شرایط
آمــوزش مجــازی موجب شــده تا والدیــن بخشــی از زمان 
شخصی شــان را از دســت بدهند. عالوه بر این به دلیل شیوع 
کرونا فشار روحی نیز بر خانواده ها تحمیل شده است. کاهش 
تفریحــات به شــکل محسوســی باعث افزایــش تنش ها میان 
خانواده هــا شــده، اما ایــن معضالت فقط برای پــدر و مادرها 

نیست و فرزندان نیز درگیری خودشان را دارند.
آنهــا  نیز اســتقاللی را کــه می توانســتند در محیط مدرســه 
بــه دســت آورنــد، ندارنــد و ارتبــاط بــا همســاالن و معلــم را 
ازدســت داده اند. حتــی می تــوان گفــت این ســبک از آموزش 
مجــازی باعث شــده والدین بیش از گذشــته دربــاره تکالیف و 
ســطح کیفی کالس ها اطالعات به دســت آورند. چون بیشــتر 
دانش  آموزان با گوشــی  مادران شــان با دیگران ارتباط دارند، 
لــذا والدین بیــش از گذشــته در جریان کارهای همکالســی ها 
هســتند و ایــن موضــوع امــکان مقایســه را هم بیشــتر کرده 

است.
امکان مقایســه ای که می توان به آن هم به صورت فرصت 
و هــم تهدیــد نــگاه کــرد. »شــاید درگذشــته والدیــن چندان 
در جریــان ایــن نبودنــد که باقی همکالســی های فرزندشــان 
تکالیــف خــود را چطــور انجــام می دهنــد و ایــن نــوع ســبک 

آمــوزش باعث شــده تــا والدین یــک آگاهی بیش ازانــدازه به 
دســت آورند. این اطالعات اضافی هم می تواند مفید باشــد 
و هــم مخــرب. بــا ایــن اطالعــات بیشــتر می توانند شــناخت 
بیشــتری نســبت بــه فرزنــد خود بــه دســت آورند و بــا عالیق 
و اســتعدادهای او بیشــتر آشــنا شــوند. همچنیــن بــا ایــن 
اطالعــات اضافــی می توانند شــروع به مقایســه کــرده و این 
اضطــراب را در خــود و فرزندشــان بــه وجود آورند چــرا نباید 
در بیــن همکالســی ها، فرزنــد او بهترین باشــد و باعث تنش 

و اضطراب شوند.«

 انعطاف بیشتر در شرایط فعلی
پذیــرش این واقعیت که شــیوع کرونــا در اختیــار ما نبوده 
و همه تحت فشــار هســتیم، می تواند به میــزان قابل توجهی 

تحمل و مدیریت شرایط را بهبود ببخشد.
دکتــر لیاقــت در ایــن زمینــه می گوید: »درســت نیســت که 
خانواده هــا ســختگیری هایی را کــه درگذشــته داشــته اند در 
شــرایط فعلی نیز داشــته باشند. انســان به دلیل قدرت اختیار 
و تــوان عقالنــی کــه دارد، می توانــد رفتــاری منعطف داشــته 
باشد و خود را با شرایط موجود وفق دهد. بنابراین نخستین 
راه حل در این شــرایط این اســت که نســبت به اســتاندارهای 
قبلی خود تا حدودی منعطف تر پیش برویم. بســته به شرایط 
هــر فــرد و خانواده، می توان انعطاف بیشــتری بــه خرج داد و 

مرزها را کمی جابه جا کرد.«
کاهــش انتظــارات تــا میزان زیــادی برای رســیدن بــه این 
انعطــاف کمک کننــده خواهد بــود. این کاهــش انتظارات نیز 
بــه بــاور ســمیه لیاقــت از طریق گفت وگــو به دســت می آید: 
»متأســفانه در خانــواده و جامعــه مــا چنــدان بــه گفت وگو 
اعتقــادی وجود نــدارد و بیشــتر فضای اعمال قــدرت، حاکم 
بــوده و در ارتبــاط والدیــن و فرزنــدان نیــز این شــرایط دیده 
می شــود، اما باالخره باید از یک جایی فرهنگســازی گفت وگو 
به وجود آید و شــاید این شــرایط فرصت مناســبی باشــد که 
بــا گفت وگــو دربــاره خواســته ها و انتظارات صحبت شــود و 
درنهایــت گفته شــود بــا توجه به شــرایط موجود نســبت به 
خواســته های خــود تا چــه میزان انعطــاف به خــرج خواهید 
داد. در نهایــت ایــن فرصــت پیــش می آیــد کــه باقــی اعضای 
خانــواده نیز انتظــارات را به زبــان آورده و انعطاف خود را در 

این شرایط بیان کنند. «

 ایجاد ارتباط با گروه همساالن
یکــی از اصلی ترین معضالت والدین این اســت که فرزندان 
آنهــا در ایــن دو ســال آموزشــی اخیر بــا گروه همســاالن خود 
ارتبــاط معمــول نداشــته و همیــن موضــوع ممکن اســت در 
آینــده باعــث بــروز مشــکالتی شــود. این متخصص ســنجش 
آمــوزش بر این عقیده اســت که برای عبور از این شــرایط بهتر 
اســت موقعیت هایــی هرچند محــدود را با توجه بــه امکانات 
موجــود ایجاد کرد: »بچه های 7تا10ســاله و بــه باال در همین 
فضــای مجازی هــم می توانند با گروه همســاالن خــود ارتباط 
برقــرار کنند و با آنها به صورت گروه های ســه تــا چهارتایی بازی 
مشــترک انجــام دهند. درســت اســت ایــن محدودیــت وجود 
دارد، امــا همچنــان فرصت هســت و می توان با چند همســن 
و ســال هرقدر کــم و محدود، ارتباط داشــت و حتــی در برخی 
مــوارد به مدت کوتاهی در یک فضای بازی مانند پارک یک قرار 
بیــرون و پیــاده روی، دوچرخه ســواری، توپ بــازی و... با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در نظر گرفت.« انجام بازی های گروهی 
بــا خانواده نیز کمــک می کند تا کودک بتوانــد در فعالیت های 
اجتماعــی حضورداشــته و با ســبک بازی های گروهــی و نحوه 
ارتبــاط برقــرار کــردن نیــز آشــنا شــود. »بازی هــای گروهــی و 
خانوادگــی بســیار مهم اســت. در جامعه ما این ســبک خیلی 
کم جاافتاده اســت. انرژی و هیجانی که این کار تولید می کند، 
خیلــی زیــاد اســت و می توانــد به اندازه یــک بیرون رفتــن برای 
بچه هــا جذاب باشــد. ایــن توصیه ها درگذشــته هم بــود، اما 
کمتر جدی گرفته می شــد. حاال در این شــرایط می توان از این 
تهدید مانند یک فرصت استفاده کرد. در کنار بازی، ورزش هم 

می تواند گزینه خوبی باشد.«

 والدین حامی هستند نه ناظر
والدیــن در شــرایط فعلــی نبایــد فرامــوش کننــد بیشــتر از 
ناظــر، حامــی فرزنــدان خــود هســتند. این کــه باالی ســر بچه 
بایســتند تا تکالیفش را درســت انجام دهــد و حتی درجاهایی 
به آنها در درســت نوشتن کمک کنند، کار اشتباهی است. »اگر 
آگاهی عمومی والدیــن به موقع باال برود که بچه ها به صورت 
مستقل تکالیف شان را انجام دهند و یاد بگیرند مدیریت زمان 
کنند؛ فرزندشان قطعا آینده بهتری خواهند داشت و مستقل 
بارخواهند آمد. یک بخشــی از این ماجرا را معلم ها می توانند 
کنتــرل کننــد بــه صورتی کــه در مواجهه بــا تکلیف خــوب و بد 

به درســتی برخــورد کند تا والدین در تقالی مقایســه یا نشــان 
دادن برتری فرزند خود در توانایی حل تکالیف برنیایند.« آنچه 
فرزندان از خانواده خود باید بگیرند محبت و حمایت بی دریغ 
است. والدینی که در حال حاضر باید تا حدودی نقش معلم را 

داشته باشند کار سختی دارند.
»نبایــد والدین در ایــن میان نقش خود را گــم کنند. فرزند 
شــما مــِن دیگر شماســت و اگر این مــوارد را فرامــوش نکنید 
آن وقت اســت که می توان گفت از این بحران با موفقیت عبور 

خواهید کرد.«
والدینــی کــه می خواهنــد به عنوان یــک آموزش دهنده 
می تواننــد  گیرنــد،  قــرار  خــود  فرزنــدان  کنــار  در  حامــی 
تدریــس  نحــوه  تدریــس،  راهنمــای  کتاب هــای  بامطالعــه 
درست را یاد گرفته تا در کنار معلم به فرزندان مشتاق شان 
کمــک کنند: »گاهی پیش می آیــد دانش آموزی عالقه مندتر 
زمینــه  ایــن  در  اســت.  همکالســی هایش  از  مشــتاق تر  و 
یکســری اســناد آموزش وپرورش به رایگان برای معلم ها به 
نام کتاب های راهنمای تدریس در ســایت آموزش وپرورش 
چاپ می شــود و هرســال هم نســخه های جدید آن را برای 
را  آنهــا  پایه هــای مختلــف می گذارنــد. والدیــن می تواننــد 
مطالعــه کننــد تــا در حــد چراغ راهنمــا کمک کننــده باشــند 
و آموزش های شــان بــا آموزش هــای نویــن مطابقــت پیدا 

کند.«

چند نکته درباره 
ی آمــــــــوزش مجــــــاز

 که امسال هم ادامه دارد

سال تحصیلی

سازمان بسیج کاهش اضطراب
جامعه زنان

دکتر لیاقت در این زمینه می گوید: 
»درست نیست که خانواده ها 
سختگیری هایی را که درگذشته 
داشته اند در شرایط فعلی نیز داشته 
باشند. انسان به دلیل قدرت اختیار 
و توان عقالنی که دارد، می تواند 
رفتاری منعطف داشته باشد و خود را 
با شرایط موجود وفق دهد. بنابراین 
نخستین راه حل در این شرایط این 
است که نسبت به استاندارهای قبلی 
خود تا حدودی منعطف تر پیش 
ویم. بسته به شرایط هر فرد و  بر
خانواده، می توان انعطاف بیشتری 
به خرج داد و مرزها را کمی جابه جا 
کرد.«
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غالمرضا مرحبا

ورود مجلس برای تقویت 
ارزش پول ملی

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
بعد  از  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
ارزش  تقویت  موضوع  به  خود  نظارتی 

پول ملی ورود پیدا کرده است.
غالمرضا مرحبــا درباره تقویت ارزش 
پول ملی اظهار کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متولی 
اجرایی تقویت ارزش پول ملی هستند که باید با تنظیم 
سیاســت های پولــی و مالــی ارزش پــول ملــی را تقویت 

کنند.
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســالمی خاطرنشــان کرد: مواردی نظیر کسری بودجه، 
خلــق پول بدون پشــتوانه و حجم نقدینگــی از عواملی 

هستند که سبب کاهش ارزش پول ملی می شوند.
وی دربــاره پیگیــری مجلــس برای تقویــت ارزش پول 
ملــی ابراز داشــت: مجلــس و کمیســیون اقتصــادی در 
جهت تقویــت ارزش پول ملی ورود پیــدا کرده اند اما در 
این زمینه در زمان حاضر موضوع تصویب قانون مطرح 

نیست.
مرحبــا گفــت: کمیســیون اقتصــادی از بعــد نظارتی 
خود به این موضوع رسیدگی و با دستگاه های مربوطه 
همــکاری می کنــد تا بــا سیاســت های ناصحیحــی که در 
گذشــته اتخــاذ شــده و ارزش پول ملــی را کاهش داده 

است مقابله شود.
افــزود:  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
کمیســیون اقتصــادی اکنــون از بعــد نظارتــی بــه ایــن 
مسئله می پردازد اما اگر بعدها نیازمند قانون گذاری در 
ایــن زمینه بودیم طبیعتًا مجلس بــه وظیفه ذاتی خود 

عمل و قانون مورد نیاز را مصوب می کند.
عضــو مجمــع نمایندگان گیــالن در مجلس در مورد 
زیرساخت های کشاورزی در گیالن گفت: زیرساخت های 
کشــاورزی کم وبیش در اســتان گیالن موجود اســت اما 

آن طور که باید مورد بهره گیری قرار نگرفته است.
نماینــده مــردم آســتارا در مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کرد: بــرای افزایش تولیدات کشــاورزی باید 
از ایــن زیرســاخت ها به درســتی اســتفاده شــود و یا اگر 
زیرســاخت های مورد نظر در اســتان وجود نــدارد آن  را 

ایجاد کنیم.
وی دربــاره پیگیــری نمایندگان گیــالن برای ارتقــای این 
زیرساخت ها ابراز کرد: در راستای اجرای قانون تقویت امنیت 
غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی هر کجایی که 

نیاز باشد زیرساخت های الزم را ایجاد خواهیم کرد.
بــرای  الزم  زیرســاخت های  اینکــه  بیــان  بــا  مرحبــا 
و  مربوطــه  تکنولــوژی  از  اعــم  اراضــی  مکانیزاســیون 
امکانــات مــورد نیاز در کشــور وجود دارد گفــت: ما تنها 
باید اراده رفتن به این ســمت و اجرای مکانیزاســیون را 

داشته باشیم.
عضــو مجمــع نماینــدگان گیــالن در مجلــس بیــان 
کــرد: اگــر ایــن اراده در اســتان شــکل گیــرد می توانیم 
تکنولــوژی و امکانــات مــورد نیــاز بــرای مکانیزاســیون 
اراضی کشــاورزی را به اســتان گیالن بیاوریم و از فواید 

آن بهره مند شویم.

ایران و جهان

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
با  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
تاکید بر اینکه افول و پژمردگی را 
دشمنان  گفتمان  در  و  چهره  در 
نظامی  تهدید  می بینیم،گفت:  
است  "بی خاصیت"  ایران  علیه 
کوچک ترین  با  را  دشمنان  چراکه 

تجاوز پشیمان خواهیم کرد .
تنگســیری  علیرضــا  پاســدار  دریــادار  ســردار 
در ســفر به جزیــره بوموســی و حضــور در جمع 
فرماندهــان و بســیجیان دریادل مســتقر در این 
جزیــره، با بیان اینکه بســیج یک نیــروی قدرتمند 
تمــام کننــده و پایــان ناپذیــر اســت، خطــاب بــه 
بسیجیان دریادل بسیج دریایی، گفت: اگر نگاهی 
بــه تاریــخ بیاندازیــم می بینیــم کــه جبهه اســالم 
هیچگاه شــروع کننــده جنگ نبــوده امــا در برابر 
هجوم دشــمنان همیشه ایســتادگی و مقاومت 
کــرده و هرگاه از فرامیــن امام و ولی تبعیت کرده 

پیروز شده است.
پوشــالی  دشــمنان  قــدرت  افــزود:  وی 
است،ظاهرســازی و تظاهــر اســت و بــر اســاس 
آموزه های قرآنی، اگر تمام کفار و دشمنان جمع 
شوند آنها در برابر خداوند کوچکترین کاری نمی 
توانند انجام دهند اما شما بسیجیان و نیروهای 
مخلص نزد خداوند عزیزید و دارای ارزش بســیار 

واالیی هستید.
فرمانــده نیروی دریایی ســپاه با تاکید بر اینکه 
بسیج خاتمه دهنده مشکالت و مخاطراتی است 
کــه برای ملت ایران ایجاد می شــود، تصریح کرد: 
کار بســیج امداد رســانی و نجات بخشــی اســت؛ 
مــا امــروز بحمــد ا� از یــک نیــروی قدرتمنــدی 
برخورداریــم که هرکجا کشــور با مشــکلی مواجه 
شود، از آن برای حل مشکالت استفاده می کنیم 
و بســیج دریایــی در صحنه واقعیــت و در میدان 
عمــل، مرتفــع کننده مشــکالت مــردم و جامعه 

است.
وی افزود: بســیج بعد از دوران دفاع مقدس 
نیــز در همــه بحران های ســخت از جمله حوادث 
طبیعــی مثــل ســیل و زلزلــه و یــا فشــارهایی که 
توســط دشــمنان بــر ملت ایــران تحمیل شــده، 
همچنان با نشــاط و بالنده کار خود را در خدمت 

رسانی به مردم انجام خواهد داد.
دریادار تنگســیری خاطرنشــان کــرد: فعالیتی 
کــه امروز بســیجیان انجــام می دهنــد در امتداد 
فعالیت هایــی اســت که از گذشــته تاکنون انجام 
داده انــد و در واقــع فعالیــت آنــان حرکت در یک 
مســیر طوالنی و بدون انتهاســت که آن هم ارائه 

خدمت بی منت به مردم است.
وی بــا بیــان اینکــه دشــمنان در عیــن حــال 
منتظــر فرصت هــا هســتند و بــا همــه ابزار هــا به 
صحنه آمده اند که اقتصاد ما را فلج کنند، افزود: 
آن هــا می خواهنــد راه جهــاد را روی مــا ببندنــد، 

دســت های مــا را در محیط های بیرونــی و اتصال 
مــا را بــا جهان اســالم قطــع کنند تــا در نهایت ما 
را تســلیم کنند، امــا در تمام این آرزو ها شکســت 

خوردند.
سردار تنگسیری افزود: شما دیدید که آنها در 
افغانســتان، عراق، یمن، لبنان و سوریه شکست 
خورده انــد . ما افــول و پژمردگــی را در چهره و در 
گفتمــان دشــمنان می بینیــم، ما همیشــه آن ها 
را رصــد می کنیــم، مــا با تــوکل برخــدا و تبعیت از 
ولــی امــر حضرت آیــت ا� العظمی امــام خامنه 
ای )مــد ظله العالی(گام هــای نهایی این مبارزه را 

برمی داریم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه از بسیج به عنوان 
میعــادگاه و مدرســه عالــی تربیــت صالحــان و 
عابدان نام برد و اضافه کرد: به طور قطع افرادی 
کــه در چنیــن فضای معنــوی رشــد و تعالی پیدا 
می کننــد، می تواننــد بــرای خدمــت بــه کشــور و 
انقالب اسالمی در گام دوم انقالب که تاکید امام 
جامعه اســالمی حضرت آیــت ا� العظمی امام 
خامنــه ای حفظه ا� به شــما جوانــان غیور و با 

شرف است، آماده شوند.
عنــوان  تنگســیری  علیرضــا  پاســدار  دریــادار 
کرد: دشــمنان اســالم زیاد تــالش کردند، ولی هر 
چه بیشــتر تــالش می کننــد بیشــتر در باتالق فرو 
می رونــد، چــون ماهیــت دشــمن باطل اســت و 

باطل محو شدنی است.
متعــال  خدوانــد  بــه  تــوکل  بــا  افــزود:  وی 
تحریم ها یک به یک در حال بی اثر شــدن هستند 
و با تالش دانشــمندان جوان، با ایمان و متعهد 
روز بــه روز در حــال پیشــرفت های چشــمگیر در 

تمامی عرصه ها هستیم.
سردار تنگسیری خاطر نشان کرد: امروز راهبرد 

ما شکســت نخوردن نیست. بلکه برنامه ما پیروز 
شــدن و فتــح عرصه های بزرگتر اســت و جهاد ما 
پیروز شدن در برابر زیاده خواهی دشمنان است.
فرمانده  نیروی دریایی سپاه، بسیج را مدرسه 
عشق و کانون تعلیم، تربیت و ساخت شخصیت 
جوانانــی کــه به عنــوان الگــوی جامعه شــناخته 
می شــوند،توصیف و  تصریح کرد: بسیجیان باید 
با ســالح علم و ایمان، تالش و جهــاد کبیر انجام 
دهند و به عنوان یک فرد مشــکل گشــا در نظام 

اسالمی ایفای نقش موثر کنند.
وی با بیان اینکه بسیج برای نفوذ در قلب ها و 
دل های مردم تالش می کند، گفت: ما در بســیج 
دریایی با ساماندهی 540 ناوگروه و سازماندهی 
مردم یــاری،  اقدامــات  نفــر  هــزار   40 از  بیــش 
آب هــای  مردم نوازی،تامیــن امنیــت ســواحل و 
ســرزمینی، راه اندازی اســکله های صیــادی و ده  ا 
اقدام عام المنفعه دیگر برای خدمت رسانی این 

مردم نجیب فعال هستند.
دریادار  تنگســیری بــا بیان اینکه دشــمنان ما 
بیکار ننشســته اند و از هر روشــی برای ضربه زدن 
بــه انقــالب و نظــام مقــدس جمهوری اســالمی 
استفاده می کنند، گفت: به رغم تمامی توطئه ها 
و ترفندها امروز دشــمنان ملت ایران دریافته اند 
کــه تهدیــد نظامــی علیه مــا بی خاصیت اســت و 
برایشــان پاسخگو نیســت و اگر دســت به اقدام 
نظامی علیه ایران اســالمی بزننــد، نتیجه عکس 

خواهند گرفت و پشیمان خواهند شد.
ســردار تنگسیری افزود: هر ملتی که اراده کند 
در صحنه بایستد و از خود در مقابله با دشمنان 

دفاع کند، پیروز است و شکست نخواهد خورد.
فرمانــده نیروی دریایی ســپاه با تاکید بر اینکه 
دشــمنان بــا شکســت در عرصــه نبــرد نظامی از 

جملــه جنگ هــای نیابتــی و تروریســم تکفیری به 
نبــرد در عرصــه امیــد روی آورده و امیــد مــردم و 
جوانــان را هدف قــرار داده اند ، گفت: مــا راه را بر 
دشــمنان بســته ایم و محاســبات آنهــا بــا هدف 
فتنه افکنی راه به جایی نمی برد و با دیدن تصاویر 

بسیجیان بر روی زمین مضطرب می شوند.
وی بــا بیــان اینکــه دشــمنان خــدا می داننــد 
این ســرزمین شکست ناپذیر اســت، گفت: وقتی 
مردانــی این چنین مصمــم داریم، ملت ما و امت 
اســالم ســرافراز می مانــد و کســی نمی توانــد به 
جامعــه و جوامع اســالمی و مســلمانان تعرض 

کند.
دریــادار تنگســیری بــا تاکیــد بــر اینکــه شــما 
و  هســتید  ایــران  ملــت  نماینــدگان  بســیجیان 
ملت پشــتیبان شما اســت، گفت: شرف، کرامت، 
خصیصــه  محبــت  ایثــار،  غیــرت،  جوانمــردی، 
بســیجیان اســت، بســیج و بســیجیان امروز هم 
جمــال الهی و هــم جالل الهی دارنــد و در مقابل 
در  آنهــا  برخوردارنــد،  الهــی  شــوکت  از  دشــمن 
مقابل مستکبران عظمت الهی دارند و در مقابل 

ستمکاران، قلب هایشان به ذکر الهی آرام است.
بــا اشــاره بــه اینکــه ولــی امــر  وی در پایــان 
مســلمین جهــان بــه بســیجیان بســیار دلبســته 
و امیــدوار اســت و جهــاد امــروز ما اجــازه ندادن 
بــه تحقق آرزوهای دشــمن اســت، افــزود: لباس 
جهــاد از تن ما بیرون نخواهد آمد، جهاد بر اندام 
جوانان ما زینت یافته اســت. جوانان بسیجی ما 
مروجان ســعادت جامعه و مجاهدانی هســتند 
کــه از حیثیــت ایــن ملــت دفــاع می کننــد و ما تا 
آخر این ماجرا که غروب مطلق دشــمنان اســت، 
ایســتاده ایم و بــه پیــروزی ایمــان داریــم و آنها را 

تعقیب خواهیم کرد.

استقرار روزانه 4۰۰ اتوبوس در مرز ایران و عراق

بازگرداندن 100 درصد وجه بلیت هوایی 
در صورت لغو پرواز

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: ستاد اربعین وزارت و راه شهرسازی با تصویب 
روزانه  از مرز مهران و استقرار  اتوبوس  با  زائران  لزوم پیش فروش بلیت برگشت 
در  هوایی  بلیت  وجه  درصد   1۰۰ بازگرداندن  برای  مهران  مرز  در  اتوبوس   4۰۰

صورت لغو پرواز تأکید کرد.
ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی در جلسه ای به ریاست معاون حمل و نقل 
وزیر راه و شهرســازی مصوب کرد: از 30 شــهریور تا 10 مهر 1400 در صورت کنسلی 
بلیــت زائــران باید کل وجه به صــورت 100 درصد توســط ایرالین یــا چارترکننده به 

مسافر بازگردانده شود و سازمان هواپیمایی آن را ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
همچنین مقرر شــد: از روز شــنبه مورخ 3 مهر، روزانه حداقل 400 اتوبوس در مرز مهران برای 

بازگشت زائران آماده و مستقر شود.
بنابر این گزارش، ســتاد اربعین وزارت و راه شهرســازی بر لزوم آمادگی و اطالع رســانی ســازمان 
راهــداری و حمــل و نقل جاده ای بــرای پیش فروش بلیت برگشــت زائران با اتوبــوس از مرز مهران 
تأکیــد و مصــوب کرد کــه ســازمان هواپیمایی کشــوری ظرفیت پاســخگویی ســامانه های دریافت 

شکایات را برای پاسخگویی 24 ساعته در طول شبانه روز افزایش دهد.
در جلســه ســتاد اربعیــن وزارت راه و شهرســازی، ســازمان هواپیمایی کشــوری موظف شــد با 
قاطعیــت با مجموعه کســانی که اقدام به فروش بلیت خــارج از چارچوب قیمت مصوب می کنند، 

برخورد کند.
اســتقرار و فعــال شــدن ســه موکــب در مرز مهــران شــامل دو موکب ســازمان راهــداری و یک 
موکب اداره کل راه و شهرســازی و موکب ها در ســالن های مســافران در فرودگاه بین المللی امام 

خمینی)ره( از دیگر مصوبات جلسه امروز بود.
جلسه ستاد اربعین وزارت و راه شهرسازی امروز با حضور معاون حمل و نقل، معاون توسعه 
مدیریــت و منابــع، رییس مرکز ارتباطات و اطالع رســانی و نمایندگان ســازمان راهــداری و حمل و  
نقل جاده ای، ســازمان هواپیمایی کشــوری و شــرکت شــهر فرودگاهی امام خمینی )ره( و بازرسی 

وزارتخانه برگزار شد.

چه کسی پاسخگوی وعده های سرخرمن مسئوالن دولت دوازدهم است؟
کاظم  درحالی که  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ماه  فروردین  اواخر  در  جهاد  سابق  وزیر  خاوازی، 
بود،  داده  را  گندم  میلیون تن   8 خرید  قول  امسال، 
بنابر اعالم مسئوالن این وزارتخانه میزان خرید گندم 

تنها به 4.5 میلیون تن رسیده است.
در حالــی کــه کاظم خــاوازی، وزیر ســابق جهاد در 
اواخــر فروردیــن ماه امســال بعــد از افزایــش قیمت 
خریــد تضمینی گندم از 4000 به 5000 تومــان، قول خرید 8 میلیون 
تن گندم را داده بود، بنابر اعالم مسئوالن این وزارتخانه میزان خرید 
گندم تنها به 4.5 میلیون تن رســیده اســت. خــاوازی در 31 فروردین 
1400 در نشستی خبری با خبرنگاران گفته بود: پیش بینی تولید گندم 
برای ســال زراعی جاری 12 میلیون تن است و بنده امروز قول داده ام 
که امســال هشــت میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشــاورزان 

خریداری شود.
خاوازی در همان جلسه گفته بود: قیمت گندم طی سال های اخیر 
از دو هزار و 500 تومان به چهار هزار تومان رسید و امروز نیز قیمت 5 

هزار تومان برای آن تعیین شد که نرخ معقول و خوبی است.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه کاهــش 42 تــا 43 درصــدی 
بارندگی ها در ســال جاری اضافه کرده بود: 800 هزار نفر تولید کننده 
گندم دیم در کشــور داریم که امســال به دلیل این کاهش بارندگی ها 
بــه خاک ســیاه نشســته انــد و این افزایــش قیمت باعث خوشــحالی 
آنها می شــود. همچنین این افزایش باعث می شــود کشاورز با انگیزه 

بیشتری فصل کشت را آغاز کند.
با این حال، مســئوالن بخش خصوصی و تشــکل های کشــاورزی 
همــان زمــان معتقــد بودند کــه با توجــه به شــرایط خشکســالی و 
قیمــت تعیین شــده برای گندم، میزان خریــد تضمینی این محصول 
نهایتــًا بــه 5 میلیــون تــن خواهد رســید. محمدشــفیع ملــک زاده، 
رئیــس ســابق نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی کشــور 14 
فروردین 1400 در گفتگویی با بیان اینکه این مســاله موجب کاهش 
تولید گندم آبی و دیم در کشــور شده است، گفته بود: اتفاق بدتری 
کــه در برخــی از اســتان ها افتاده این اســت که بعضی از کشــاورزان 
ع سبز گندم را به دامداران فروخته اند و آنها نیز این محصول را  مزار
می چینند و خشــک می کنند و به عنوان خوراک دام مورد اســتفاده 

قرار می دهند.

ایــن فعال بخــش خصوصــی اضافه کرده بــود: دلیل این مســاله 
در وهلــه اول بــه عــدم تناســب قیمــت گنــدم نســبت به جو و ســایر 
نهاده هــای دامــی بازمی گردد و دلیــل دیگر آن پایین بــودن عملکرد 
ع گندم به دلیل کاهش بارندگی و شرایط اقلیمی است که باعث  مزار
ع را سبز واگذار کنند تا نخواهند هزینه برداشت  شده کشــاورزان مزار

برای محصول بپردازند.
ملک زاده با اشــاره به قیمــت پایین خرید تضمینی گندم گفته بود: 
هم اکنون قیمت این محصول در کشــورهای همســایه بســیار باال و 
در کشــوری مانند عراق باالی 10 هزار تومان اســت که این مساله هم 
باعث می شــود کســانی که راهــش را می دانند، اقدام بــه قاچاق این 

کاال کنند.
وی تصریــح کرده بود: مجموع این شــرایط باعث می شــود دولت 
در پایان ســال زراعی جاری احتماًال نمی تواند بیشــتر از 5 میلیون تن 
گندم از کشــاورزان خریداری کند و با احتســاب ذخایر استراتژیک ناچار 

به واردات حدود 8 میلیون گندم خواهد بود.

 بدعهدی وزیر سابق جهاد کشاورزی! خرید تضمینی گندم به 
5 میلیون تن هم نرسید

البته همانگونه که اشاره شد دولت در اواخر فروردین ماه امسال 
بعد از کشــمکش های فراوان قیمــت خرید تضمینی گندم را از 4,000 
تومان به 5,000 تومان افزایش داد که کشــاورزان معتقد بودند نرخ 
5,000 تومــان نیز متناســب بــا هزینه های تولید و نرخ تورم نیســت و 
اعتراضــات فراوانــی بــه آن داشــتند. آن زمــان بســیاری از مســئوالن 
دولتــی گفتند که نرخ اعالم شــده مطلوب و مورد رضایت کشــاورزان 
اســت اما نتیجه ای که االن به دســت آمده ســخنان این مســئوالن را 
تأیید نمی کند، همانطور که به تحقق قول وزیر سابق جهاد کشاورزی 

نیز منجر نشده است.
بــه طوری که چند روز پیش حســن عباســی معروفان، سرپرســت 
دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت جهــاد کشــاورزی در گفتگویــی اعــالم 
کرده اســت: بر اساســی برآوردی که ســال قبل وزارت جهاد کشاورزی 
وقت داشــت برنامه ریزی کرده بود، حــدود 9 میلیون تن گندم خرید 

تضمینی داشته باشیم اما این امر در سال جاری عملی نشد.
وی افــزوده اســت: اکنــون در پایــان زمــان خریــد تضمینــی گندم 
هستیم اما تنها 4 میلیون و 600 هزار تن گندم خریداری شده است و 

میزان خرید تضمین گندم نصف پیش بینی انجام شده است.
سرپرســت دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: 
دولت قبل قصد آن را داشــت که گندم از خارج کشــور وارد نکند و در 
تولید این محصول خودکفا شــویم اما شــرایط به شــکل دیگری رقم 
خــورد و اکنــون دولــت جدیــد در ابتدای کار خــود بایــد 6 میلیون تن 

گندم برای کسری تولید وارد کند.
همیــن مســاله نشــان دهنــده دقیــق نبــودن برآوردهــا و پیــش 
بینی های میزان تولید محصوالت اســتراتژیک اســت کــه قبًال نیز بارها 
مشکل ساز شده، از طرفی وقتی شخصی در مقام وزیر وعده و قولی 
را می دهد باید بسیار در گفته خود دقت کند چرا که حتمًا دولت روی 
آن حســاب ویژه باز می کند و عدم تحقق این قول با توجه به اهمیت 
محصول گندم، می تواند تبعات جبران ناشــدنی برای کشــور داشــته 

باشد.

تهدید نظامی  بی خاصیت است
دشمنان را  پشیمان خواهیم کرد

سردار تنگسیری

وعده سرخرمن

اربعین حسینی


