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- لطفا بیوگرافی خودتان را بفرمائید.
همشهریان  و  شما  خدمت  ادب  عرض  و  سالم  با 
عزیز، بنده محسن میرزایی متولد آذرماه سال ۱۳۷۱ 
دارای مدرک کارشناسی معماری  و  در شهر کرمان 

هستم.
مشغول  شغل  این  در  است  وقت  چند   -
چه  شغل  این  به  ورودتان  علت  و  هستید 

بود؟
بیشتر از ۱۴ سال است که در زمینه صنعت ساختمان، 
دکوراسیون داخلی و فروش کاغذ دیواری به صورت 
دارم. دلیل ورود  فعالیت  استان کرمان  تخصصی در 
به این حرفه، عالقه ی شخصی و همچنین حمایت 
های برادر بزرگترم آقای احسان میرزایی که همیشه 

سپاسگزار ایشان هستم.
متوسط  کار  و  کسب  اندازی  راه  برای   -
در این زمینه از کجا باید شروع کرد و چه 

میزان سرمایه نیاز است؟
نه تنها برای ورود به این حرفه، بلکه برای ورود به 
به تجربه، عالقه و علم  نیاز  الزاما  نیز  سایر مشاغل 
به آن حرفه را داریم و مصداق ضرب المثل رایج که 

نمیشود بی گدار به آب زد!
شود  نمی  معینی  سرمایه  که  است  ذکر  به  الزم  لذا 
راه  محل  فعالیت،  زمینه  به  بسته  چون  زد،  تخمین 
جاری،  های  هزینه  سایر  و  دفتر  یا  مغازه  اندازی 

میبایست هزینه های متفاوتی را در نظر گرفت.
حرفه  روی  پیش  معضالت  و  مشکالت   -

شما چیست؟
ی  خورده  ضربه  اقتصاد  و  شرکت  فعلی  شرایط  در 
بسیار  گذاری  سرمایه  و  مسئولین  حمایت  عدم  ما، 
کمی که در این صنعت بوده سبب شده ما روی به 
با  که  آوریم  مختلف  های  کشور  از  متریال  واردات 
همشهریان  و  هموطنان  بودجه  و  سرمایه  به  توجه 
به  توجه  با  که  کنیم  وارد  را  هایی  کاغذ  مجبوریم 
بسیار  ما هزینه  ما و همکاران  به  فعلی دالر،  قیمت 

زیادی را تحمیل می کند.
صنف  بین  همکاری  و  همدلی  عدم  همچنین 

دکوراسیون داخلی و همکاران
نیز از معضالتی است که با آن مواجه هستیم.

چه  از  بیشتر  شما  بازاریابی  و  تبلیغات   -
طریقی انجام می گیرد؟

تبلیغات ما بیشتر از طریق بیلبورد های شهری، پخش 
تراکت، تبلیغ در فروشگاهای اینترنتی و همچنین از 
طریق تمامی شبکه های اجتماعی اعم از اینستاگرام، 

واتس اپ، تلگرام و سایر شبکه ها.
- چه توصیه ای به مشتریان دارید؟

خواهشمندیم که با توجه به شناخت جنس و مقایسه 
تمامی اجناس موجود در بازار تصمیم به خرید بگیرند.

هایی  فعالیت  چه  دیواری  کاغذ  از  غیر   -
انجام می دهید؟

استان  کل  در  تخصصی  صورت  به  ما  ی  مجموعه 
کرمان در زمینه ی فروش و توزیع کاغذ به صورت 

جزء و کل فعالیت دارد.
قوی  و  متخصص  تیمی  از  متشکل  ما  مجموعه ی 
دیواری(  )کاغذ  داخلی  دکوراسیون  از  شاخه  این  در 
از  اعم  به ساختمان  تمامی شاخه های مربوط  در  و 
ساخت، طراحی، اجرا و مشارکت و ... فعالیت داشته 

و خواهیم داشت.
- چه اصولی را در کارتان رعایت می کنید؟
همچنین  است،  مداری  مشتری  ما،  تیم  اول  شعار 
و  کیفیت  با  اجناس  و  دنیا  روز  های  متریال  داشتن 
مرغوب که کامال توانایی رقابت با تمام اجناس خارج 
از کشور را دارا هستند و همچنین توجه به رفاه حال 
همشهریان و گذاشتن جشنواره های مختلف به هر 
با  را  نیاز خود  بتوانند  اقشار جامعه  مناسبت که تمام 

هر بودجه ای برطرف نمایند.
- آیا از راهی که طی کرده اید و جایی که 

ایستاده اید رضایت دارید؟
گراست  کمال  که  آدمی  ذات  و  فطرت  به  توجه  با 
رضایت  خویش  فعلی  جایگاه  از  نمیتوان  هیچوقت 
داشت و همیشه باید رو به جلو حرکت کرد و مصداق 
این جمله که اگر آبی زالل هم راکد شود و از حرکت 

بایستد، در نهایت می گندد!
- نوآوری را در این حرفه چگونه می بینید؟

و  است  پیشرفت  حال  در  همیشه  ساختمان  صنعت 
باید خودمان را  ایستد، ما  از حرکت نمی  هیچ وقت 
اگر  اما  کنیم.  منطبق  کشور  روز  های  استاندارد  با 
با  توان  می  کنیم،  کار  چاشنی  را  مسئولین  حمایت 
تاسیس کارگاه و کارخانه هایی، استان خود و کشور 
همشهریان  برای  هم  که  کنیم  خودکفا  را  خویش 
از  ارز  خروج  از  هم  و  باشیم  کرده  اشتغالزایی  عزیز 

کشور جلوگیری نماییم.
چه  به  کاغذها  نقش  و  طرح  انتخاب  در   -

مواردی باید توجه داشت؟
مجموعه ی میرزایی همیشه تالش نموده است که 
و  سلیقه  نوع  هر  با  جامعه  اقشار  ی  همه  به  بتواند 
و  سعی  ما  رساند،  یاری  و  کند  خدمت  درآمد  سطح 
با توجه به حال جامعه  ایم که  این داشته  بر  تالش 

و همچنین درک روانی همشهریان کاغذ دیواری و 
۰۰۰ را وارد و پخش نماییم.

- بازار فروش و اجرا در شهر کرمان چگونه 
است؟

با توجه به منابع درآمد  بازار فروش در شهر کرمان 
افراد جامعه که بیشتر اشخاص کارمند هستند همیشه 
به صورت ثابت است و فروش استان کرمان با توجه 
بر  ها  آن  درآمد  اصلی  پایه  که  هایی  شهرستان  به 
بازاری فصلی  کشاورزی استوار است سبب شده که 
باشد ولی درکل این حرفه ارتباطی مستقیم با شرایط 

اقتصادی مردم و قدرت خرید آن ها دارد.
- چه توصیه ای برای کسانی که می خواهند 

وارد این کسب و کار شوند دارید؟
الویت اول شناخت شخصیت خود و داشتن عالقه و 
علم به این کار می باشد، اما دست پیدا کردن به علم 
این کار و شروع تدریجی توصیه ی مهم و اصلی بنده 
است. اینکه با نداشتن تجربه و سرمایه گذاری زیاد، 

چیزی به جز ضرر و ضربه به آنها نخواهد داشت.
- دیدگاه شما در مورد تاثیر کرونا بر فضای 

کسب و کار در ایران چیست؟
همانطور که همه میدانیم و قابل لمس است اقتصاد 
ما به خاطر کرونا و تعطیلی های پیاپی و کم شدن 
سرمایه هموطنان و همشهریان آسیب دیده، همانطور 
که قبل اشاره کردم این اوضاع و روزهای کرونایی 
تحت  را  مشاغل  سایر  هم  و  ما  ی  حرفه  و  صنعت 

تاثیر قرار داده است.
صحبت پایانی:

طرح  ی  نشریه  محترم  مدیریت  و  شما  از  تشکر 
نمودید.  فراهم  بنده  برای  را  فرصت  این  که  فردا 
بنده و  به  از همشهریان عزیز قدردانی می کنم که 
مجموعه ی میرزایی همیشه لطف و اعتماد داشته اند 

و در آخر برای حسن ختام؛
تشکر از کادر محترم مجموعه ی میرزایی که همیشه 
بنده  با  همدلی  با  که  ها  بحران  و  شرایط  تمام  با 
مسیر حرکت را هموار ساخته اند و همچنین آرزوی 
و  عزیز  های  استانی  هم  برای  موفقیت  و  سالمت 

مردم ایران دارم.
خبرنگار نشریه طرح فردا:

شیرین خواجه زاده

 گفتگویی با جناب آقای محسن میرزایی
مدیر محترم مجموعه دکوراسیون داخلی

 میرزایی

@ mirzaei.decoration
شعبه ۱: کرمان، خیابان شهید رجایی، بین کوچه 3۲ و 34 

شعبه ۲: کرمان، خیابان ۲4آذر، نبش کوچه 4۲
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۱۳ اسفندماه مجلس شورای اسالمی پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ 
میلیون تومانی برای پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از 
۲۳ سال را تصویب کرد؛ افزایش دو برابری وام ازدواجی که با 
توجه به شرایط اقتصادی جامعه برای بسیاری از زوج های جوان 
شادی بخش است، در عین حال می تواند تهدیدی برای ایجاد 
انحرافاتی در ازدواج برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی باشد.
 پیشنهاد دولت برای وام ازدواج در الیحه بودجه ۱۴۰۰ همان 
۵۰ میلیون تومان سال قبل با بازپرداخت هفت ساله بود که به 
از اول فروردین ۹۷ به بعد  آنان  تمامی زوجینی که تاریخ عقد 

بود و تا کنون وام ازدواج نگرفته بودند، پرداخت می شد. 
۱۳ اسفندماه مجلس شورای اسالمی به منظور حمایت از ازدواج 
ساله   ۱۰ بازپرداخت  با  تومانی  میلیون   ۷۰ ازدواج  وام  جوانان 
این  ازدواج  سن  کاهش  منظور  به  همچنین  کرد  تصویب  را 
تسهیالت برای زوج های کمتر از ۲۵ سال و زوجه های کمتر از 

۲۳ سال ۱۰۰ میلیون تصویب شده است.
با  تومان  میلیون   ۱۰۰ به  ازدواج  وام  افزایش  نخست  نگاه  در 
نظر  به  کننده  امری خوشحال  فعلی  اقتصادی  شرایط  به  توجه 
این در حالیست که پیش تر محمد مهدی تندگویان -  می رسد 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان - نسبت به افزایش 
به  مسائلی  در  ازدواج  وام  صرف  صوری،  طالق های  و  ازدواج  
غیر از تشکیل خانواده، بدهکاری جوانان به بانک به علت تاب 
آوری پایین در بازپرداخت وام و... همزمان با خبرهای افزایش 

وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان هشدارهایی را داده بود. 
وزارت  جوانان  امور  معاونت  که  بود  گفته  هم  را  این  همچنین 
ورزش و جوانان در صورت تعیین دستورالعمل هایی برای نظارت 
بر دریافت کنندگان وام و کاهش انحرافات احتمالی در ازدواج، 

با افزایش وام ازدواج مخالفتی ندارد.
تندگویان درباره منطق افزایش این وام به ۱۰۰ میلیون تومان 
گفته بود: نمایندگانی که برای سال ۱۴۰۰ پرداخت وام ازدواج 
و   ۱۴۰۳ برای سال های  داده اند،  وعده  را  تومانی  میلیون   ۱۰۰
آیا  افزایش می دهند؟  اندازه  تا چه  را  ازدواج  وام  رقم  یا ۱۴۰۴ 
بعد  سال  چهار  است،  شده  شروع  که  افزایشی  شیب  چنین  با 
شبکه  آیا  می رسد؟  تومان  میلیون   ۷۰۰ یا   ۵۰۰ به  رقم  این 
بانکی ما نسبت به این اعداد و ارقام تاب آوری دارد؟ دریافت و 

بازپرداخت آن برای جوانان چگونه خواهد بود؟
از سوی دیگر وی معتقد است پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون 
از ۲۵ سال بی توجهی به متولدان  تومانی تنها به جوانان کمتر 
مانده اند  مجرد  تاکنون  که  است  آنان  مشکالت  و   ۶۰ دهه 
چراکه تورم و مشکالت اقتصادی سن نمی شناسد و مبنای این 
افزایش وام تنها برای برخی از جوانان باید بر اساس مطالعات 

باشد. کارشناسی 
به گفته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
مطابق با آمار سنجی این معاونت، سن مطلوب ازدواج با در نظر 
گرفتن تمامی شرایط اقتصادی و اشتغال و... برای دختران ۲۴ 
سالگی به بعد و برای پسران ۲۶ سالگی به بعد است. از این رو 
ازدواج  به  ازدواج ۱۰۰ میلیونی کمکی  تفکیک در پرداخت وام 

جوانان نخواهد کرد.
حتی  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
پیشنهاد عدم پرداخت وام ازدواج به متقاضیان ۵۰ ساله به باال 
ازدواج  وام  پرداخت  مبنای  است  معتقد  چراکه  بود  داده  نیز  را 
باید تشکیل خانواده پایدار و فرزند آوری باشد و این مهم تنها 
با مشوق های دائمی نظیر توجه به مسکن ارزان، اشتغال و... و 
نه مشوق های مقطعی مانند پرداخت وام امکان پذیر خواهد بود.

تندگویان همچنین گفته بود به علت تغییر دولت و امکان وقفه 
طبیعی در روند پرداخت وام توصیه نمی کنم جوانان دریافت وام 
نباید تقاضای وام ازدواج را  بیندازند چراکه  ازدواج را به تعویق 

به اتفاقی که خروجی آن مشخص نیست، منوط کرد.
از سوی دیگر مطابق با آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، 
و  سال   ۲۷ مردان شهری  برای  ازدواج  اولین  در  میانگین سن 
زنان  برای  آمار  این  همچنین  است  سال   ۲۶ روستایی  مردان 

شهری ۲۳ سال و زنان روستایی ۲۱ سال است. 
برای  مجلس  نمایندگان  که  می آید  نظر  به  منطقی  بنابراین 
کاهش سن ازدواج وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی را به عنوان مشوق 
به گفته  نظر گرفت که  در  باید  را هم  نکته  این  اما  قرار دهند 
برای  مشخص  دستورالعمل های  تهیه  عدم  جوانان  امور  معاون 
نظارت بر دریافت کننده، کسب اطمینان از صرف وام در امور 
به  منجر  تنها  می تواند  و...  پایدار  خانواده  تشکیل  و  ازدواج 
ازدواج های اجباری و گاهی طالق های صوری شود و با صرف 

منابع ملی به افزایش جمعیت و خانواده کمکی نخواهند کرد.
ازدواج در حالی که دختران  برای کاهش سن  همچنین تالش 
نیاموخته اند  را  مشترک  زندگی  کافی  مهارت های  پسران  و 
اینکه  کما  است  می گذارد »طالق«  جای  بر  که  نتیجه ای  تنها 
تا   ۱۰ بچه های  دختر  ازدواج  آمار  مرکز  منتشره  آمار  با  مطابق 
۱۴ ساله ای که در بهار سال جاری در حدود ۷۰۰۰ مورد بوده 
تابستان  در  مورد   ۹۰۰۰ از  بیش  به  درصدی   ۲۳ رشد  با  است 
۹۹ رسیده است. در این میان ۱۳۱ مورد طالق دختر بچه های 
۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۹۹ و ۱۸۸ مورد در تابستان ۹۹ به ثبت 

رسیده است.
اینکه آمار ازدواج کودکان تا چه میزان به ازدواج اجباری برای 
کسب منافعی نظیر وام ازدواج باز می گردد، مشخص نیست اما 
به طور قطع این آمار طالق به فقدان مهارت کافی برای زندگی 

و بعضا ازدواج اجباری کودکان بازمیگردد.

خوشحالی برای تصویب 
وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی یا 

نگرانی از ایجاد انحراف 
در ازدواج برای کسب وام؟

 محمدصادق بصیری در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات یک 
ساله ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا استان کرمان اظهار 
داشت: از روزهای آغازین شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور و با 
توجه به تبدیل شدن این مسئله به تهدید زیستی و در خطر قرار 
گرفتن سالمت جسم، روح، اقتصاد و جامعه، باید تمام سیستم 

اجرایی، مقننه و قضائی کشور این کار بزرگ را مدیریت کنند.
وی ادامه داد: با تدبیر استاندار وقت کرمان، ستاد پیشگیری و 
مقابله با کرونا در استان کرمان پیش از ستاد ملی کار خود را آغاز 
کرد و به نوعی کار ویژه برای استان تعریف شد تا به کمک کادر 
درمان، تمام امکانات و دستگاه ها و سازما ن ها را برای دفع و رفع 

مشکل بسیج کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان افزود: کرمان 
آن  ویژگی هایی  و  شرایط  به  توجه  با  و  است  پهناوری  استان 
مطالعات  ابتدا  بیماری،  شیوع  در  مختلف  عوامل  تاثیرگذاری  و 

استانی را برای فائق آمدن بر این مشکل آغاز کردیم.
وی گفت: با توجه به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
کوچکترین  نباید   ،۹۸ سال  اسفندماه  دوم  در  اسالمی  شورای 
خدشه ای در برگزاری انتخابات به وجود می آمد و از سویی سالمت 
مردم نیز در اهمیت ابتدایی قرار داشت، لذا اطالع رسانی های الزم 
صورت گرفت و با وجود اینکه اثری از بیماری و ابتال در کرمان 
تا آن تاریخ مشاهده نشده بود، اما توصیه های اولیه را در برگزاری 

انتخابات جدی گرفتیم.
بصیری تصریح کرد: با شروع قدرتمند ستاد استانی پیشگیری 
و مقابله با کرونای استان، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری باوجود وظایف سنگین در حوزه مسئولیت ذاتی خود 
به عنوان جانشین ستاد استانی مسئولیت را به عهده گرفت و 
در نخستین اقدام همه مدیران ستادی با صدور احکامی از سوی 
استاندار کار خود را آغاز کردند که در ادامه به ۵ کمیته بازرسی و 
نظارت، امنیتی و اجتماعی و انتظامی، اطالع رسانی، اقتصادی و 

جلب مشارکت  های مردمی تبدیل شدند .
را  بیماری کووید۱۹  تا کنون سه پیک  ابراز داشت: کشور  وی 
تجربه کرده و استان خوزستان اخیراً وارد پیک چهارم شده است، 
اما خوشبختانه در استان کرمان بیش از دو پیک بیماری را تاکنون 

نداشته ایم.
اضافه  با کرونا  مقابله  استانی  استاندار کرمان در ستاد  جانشین 
کرد: اسفندماه سال گذشته و آغاز شیوع بیماری در کشور، استان 
کرمان با همراهی و همکاری همه مردم و تدابیر صورت گرفته و 
سختکوشی کادر درمان با مشکل جدی مواجه نشد و پیک اول 

کشور را در کرمان نداشتیم.
وی ابراز داشت: کمیته بازرسی و نظارت به منظور انجام دقیق 
به  ادارات  و  سازمان ها  و  شغلی  مختلف  گروه های  در  نظارت 
را  مجموعه  ذیل  بیست گانه  گروه های  ابتکاری،  کامال  صورت 
تشکیل داد و مسئولیت هر گروه به دستگاه خاصی سپرده شد 
ضمن آنکه چک لیست های تخصصی بازرسی و نظارت برای 
با همکاری  بازرسی و  گروه های مختلف در کارگروه نظارت و 

دانشگاه علوم پزشکی تهیه و مالک عمل بازرسان قرار گرفت.
کار  محدودیت ها،  هوشمند  جامع  طرح  ابالغ  با  گفت:  بصیری 
استان ها تسهیل شد و به نوعی هماهنگی در کشور به وجود آمد 
و با رنگ بندی شهرها، نحوه کار ادارات و کارکنان، مکان های 

و  فرهنگی  آموزشی،  حوزه  خدماتی،  و  بازرگانی  و  تجاری 
اجتماعی، ترددها و حمل و نقل مشخص شد و برای هماهنگی 
موارد، طرح شهید سلیمانی پیشنهاد شد که مدیریت و کنترل 

اپیدمی را به شیوه محله و خانواده محور پیگیری کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه 
دانشگاه  استاندار و جانشینی  با مسئولیت  طرح شهید سلیمانی 
علوم پزشکی و مدیریت اجرایی سپاه همزمان با سراسر کشور 
در استان کرمان آغاز شد و طرح جامع هوشمند محدودیت ها در 
دل آن شکل گرفت اظهار داشت: با شکل گیری قرارگاه عملیاتی 
مقابله با کرونا به دستور رهبر معظم انقالب، مصوبات ستاد ملی 
و قرارگاه به منزله مصوبه شورای امنیت کشور و حکم قانونی و 
الزم االجرا تلقی شده و عدم اجرای آن تخلف محسوب می شود.

صورت  همکاری های  و  اقدامات  واسطه  به  اینکه  بیان  با  وی 
گرفته در راستای مقابله با ویروس کووید۱۹، استان کرمان هم 
اکنون در شرایط ثبات قرار دارد، گفت: طی یک سال گذشته ۶۵ 
جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در استان برگزار 
شده و از ۵۳ مصوبه ابالغی ستاد ملی ۴۴ مصوبه شامل استان 
بوده که با توجه به جزئیات اجرایی به ۶۴ مصوبه تبدیل کردیم و 

به نهادها و ارگان های مختلف ارجاع داده شد.
بصیری عنوان کرد: با تاکیدهای استاندار کرمان به فرمانداران 
در  تنها  کرونا،  بیماری  با  مقابله  شهرستانی  ستادهای  و 
شده  تصمیم گیری  اقتضایی  مصوبه   ۵۲۰ کرمان  شهرستان 
داده و  را تشکیل  نیز جلسات ستاد کرونا  و دیگر شهرستان ها 

تصمیم گیری و عملکرد مجزا داشته اند.
وی ادامه داد: کمیته بازرسی و نظارت ستاد استانی مقابله با کرونا 
پایان  تا  تیرماه  ابتدای  از  بیست گانه  گروه های  زیرمجموعه  با 
دی ماه سال جاری جمعاً ۱۱۶ هزار و ۴۴۴ واحد را در ۲۰ شاخه 
مختلف نیازمند بازرسی تشخیص دادند که با همکاری افتخاری 
یک هزار و ۸۲۶ بازرس از دستگاه های مختلف، ۴۵۳ هزار و ۱۹۲ 

مورد بازرسی در تمام این مراحل انجام شد.
جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی مقابله با کرونا عنوان کرد: 
۷۸ درصد این بازرسی ها با ۹۸ هزار و ۶۳۶ مورد به تذکر شفاهی 
منجر شد، به این معنی که ۷۸ درصد موارد با اصول مطرح شده 

همراه بودند.
وی بیان کرد: ۲۴ هزار و ۱۵۰ مورد تذکر کتبی جهت رفع نواقص 
معادل ۲۰ درصد بازرسی ها صادر شده و تنها ۲ درصد شامل ۴ 
هزار و ۳۹۷ واحد منجر به تعطیلی، پلمب و برخورد قضائی شدند.

بصیری ابراز داشت: در گزارش کشور به قرارگاه عملیاتی ستاد 
ملی مقابله با کرونا، کرمان از جمله استان های برتر در رعایت 
پروتکل ها به ویژه در اصناف انتخاب شده و بعد از استان یزد با 

۹۳ درصد رعایت کردن در رتبه دوم قرار دارد.
جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به 
این موضوع که نتایج عملکرد کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی 
ستاد استانی مقابله با کرونا کرمان نشان می دهد که در برگزاری 
۲۰ جلسه ۹۳ مصوبه تصمیم گیری شده است اضافه کرد: قبل 
از اجرای طرح جامع هوشمند محدودیت ها در سطح کشور، در 
استان کرمان ۷۰ پست ایست و بازرسی راه اندازی و ۱۶ نقطه 
ورودی با کمک ۲ هزار و ۱۰۰ نفر نیروی هالل احمر، بسیجی و 
راهور کنترل می شد و ۳ هزار و ۶۸۶ مورد هم جریمه ۵۰۰ هزار 

تومانی اعمال شد.
از ابالغ طرح هوشمند محدودیت ها،  بصیری تصریح کرد: بعد 
پست های ایست و بازرسی استان ارتقا یافته و در مجموع یک 
هزار و ۴۶۶ پست ثابت و سیار در استان دایر و در مجموع ۱۷ 
هزار و ۵۸۲ نفر نیروی انتظامی و بسیج در راستای اجرای طرح 

به کار گرفته شدند.
وی عنوان کرد: در راستای اجرای طرح منع تردد شبانه توسط 
کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد استانی مقابله با کرونا، 
۴۵ هزار و ۳۲۲ خودرو از ورودی های استان عودت داده شدند و 

اعمال جریمه برای ۳ هزار و ۶۶۶ خودرو در شهرهای نارنجی، 
۹۷۴ جریمه در شهرهای قرمز و ۳۶ هزار و ۶۰۴ خودرو ناقص 

اعمال شد.
وی ادامه داد: در کمیته اطالع رسانی، تولید و نشر اخبار ویژه 
فضای  و  خبرگزاری  و  دستگاه ها  و  استانداری  سایت  در  کرونا 
مجازی و صدا و سیما، تولید و نشر اخبار ویژه کرونا در سایت 
فضای  خبرگزاری ها،  و  اجرایی  دستگاه های  سایت  استانداری، 
مجازی و صدا و سیما، استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، تشکیل کارگروه تولید محتوا 
در فضای مجازی، تهیه و نشر محتوای تبلیغاتی، تشکیل کمیته 
اطالع رسانی ستاد کرونا، اقدامات مبتکرانه، تولید و انتشار محتوا 

در شکل ها و موارد متعدد انجام شده است .
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: کمیته 
اقتصادی ستاد استانی مقابله با کرونا در راستای حمایت از کسب و 
کارهای آسیب دیده متاثر از شیوع بیماری کرونا در قالب پرداخت 
تسهیالت، از مجموع ۲۴ هزار و ۴۹۷ فقره پرونده ثبت نام شده 
در سامانه کارا، ۱۴ هزار و ۹۱۰ فقره تسهیالت پرداخت شده که 
مبلغ ۲۴۴ میلیارد تومان را شامل می شود و حفظ اشتغال ۲۰ هزار 

و ۹۴۷ نفر را شامل می شود.
ادامه داد: در حوزه کمیته جلب مشارکت های مردمی،  بصیری 
۴ هزار و ۳۰۳ نفر از خیرین استان کرمان در قالب ۲۰۰ تشکل 
مردم نهاد )سمن( در طرح مشارکت اجتماعی ستاد کرونا فعالیت 
و  تجهیزات  ارائه  شامل  کمک ها  این  و  داشته اند  کمک رسانی 
و  بهداشتی  مواد  غذایی،  مواد  بسته های  و  بیمارستانی  خدمات 
ضدعفونی، ماسک، لوازم تحریر، طبخ غذای گرم، توزیع آرد و 

خرید تجهیزات بیمارستانی است.
جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی مقابله با کرونا خاطرنشان 
کرد: در این طرح مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از ابتدای 

شروع ویروس کرونا به نیازمندان سطح استان اهدا شده است.
صیری ابراز داشت: هر چند که استان کرمان دو پیک بیماری را 
تجربه کرده، اما بدان معنی نیست که خطر ما را تهدید نمی کند، 
رعایت کردن اصول مراقبتی استفاده از ماسک، فاصله گذاری و 
تغذیه مناسب می تواند خطر ابتال به کرونا را همواره کاهش دهد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با تاکید بر اینکه 
تجربه به ما می گوید که با کمک هم می توان مدیریت ویروس 
را عهده دار بود افزود: از ۲۹ آذر ماه به بعد ما شهر قرمز در استان 
نداریم و در مجموع وضعیت دی ماه و اوایل اسفند ماه استان 
به لحاظ بیماری تثبیت شده است و تنها نگرانی ورود کرونای 
انگلیسی را داریم که درگیری در سنین پایین و قدرت ابتال و 

فوت بیشتری دارد.
وی عنوان کرد: از مجموع ۲ هزار تخت بیمارستانی استان در 
حال حاضر ۴۰۰ مورد آن اشغال است که ۱۲۴ مورد قطعی کووید 
۱۹ و ۲۷۷ مشکوک به بیماری هستند تعدادی هم در آی سی یو 

و تحت دستگاه تنفس مصنوعی قرار دارند.
جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: ۲ 
هزار تخت نقاهتگاهی استان آماده است و در کل استان از نظر 
امکانات و هماهنگی بین دستگاهی در آمادگی ۱۰۰ درصد به 

سر می برد.

مسئوالن استان کرمان در یک سال گذشته برای مقابله با کرونا چه کردند؟

به رغم آنکه آمار ها حکایت از جاماندن شدید سرانه مصرف شیر 
در کشورمان از میانگین جهانی دارد، حرکت در مسیر کاهش این 

سرانه با سرعتی سرسام آور ادامه دارد.
میزان  جهان،  در  سالمت  مقوله  در  مهم  مولفه های  جمله  از 
مصرف شیر و لبنیات است تا جایی که می بینیم شیر به عنوان 
یک غذای کامل از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده 
و تنها غذایی است که این سازمان دو روز از سال را برای ترویج 
مصرف آن در نظر گرفته است؛ روز جهانی شیر و روز جهانی 
شیر مدرسه. تاکیدی موکد بر مصرف غذایی که میانگین سرانه 
مصرف آن در جهان ۱۵۰ لیتر )و بنا بر برخی گزارش ها، ۱۶۵ 

لیتر( است، اما سرانه آن در کشورمان حدود ۸۸ لیتر است.
در  کشورمان  در  شیر  مصرف  سرانه  که  است  حالی  در  این 
سال های گذشته حدود ۹۵ لیتر بوده است که حکایت از نزولی 
چشمگیر دارد. رویدادی که حکم به صدا در آمدن زنگ هشداری 
جدی را دارد که آثار و تبعات آن در آینده بروز و نمود خواهد 
بیماری هایی که  انبوه  را خواهد گرفت.  گریبان جامعه  و  یافت 
چشم انتظار جامعه ایرانی است و به باور کارشناسان، دامنه آن به 
قدری وسیع خواهد شد که می تواند بر جمعیت و اقتصاد کشورمان 

هم تاثیر بگذارد.
اما برای فرار از این دورنمای تیره و تار چه باید کرد؟ پاسخ این 
افزایش رغبت  و  تولید  افزایش  برای  است؛ تالش  سوال ساده 
مردم به مصرف این غذای کامل که ممکن نخواهد بود مگر با 

کاهش نرخ آن یا دست کم ثابت نگه داشتن قیمت این فرآورده 
دامی. مسیری که درست در عکس آن در حال حرکت هستیم تا 
جایی که اخیرا خبر می رسد نرخ شیر باز هم در کشورمان افزایش 
یافته و کنکاش در اخبار نشان می دهد که این رویداد برای بار 

چهارم است که در سال جاری به وقوع می پیوندد!
نخستین بار سوم مرداد ماه امسال بود که انجمن صنایع لبنی 
طی نامه ای به اعضای خود اعالم کرد که قیمت لبنیات با مجوز 
کارگروه تنظیم بازار رسما افزایش یافته است. افزایش قیمتی که 
در برخی از محصوالت بسیار چشم گیر بود، به طور مثال در نرخ 
مصوب شیر پرچرب یک لیتری )۳ درصد چربی( که از ۲۸۰۰ 

تومان به ۳۷۰۰ تومان افزایش یافت.
افزایش بعدی البته این گونه مدون و قانونی رخ نداد و حتی با 
برچسب »غیرقانونی« بودن، تالش های برای بازگشت قیمت ها 
آبان  نهایت  در  تا  نبرد  به جایی  راه  قبل صورت گرفت که  به 
ماه امسال یکبار دیگر شاهد افزایش قیمت شیر و محصوالت 
با  لبنی  شرکت   ۹ پرونده  آن  پی  در  که  افزایشی  باشیم.  لبنی 
عناوین گرانفروشی، عدم تمکین از ضوابط ابالغی و بی اعتنایی 

به اقدامات ارشادی در سازمان تعزیرات حکومتی گشوده شود.
در آن برهه مسائل مختلفی برای این افزایش قیمت اعالم می شد 
که از جمله آنها، افزایش هزینه های تولید، افزایش تورم در کشور 
و همچنین بیشتر شدن جذابیت های صادراتی به دلیل افزایش 
قیمت دالر بود. مسائلی که حتی پرداخت جریمه را برای تولید 

کنندگان امری مقرون به صرفه می کردند، تا جایی که در نهایت 
دیدیم که قیمت های جدید پابرجا ماند و تغییر نکرد. قیمت هایی 
که اگرچه با نرخ مصوب فاصله زیادی دارند، اما بی کوچکترین 
مقاومتی از طرف مسئوالن و مردم، مورد پذیرش قرار گرفته اند.

کرد،  هموار  بعدی  افزایش های  برای  را  راه  بگوییم  اگر  اتفاقی 
سخنی به اغراق نگفته ایم. این را می شود از خبری دریافت که 
در روز های اخیر منتشر شده و حکایت از افزایش دوباره )به تعبیر، 
سه باره!( قیمت بعضی از انواع شیر و مشخصا یکی از برند های 
معروف در بازار دارد، که احتماال به زودی در قیمت های دیگر 
تولیدکنندگان هم بروز و نمود خواهد یافت. قیمتی که بیش از 

دفعات قبلی جهش کرده و بی شک کاهش حضور این غذا در 
بسیاری از خانه ها را موجب خواهد شد.

اتفاقی که می بایست نه زنگ هشدار، که آژیر خطر سالمت را به 
صدا در آورد و تکاپویی وسیع در میان مسئوالن برای جلوگیری از 
این رویداد در پی داشته باشد، به ویژه در زمانی که کرونا با قدرت 
پیش می رود و جان می گیرد و اوضاع اقتصادی و تغذیه بسیاری 
از مردم به نسبت قبل رو به وخامت گذاشته است. وخامتی که در 
اوضاع روحی مردم هم نمود یافته و ایشان را برای ابتال به بیماری 

مستعدتر از قبل کرده است.

به جای زنگ هشدار، آژیر نصب کنید

است،  ناباروری  جدید  شکل  خودخواسته  ناباروری 
زوجینی را می بینیم که با وجود آنکه قدرت باروری دارند 
ولی نمی خواهند بارور بشوند یا اساسًا تمایلی به داشتن 
فرزند ندارند. ناباروری های خودخواسته می تواند تعریف 

جدیدی از ناباروری ایجاد کند.
این خطر فزاینده، به خصوص برای جوامعی که اهمیِت 
داشتن فرزند برای شان بسیار مهم است و یا مثل کشور 
ما به سمت پیری جمعیت حرکت می کنند، بسیار جدی 
می تواند  اقتصادی  و  اجتماعی  دالیل  عمدتًا  که  است 

داشته باشد.
با  مرتبط  مشکالت  انواع  دچار  که  کسانی  درصد   ۹۰
ناباروری هستند و در سن باروری نیز قرار دارند، به کمک 
دارد،  وجود  هم  ما  کشور  در  که  نوین  تکنولوژی های 
امکان فرزندآوری پیدا می کنند. علوم و تکنولوژی های 
برای سخت ترین  حتی  که  رسیده  به سطحی  پیشرفته 

مشکالت ناباروری نیز راه حل هایی یافته است.
 با توجه به ظرفیت های توریستی و توان کشور در حوزه 
پزشکی و قیمت باالی نرخ ارز دالیل اقبال کشورهای 

همسایه از توریسم پزشکی در ایران از جمله برای درمان 
ناباروری می باشد ، برخی از هم وطنان دچار مشکالت 

اقتصادی برای پیگیری روند درمان خود هستند.
پوشش  تحت  ناباروری  داروهای  امروز  خوشبختانه 
از  برخی  تحت  درمانی  تکنیک های  و  پایه  بیمه های 
شهرداری  بیمه  مشخصًا  دارند.  قرار  تکمیلی  بیمه های 
را  ناباروری  درمان  هزینه های  از  بزرگی  بخش  تهران 

پرداخت می کند.
پس از ابالغ رهبری برای افزایش جمعیت نیز مراجعان 
به مراکز دولتی امکان دریافت یک سیکل در سال به 

صورت رایگان را پیدا کرده اند.
سیکل  دریافت  بار  یک  از  بیش  معمواًل  باروری  برای 
نیاز است و برخی از زوجین به دلیل مشکالت مالی و 
برخی مسائل فرهنگی از حل مشکلشان مأیوس شوند، 
در کل هزینه درمان ناباروری در مراکز دولتی، عمومی 
چندان  کشورها  سایر  نسبت  به  خصوصی  و  غیردولتی 

باال نیست.
می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  زوجین  هم  ناباروری 

ایجاد  موجب  اینکه  ضمن  را.  آنها  خانواده های  هم 
بیماری هایی روانی مثل افسردگی و آسیب های اجتماعی 
چون طالق نیز می شود و بدین ترتیب جامعه را درگیر 

می کند.
و  باشند  نوزاد  صدای  از  محروم  خانواده هایی  نمی شود 
دو  از  بیش  کنیم که  اجبار  به خانواده ها  دیگر  از سوی 
علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  باشند.  داشته  فرزند 
پزشکی تهران درباره خدماتی که علم پزشکی به کمیت 
و کیفیت جمعیت می کند گفت: علوم و تکنولوژی جدید 
تجربه  خود  خانواده های  در  که  زوجینی  می کند  کمک 
برای  تجربه  این  تکرار  از  داشته اند،  معیوب  فرزند  تولد 
جدید،  تکنولوژی های  افزود:  کنند.وی  جلوگیری  خود 
تعیین  امکان  می دهند.  را  فرزند  جنسیت  تعیین  امکان 
برای  موالید  تولید  به  تشویق  راه های  از  یکی  جنسیت 
خاص  جنسیت  یک  از  فرزندی  که  است  خانواده هایی 

می خواهند.
بعد  به  دوم  فرزند  از  جنسیت  تعیین  اینکه  بیان  با  وی 
امکان پذیر است، گفت: البته من واقعًا این کار را توصیه 

نمی کنم چون هم هزینه زیادی دارد، هم گرفتاری های 
مختلفی را برای خانواده ایجاد می کند و هم زنان مجبور 

می شوند درد و رنج اتاق عمل را تحمل کنند.
تولید  دستگاه  پزشکی  بررسی  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
ناباروری ها  برخی  شد:  یادآور  نوزادی  دوره  از  مثل 
شود،  توجه  آنها  به  ابتدا  همان  در  اگر  و  ثانویه هستند 
به  باالتر جلوگیری کرد.  ناباروری در سنین  از  می توان 
ویژه پس از دوره بلوغ توجه به بهداشت سیستم تولید 
مثل بسیار مهم است.این متخصص بیولوژی تولید مثل 
همچنین توصیه کرد: خانواده هایی که به هر دلیل فعاًل 
نمی خواهند دارای فرزند شوند، حتمًا با پزشک مشورت 
کنند که مطمئن شوند امکان باروری در آینده برای شان 
ممکن باشد.وی در پایان با اشاره به اینکه هر کس در 
بیماری،  مانند  دالیلی  به  است  ممکن  خود  عمر  طول 
سبک زندگی و تغذیه با کاهش و اختالل در توان تولید 
مثل سالم مواجه شود، بهترین زمان باروری برای زنان 
را از ۲۲ تا ۲۹ سالگی و بعضًا تا ۳۱ سالگی و برای مردان 

سنین زیر ۴۰ سال دانست.

هشدار نسبت به رشد ناباروری خودخواسته در خانواده های ایرانی
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درس  و  خواندن  درس  به  ما  همه  دیگر  کرونایی،  های  و شب  روزها  این 
بودن عادت  و کنج عزلت  آشپزی  و  آرایشگری  منزل، دورکاری،  در  دادن 
تنهایی هایمان،  یا کنج  تند  وانفسا و دویدن های  اما در همین  ایم،  کرده 
لحظات و روزهای انتهایی سال که مشغول خانه تکانی منازل و زندگی مان 
هستیم شاید به این فکر نکرده باشیم که ذهن و روانمان نیز نیاز به خانه 
تکانی دارد و در واقع اگر در سرمان اتفاقی نیافتد، قطعا در زندگی مان نیز 

نخواهد افتاد.
خیلی از زوجین در این سالی که گذشت مطرح کردند که عشق و محبت 
بیشتری را در زندگی شان یافته اند و در واقع نحوه کنار هم زندگی کردن 
را یاد گرفته اند اما خیلی های دیگر هم هستند که تازه متوجه شدند هیچ 
چیز از زندگی زناشویی و مهارت های آن بلد نیستند و مدام با هم درگیر 

بوده و در تنش زندگی کردند.
در این روزها و هفته های پایانی سال در کنار خانه تکانی های فیزیکی مان 
می بایست ذهن و روانمان را بتکانیم و ابتدا لیستی از فعالیت هایی که در 
سالی که گذشت تهیه کرده و ببینیم در چه مواردی نقاط ضعف داشته و در 
کجا نقاط قوت و پیشرفت داشتیم. اما در کنار همه اینها می بایست سری 
گذشت  که  سالی  در  ببینیم  و  بزنیم  مغزمان  عواطف  و  احساسات   به  هم 
چقدر به خانواده مان محبت کرده و ابراز عالقه داشتیم و قدر به همسر و 

مادر و پدرمان عبارت »دوستت دارم« را گفته ایم؟
در مصاف سخت  را  او  زن  و  مرد  برای یک  دارم،  عبارت دوستت  شنیدن 
اما ساده  انگیز  اعجاب  این جمله  با  زندگی مصون می کند.  ترین لحظات 
هر مرد و زنی به حضورش در زندگی خود و زنده بودنش افتخار می کند 
و آمادگی این را پیدا می کند تا پس از شنیدن این جمله یک خانه تکانی 

مفصل راه بیاندازد و همه جا را با عشق از نو بیارید.
به  امروز  همین  از  کنید  اید، سعی  کرده  کاری  کم  زمینه  این  در  اگر  پس 
برایتان  و  دارید  دوست  را  آنها  چقدر  بگویید،  تان  خانواده  یا  فرزند  همسر، 
عزیز هستند. بنابراین عبارت »دوستت دارم« را جدی بگیرید چرا که این 

عبارت غوغا می کند.
*اطالعات و رویدادهای ناراحت کننده را از خود دور کنید

تا  تلخ  انسان ها در طول سالی که می گذرانند مسائل و رویدادهای  همه 
شیرین برایشان روی می دهد حال برخی از آنها آنقدر غم انگیز می شود 
راحتی فراموش نمی شود و برخی دیگر مثل  به  مثل مرگ یک عزیز که 
بهترین  کنند،  می  اضطراب  پر  و  اذیت  را  ذهن  مدام  کرونا  ناگوار  اخبار 
که  است  سالی  انتهای  ذهن  از  منفی  مسائل  این  کردن  دور  برای  زمان 
و  تلخ  خاطرات  مرور  که   باشید  داشته  یاد  به  باید  را  این  گذرانید.  می 
ناراحت کننده آنقدر می تواند ما را غرق در خود کند که زمان و مکان را 
اضطراب  یا  افسردگی، وسواس  اختالفات  دچار  را  ما  و  کنیم  فراموش  هم 

و بدبینی کند.
اینطور شد  بپرسیم چرا  از خود  اتفاقات مختلف منفی  برای  اینکه مدام  اما 
این  مدام  و  رسیم  نمی  ای  نتیجه  هیچ  به  شد،  می  اینطور  نباید  چرا  یا 

آتش زیرخاکستر را شعله ور تر می کنیم چرا که نمی توانیم اتفاقات بد را 
فراموش کنیم و خود یا دیگران را ببخشیم و از زندگی لذت ببریم.

ناامید کننده و   ، اوقات سیاه  ما ممکن است گاهی  از  خانه ذهنی هر یک 
کسالت بار شود یکی از علل آن نیز رها نکردن گذشته است این روزها هم 
که ما کمتر در رفت و آمد با دیگران از دوست و آشنا و فامیل هستیم بیشتر 
سکوت و تنهایی ما را فرا می گیرد و ممکن است این افکار منفی بیشتر به 
انبار  سراغمان بیاید، بنابراین وقت خانه تکانی فرا رسیده است تا از دست 

خاطرات و اطالعات منفی رها شویم.
ناامید کننده و   ، اوقات سیاه  ما ممکن است گاهی  از  خانه ذهنی هر یک 

کسالت بار شود یکی از علل آن نیز رها نکردن گذشته است
باره معتقد است  بالینی و پژوهشگر در این  معصومه رفیقی مرند روانشناس 
و  است  گذشته  شیرین  و  تلخ  خاطرات  از  پر  ما  همه  ناخودآگاه  ضمیر  که 
ذهن  بنابراین  کرده  حبس  خود  در  را  روحی  و  عاطفی  آسیب های  اغلب 
اتاقی خالی است که افکار و اندیشه ها در آن رفت و آمد می کنند.  همانند 
این  اندیشه هایشان  و  افکار  به خاطرات گذشته هستند،  وابسته  که  کسانی 
ارزیابی می کنند و به آنچه که دلبستگی  آنها را  خاطرات را مرور می کنند. 
بیشتری دارند، نگاه می دارند و هر از گاهی به آنها فکر می کنند. کم کم به 
خویش  رفتار  انتخاب  معیار  و  را مالک  آنها  و  می گیرند  خو  اندیشه ها  این 
قرار می دهند و آنها را در قالب احساسات و اندیشه های خود نشان می دهند.

و  خود  )بخشیدن  بخشیدن  امید  خوبی ها،  ستایش  محبت،  مهرورزی، 
زندگی  و  زندگی  با  منطقی  برخورد  و  روان  سالمت  نشانه های  دیگران(، 
کردن در اینجا و اکنون است.اما ناامیدی، کینه ،نفرت، بدبینی، حسادت و 
نشانه  برخوردارند،  باالیی  از قدرت تخریب  و  ... ویروس های روان هستند 

ذهن مالمتگر و بدبین است.«
حال که به اینجا رسیدیم با خود فکر کنیم که در خانه ذهن ما چه می گذرد 
و چقدر درهم و برهم است. آیا امسال ذهنمان را پر از افکار منفی کردیم یا 
خاطرات بد و تلخ را نمی توانیم کنار بگذاریم؟ آیا کسانی هستند که از آنها 
کینه به دل داریم و نمی توانیم آنها را ببخشیم؟همین امروز وقت آن است 

که از شر این افکار رها شویم با یک خانه تکانی درست ذهنی!
احساسات  دست  از  رهایی  روش  بهترین  معتقدند  روانشناسان  از  بسیاری 
تکانی  »خانه  می آید،  وجود  به   رهگذر  این  از  که  مشکالتی  و  ناخوشایند 
ذهنی« و به عبارتی زایش مجدد ذهن برای به دست آوردن سالمت و آرام 
است، همانطور که طبیعت نیز در بهار هر سال خود را از نو باسازی می کند 

ذهن ما نیز نیاز به بازسازی مجدد دارد.
خیلی ها سوالشان این است که دوست دارند از دست این افکار منفی رها 
تکانی های هر  در خانه  اگر  است  دانند چطور؟ خیلی ساده  نمی  اما  شوند 
را کنار  یا کوچک شده  لباس های قدیمی و تنگ و کوتاه  ساله شب عید 
از دست  توان  می  هم  همینطور  شوید،  می  رها  دستشان  از  و  گذارید  می 
افکار منفی و ناراحت کننده رها شد فقط کافی است که آنها را بشناسیم و 

بخواهیم که از آنها آزاد شویم.

یک روانشناس معروف معتقد است که همانطور که در زباله های شب قبل 
از  باید  اذیت کننده هم  افکار گذشته  امروز نمی گردیم، پس  دنبال غذای 
ما دور شوند فقط کافی است بخواهیم و آنها را کنار بگذاریم و جایگزینش 

افکار مثبت و اتفاقات و رخدادهای خوب و شیرین کنیم. 
تواند  می  نیز  کرده  ناراحتتان  که   هر کسی  یا  اطراف  های  آدم  بخشیدن 
آرامش را به روانتان برگرداند، کافی است نیمه پر لیوان را ببینید و منصفانه 
و واقع بینانه به همه چیز نگاه کنید به دور از خشم و ناراحتی گذشته و در 
نهایت نیز از خداوند برای سالمتی سپاسگذار باشیم در واقع چیزی که هر 

کسی این روزها ندارد و بیش از هر وقتی بدان باید شاکر باشیم.
*جمالت مثبت را سرلوحه سال جدید کنید

و  رفتارها  سری  یک  توانید  می  مثبت  به  منفی  عادات  و  افکار  تغییر  با 
مثال  کنید  تان  زندگی  را سرلوحه سال جدید  و شعارهای خاص  ها  برنامه 
در کنار اینکه بابت همه اتفاقات خوب سال گذشته یا هر نوع تجربه منفی 

شکرگذاری  خداوند  از  دیگر  چیزهای  و  سالمتی  ها،  پیشرفت  همینطور  و 
کرده و آن را برای خودتان یادداشت می کنید، یک سری جمالت خاص نیز 
سرلوحه سال جدید زندگی تان کنید از جمله اینکه : »در سال جدید انسان 
مثبت تری خواهم بود«، »خود را به بهترین شیوه دوست خواهم داشت«، 
»به اطرافیان و عزیزانم می گویم که دوستشان دارم«، »من شیوه خوب و 
مثبتی را برای زندگی ام انتخاب خواهم کرد«، » از خداوند بابت سالمتی و 
عنایاتش تشکر میکنم«، ، »اتفاقات منفی گذشته را رها میکنم چرا که انها 
به همان گذشته تعلق دارند« و در نهایت »من با عشق و جان و دل زندگی 

میکنم تا شادی را برای خود و خانواده ام ارمغان بیاورم.
نیاز  هایمان  زندگی  برای  بیشتری  شادی  و  ارامش  به  ما  همه  روزها  این 
گذشت  که  سالی  در  را  زیادی  اضطراب  و  استرس  کرونا  که  چرا  داریم 
برایمان ایجاد کرده و همه می توانیم با یک خانه تکانی ذهنی به پیشواز 

سال نو برویم.

وقت تکاندن ذهنمان رسیده است


