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درود بر شما جناب آقای مشرفی و تشکر از جنابعالی که 
این گفتگو را پذیرفتید و وقت خود را در اختیار نشریه طرح 

فردا قرار دادید.
-  لطفا در ابتدا بیوگرافی مختصری از خودتان 

بیان بفرمایید.
شهر  در   ۱۳۶۳ متولد  مشرفی  مهران  خدا،  نام  و  یاد  با 

کرمان ،دارای مدرک مهندسی پرواز هستم.
- در چه زمینه ای فعالیت می کنید؟

زیبا  عبارتی  به  و  خودرو  تیونینگ  و  دیتیلینگ  زمینه  در 
سازی و صفر سازی خودرو به صورت اصولی و تخصصی. 
طی  در  که  است  عبارتی  خودرو  بدنه  کاور   -
چند سال اخیر بسیار شنیده شده و حتی تعداد 
کثیری از مردم با چیستی آن آشنا هستند. کاور 

بدنه خودرو چیست؟
به طور خالصه کاور بدنه اتومبیل پوشش نازکی از جنس 
اورتان است که می تواند بر روی هر سطح از رنگ خودرو 
اجرا گردد و وظیفه آن محافظت از کیفیت رنگ خودرو 
می باشد و در دو نوع کاورهای رنگی و کاورهای محافظتی 

شفاف )PDF( می باشند.
- مزایای استفاده از کاور بدنه چیست؟

عالوه بر جنبه زیبایی منحصر به فردی که کاور به خودرو 
می بخشد جنبه های محافظتی فوق العاده ای دارند که 

عبارتند از :
*محافظت از رنگ پریدگی و خراش های ناشی از سنگ 

ریزه ها و آسیب های جاده ای
در  شده  ایجاد  های  و خش  ها  هولوگرام  از  *محافظت 

طول شستشوی خودرو
*آسیب های شیمیایی ناشی از آالینده های اسیدی

*لکه های ایجاد شده بواسطه آب سخت اکسیداسیون و 
آفتاب سوختگی ناشی از اشعه UV خورشید.

- چطور شد که وارد عرصه دیتیلینگ و تیونینگ 
خودرو شدید؟

روشهای  و  خودرو  صنعت  به  که  شدیدی  عالقه  طبق 
توجه  با  و  داشتم  ها  خودرو  ظاهر  در  تغییر  و  نوسازی 
اینکه شغل دیتیلینگ خودرو چند سالی بیشتر نیست  به 
که وارد ایران شده است، بنده هم به محض ورود شغل 
حوزه  مدارک  و  ها  دوره  تمام  کشورمان  به  دیتلینگ 
دیتیلینگ را گذراندم و در حال حاضر به مدت شش سال 

است که به صورت تخصصی مشغول به کار می باشم.
-  مجموعه دیتیلینگ و تیونینگ لیان را معرفی 

بفرمایید.

در  بروزترین مرکز تخصصی  و  بزرگترین  لیان  مجموعه 
زمینه دیتیلینگ و تیونینگ خودرو در جنوب شرق ایران 
می باشد که به صورت کامال حرفه ای به وسیله مواد و 
ابزار آالت تخصصی و نیروهای آموزش دیده حرفه ای در 

این زمینه فعالیت می کند.
افرادی در  با چه  - در زمینه کاری خود، اغلب 

ارتباط هستید؟
اکثراً با افراد حساس و دارای وسواس شدید که به زیبایی 
و نظافت خودروی خود  اهمیت ویژه ای می دهند روبرو 

هستیم.
- آیا تخصص در کار مهم است؟

تخصص از ویژگی های یک کسب و کار حرفه ای می 
فرد  آن  تخصص  براساس  فردی  هر  کاری  باشد،حوزه 
که  ای  زمینه  در  فرد  است  بهتر  یعنی  می شود  تعیین 

تخصص دارد کار کند تا موفق شود.
مستقیم  غیر  و  مستقیم  صورت  به  نفر  چند   -

توسط شما مشغول به کار شده اند؟
غیرمستقیم  و  مستقیم  به صورت  نفر  ده  حال حاضر  در 

توسط مجموعه لیان مشغول به کار هستند و امیدوارم در 
آینده با گسترش مجموعه پذیرایی افراد بیشتری عالقمند 

در این زمینه را دعوت به همکاری نماییم.
- پروسه دیتیلینگ خودرو شامل چه مراحلی می 

شود؟
دیتیلینگ خودرو شامل تمیز کردن و صفر شویی تمامی 
خودرو  موتور  خارج  و  داخل  از  اعم  خودرو  های  قسمت 
مخصوص،  ابزار  از  استفاده  با  زیاد،  وسواس  و  دقت  با 
نانو  ایجاد پوشش  بدنه خودرو،  ریکاوری رنگ  همچنین 
از  محافظت  برای  بدنه  محافظ  کاور  اجرای  یا  سرامیک 

رنگ خودرو می باشد.
- درباره استفاده از کریستال های سواروسکی 

بر روی بدنه خودرو توضیحاتی بفرمایید.
تزئینی  های  کریستال  سازنده  شرکت  یک  سواروسکی 
اتریش می باشد.  و جواهرات لوکس است که در کشور 
برش  جواهرات  تولید  شرکت  یک  سواروسکی  کمپانی 
خورده خاص و یکی از بزرگترین و بهترین شرکت های 
تولیدات صنایع اپتیک در جهان است که بیش از یک قرن 

سابقه درخشان در تولیدات اپتیکی جواهرات و کریستالی 
دارد.

هم اکنون کریستال های سواروسکی وارد دنیای خودرو 
برای  ارزش  با  و  درخشان  های  کریستال  این  و  شده 
دیزاین خودرو بر روی بدنه، تریم ها و لوگوهای خودرو 
قابل اجرا می باشد که جلوه ای زیبا و لوکس را به خودرو 

می بخشد.
- نقطه نظر شما در مورد مراقبت از بدنه خودرو 

با پوشش نانو سرامیک چیست؟
مایع  پلیمر  نوعی  خودرو  بدنه  سرامیک  نانو  پوشش 
است که روی بدنه خودرو قابل اجرا می باشد و پس از 
پوشش روی رنگ خودرو منجر به ایجاد الیه محافظ و 
هیدروفوبیک روی سطح بیرونی رنگ بدنه می شود که 
از  محافظت  باعث  این الیه  دارد،   گریزی  آب  خاصیت 
رنگ بدنه خودرو در مقابل گرد و غبار و مواد شیمیایی 
باران های اسیدی،  و اسیدی مانند فضوالت پرندگان و 
سنگ خوردگی و شن خوردگی، آفتاب سوختگی و اشعه 

یو وی میشود
و درخشندگی فوق العاده ای به رنگ خودرو می بخشد و 
به دلیل قابلیت هیدروفوبیک )آبگریزی( شستشوی خودرو 

آسان تر می شود.
- کاور بدنه خودرو یا بادی فنس خودرو چیست؟
کاور بدنه خودرو راهی برای تغییر ظاهر وسیله نقلیه بدون 
نیاز به رنگ کردن بدنه است. در کاور بدنه پوشش کامل 
مخصوص  برچسب  فیلم  با  شما  نقلیه  وسیله  جزئی  یا 
خودرو می باشد، از این فیلم میتوان برای پوشش دادن 
وسیله نقلیه با رنگ یا طرح متفاوت، افزودن نمایی براق و 

مات یا به عنوان یک الیه محافظتی استفاده کرد.
از مزایای کاور بدنه خودرو می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
محافظت از رنگ بدنه خودرو، محافظت کامل از آفتاب 
از  استفاده  و خش سطحی،  از خط  محافظت  سوختگی، 

طیف گسترده طرح و رنگ.
- صحبت پایانی:

تمامی این خدمات با بهترین کیفیت و با ابزارهای مدرن و 
مواد اورجینال در مجموعه دیتیلینگ لیان برای شما قابل 

اجرا می باشد.
آیدی اینستاگرام:

@ lian.customs
خبرنگاران 

هانی زمانی  - مطهره پورتکابی
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در اوضاع آشفته همه گیری کووید-۱۹، وجود و حتی تشدید استرس در میان 
اعضای خانواده ها محسوس است و والدین و کودکان به طور یکسان نسبت به 

آینده خود مضطرب و نگران هستند.
شایع ترین  از  یکی  اضطراب  آمریکا،  روان  بهداشت  ملی  موسسه  اعالم  طبق 
قرار  که  آنجا  از  و  است  متحده  ایاالت  در  روان  بهداشت  های  نگرانی  ترین 
گرفتن در معرض حوادث استرس زا در طوالنی مدت منجر به خطر ابتال به 
در کودکان  به خصوص  اضطراب  تا  دارد  اهمیت  اضطراب می شود،  اختالل 

کنترل شود.
میزان  از طریق روشهای علمی  توانند  از خانواده ها می  بسیاری  خوشبختانه 

اضطراب را کاهش دهند و احساس ارتباط و شادی را در خانه برقرار کنند.
هنگامیکه اعضای خانواده، زمان مشخصی را در طول روز در کنار هم سپری 
شوند،  می  اضطراب  دهنده  تسکین  های  فعالیت  انجام  درگیر  و  کنند  می 
ایجاد می  گفتگو  برای  را  هایی  و فرصت  تقویت  را  خانوادگی خود  ارتباطات 
کنند و همچنین احساس شادی را افزایش می دهند و احساس سازگاری ایجاد 
می کنند که تمامی این مزایا در این دوران همه گیری که افراد میزان بیشتری 

از استرس و عدم اطمینان را تجربه می کنند، ضروری است.
شبکه خبری "سی ان ان" در گزارشی به برخی از این راهکارهای تنش زدا 

در جمع های خانوادگی اشاره کرده است:
قدردانی کردن را در طول روز تمرین کنید

در مطالعات بسیاری بر مزایای شکرگزاری و قدردانی کردن در کاهش استرس، 
تقویت روحیه و حتی بهبود خواب تاکید شده است. تحقیقات نشان می دهد 
افرادی که در فعالیت هایی مشارکت دارند که باعث ایجاد احساس قدردانی 

تجربه می  را  منفی  احساسات  و کاهش  بیشتر  احساس خوشبختی  می شود، 
کنند. با این وجود عدم تداوم این تمرین ممکن است با گذشت زمان، اثرات 

مثبت آن را از بین ببرد.
از کار کردن با مداد رنگی و وسایل هنری غافل نباشید

دالیلی وجود دارد که روانشناسان، کودکان را به ابراز احساسات خود از طریق 
از فعالیت هایی همچون رنگ آمیزی برای  نقاشی ترغیب می کنند، معلمان 
دندانپزشکان  برخی  و  کنند  استفاده می  آزمون  از  قبل  ناراحتی های  بر  غلبه 
می  توصیه  را  کردن  نقاشی  و  آمیزی  رنگ  بیمار،  به  اضطراب  کاهش  برای 
کنند. اما این روش تنها مختص به کودکان نیست و در طول دهه گذشته نتایج 
است  سنین  تمامی  برای  هنردرمانی  فوائد  از  حاکی  تحقیقات  از  آمده  بدست 
چرا که می تواند به طور قابل توجهی سطح هورمون استرس را کاهش دهد.

نمایش بازی کنید
نمایش بازی کردن، یک تمایل طبیعی در دوران کودکی است که به کودکان 
کمک می کند تا از تنش خارج شده و استرس خود را کاهش دهند و به همین 
بازی  است.  مهم  شود،  بازی  تقویت  باعث  که  خانه  در  محیطی  ایجاد  دلیل 
دراماتیک می تواند به کودکان کمک کند تا اضطراب خود را برطرف کنند چرا 
که به آنان اجازه می دهد در رویدادهای دنیای واقعی به گونه ای عمل کنند 
که به آنها حس کنترل دهد، به عنوان مثال، بازی نمایش حضور در بیمارستان 

یا فروشگاه که همه ماسک به صورت دارند.
ورزش را در اولویت اعضای خانواده قرار دهید

تقویت  برای  موثر  روشی  که  کنید  مشخص  کردن  ورزش  برای  را  زمانی 
ارتباطات خانوادگی در کنار از بین بردن استرس و اضطراب است.

۴ راهکار مفید برای کاهش اضطراب در خانواده
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با آغاز موج چهارم کرونا در کشور و اعمال دوباره ی محدودیت های 
کرونایی، عالوه بر تعطیلی برخی کسب و کارها، برخی کارمندان 
دورکار شدند و سفرهای بین استانی نیز محدود شد، این موضوع 
باعث شد تا تردد در شهرها و جاده ها با کاهش همراه شود و از 

همین رو مصرف بنزین پایین بیاید.
به گفته ی رئیس صنف جایگاه داران کشور با اعمال محدودیت ها 
برای مقابله با کرونا در اردیبهشت ماه امسال، مصرف بنزین تا ۱۵ 

درصد کاهش داشته است.
مصرف بنزین در کشور با انجام سهمیه بندی در آبان سال ۹۸ و 
به دنبال آن شیوع کرونا و اعمال محدودیت ها، با کاهش همراه 
شد. این کاهش آنچنان با شتاب بود که در فروردین سال گذشته، 

مصرف بنزین به حدود ۵۰ میلیون لیتر در روز رسید.
با کاهش محدودیت ها، البته مصرف بنزین نیز بیشتر شد اما دیگر 

به باالی ۱۰۰ میلیون لیتر در روز نرسید.
در تعطیالت عید امسال اما از آنجا که محدودیتی برای سفر وجود 
نداشت، مصرف بنزین دوباره صعودی شد و در مجموع فروردین 
امسال در مقایسه با فروردین سال ۹۹، ایرانی ها ۶۰ درصد بنزین 

بیشتری مصرف کردند.
محدودیت های  دوباره  اما  کشور  در  کرونا  چهارم  موج  آغاز  با 

کرونایی بازگشت و چند هفته نیز ادامه داشت.
در این محدودیت ها، عالوه بر تعطیلی برخی کسب و کارها، برخی 
کارمندان دورکار شدند. سفرهای بین استانی نیز محدود شد. این 
موضوع باعث شد تا تردد در شهرها و جاده ها با کاهش همراه شود 

و از همین رو مصرف بنزین پایین بیاید.
رئیس صنف جایگاهداران کشور با تایید کاهش مصرف بنزین به 
دلیل اعمال محدودیت  های کرونایی، گفت: »مصرف بنزین در این 

مدت حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است«.
به طور کلی جایگاه ها  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  اسداهلل قلی زاده در 
در سال گذشته با کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی فروش مواجه بودند 
و حتی در ایام عید نیز میزان فروش در مقایسه با سال های قبل 
از کرونا بسیار پایین تر بود، ادامه داد: »پیگیری های فراوانی برای 
حل مشکالت موجود و برگرداندن عرضه و مصرف این فرآورده 
حاصل  نتیجه ای  ولی  دادیم  انجام  قبل  سالیان  طبیعی  حالت  به 

نشده است«.
وی افزود: »کافیست دقت کنیم که وقتی جایگاه سوخت فرآورده ی 
کمتری می فروشد حتی نمی تواند هزینه های جاری خود را پوشش 

دهد و عمال زیان روزانه و عدم النفع برای جایگاه دار دارد«.

خطر نگهداری 
اسپری های الکل در 
خودرو در فصل گرما

 

با گذشت بیش از یکسال از شروع ویروس کرونا در دومین بهاری 
از  میکنیم.  نرم  پنجه  و  بیماری دست  این  با  به سر می بریم که 
بیماری،  این  با  مقابله  برای  راهکار  اولین  از  یکی  ابتدا  همان 
ضدعفونی با الکل مطرح شد، که همین توصیه بطری های الکل 
را به یکی از لوازم همراه و ضروری تبدیل کرد اما با گرم شدن 
دوباره هوا، بار دیگر خطر وقوع حادثه در پی نگهداری بطری های 

الکل و ضدعفونی کننده ها در خودرو وجود دارد.
با افزایش دمای داخل خودرو، گرم تر شدن هوا خطر نگهداری این 

مواد در خودروها نیز افزایش پیدا می کند.
البته مواد ضدعفونی کننده و الکلی خود به خود دچار حریق نمی 
شوند اما با به وجود آمدن شرایط خاصی، مثل تابش نور و افزایش 
دمای داخل خودرو می توانند دچار آتش سوزی شوند. به همین 
دلیل افراد باید از نگهداری اسپری های ضدعفونی کننده، بطری ها 
و ظروف حاوی الکل در خودرو خودداری کرد چرا که ممکن است 

منفجر یا دچار آتش سوزی شوند.
هایی  سازمان  سوی  از  باره  این  در  که  هشدارهایی  اساس  بر 
زیادی  انفجار  قدرت  الکل  است،  شده  ارائه  آتش نشانی  جمله  از 
ندارد، اما اگر هوای گرم و بسته مثل خودرو و تابش مستقیم نور 
خورشید موجب افزایش سرعت تبخیر آن شده و موجب به وجود 
آمدن ترکیبی قابل اشتعال خواهد شد. در این شرایط وجود منبعی 
حرارتی مثل کبریت و فندک برای وقوع حادثه ای جبران ناپذیر 

کافی خواهد بود.
همچنین در شرایطی که شیشه بطری ها در معرض نور خورشید 
قرار گیرد عملکردی مثل ذره بین پیدا کرده و با افزایش حرارت، 

خطر وقوع آتش سوزی به وجود می آید. 
بر اساس توصیه و هشدار کارشناسان ایمنی نباید مواد ضدعفونی 
کننده را داخل خودرو رها کرد. همچنین بهتر است هنگام استفاده 
از ضدعفونی ها داخل خودرو پنجره ها باز باشد یا در صورت امکان 

این اقدام را خارج از فضای خودرو انجام شود.

محدودیت های کرونایی 
مصرف بنزین را ۱۵ 

درصد کاهش داد

 

باعث  بازیافتی  کاالهای  یافتن  ارزش  و  بازیافت  موضوع 
بلکه  با شهرداری  موازی  که  است  پدیده ای شده  شکل گیری 
جلوتر از آن، زباله ها را ساعت ۹ شب، از درب منازل و یا مخازن 
نُشسته ی  چهره ی  و  زباله گردها  چرخ دستی  می ربایند!  زباله 
از وقوع رخداد آسیبی اجتماعی اقتصادی دارد که  آن ها، نشان 

قربانیان آن هم شاید چندان متوجه ی آن نباشند.
از  کیسه زباله های پاره شده، عبور چرخ دستی های حمل زباله 
کوچه ها، جمع آوری و نگه داری زباله ها برای مدت ها در حیاط 
شهر،  حاشیه ی  یا  و  فرسوده  بافت های  نیمه مخروبه ی  منازل 
زنگ خطری است برای بهداشت، اجتماع و حقوق شهروندی 
شهروندان و البته نظام شهری ناکارآمد که باعث شده بخشی از 

جامعه ی آن، به چنین راه ارتزاقی روی بیاورد.
شهرداری ها در کشورهای جهان سوم تنها قادر به جمع آوری 
این  مابقی  هستند.  شده  تولید  زباله های  از  درصد   ۸۰ تا   ۵۰
باندهای زباله و به وسیله ی زباله گردها از سطح  زباله ها توسط 

شهر جمع می شود.
حوزه های  در  بسیاری  مسائل  معلول  »زباله گردی«  پدیده ی 
اقتصادی " اجتماعی و حتی زیست محیطی است  که نتیجه ی 
نداشتن  دلیل  به  که  است  شهرنشین ها  از  قشری  ظهور  آن، 
در  و  کار  بازار  چرخه ی  در  نشدن  جذب  و  الزم  مهارت های 
به  ناچار  به  اجتماعی،   رسمی  نظام  و  شهروندی   جامعه ی 
شبکه ی غیر رسمی ارتزاق وارد شده و به دنبال کسب درآمد 
برای رفع نیازهای ضروری، در بخش غیر رسمی اقتصاد شهری 

فعال می شوند.
بدون  و  اسفبار  متخاصم،  اجتماعی  محیط های  در  زباله گردها 
حاشیه ی  یا  و  شهرها   در  سکونت  اولیه  شرایط  به  دسترسی 
شهری  مسئوالن  جانب  از  همواره  و  می کنند  زندگی  شهرها 
شکل،  بدترین  در  حتی  و  مخل  مزاحم،  افرادی  مثابه ی  به 
مجرم، مورد سرزنش قرار می گیرند. به عالوه، این افراد، مورد 

هستند.  نیز  جامعه  افراد  دیگر  سوی  از  فراوانی  برچسب های 
آسیب های  از  بسیاری  معرض  در  زباله گردها،  اینکه  ضمن 
واسط  افراد  بهره کشی  و  سوءاستفاده  و  بهداشتی  و  اجتماعی 

نیز هستند.
با  شده  سازماندهی  شبکه های  در  افراد  این  می رسد  نظر  به 
سرتیم هایی، در ساعت های مشخص و مناطق اختیار شده به 

زباله گردی مشغول می شوند و همه چیز تحت کنترل است.
سود کالن به صاحبان متمول و مزد اندک به زباله گردهایی 
کار  نیروی  این  از  توجهی  قابل  بخش  متاسفانه  که   می رسد 

کودک هم هستند.
نگاه سنتی به پدیده ی »زباله جمع کنی« به این معنا که عده ای 

از سر نیاز اقتصادی و سیر کردن شکم موادی را در بین زباله ها 
پیدا کنند گذشته است و  امروزه با پدیده ی شبکه ای و مافیایی 

»زباله گردی« مواجه هستیم.
و  پررنگ  زیرپوستی،  بسیار  جامعه  در  »زباله گردی«  شبکه 
کریه المنظر است؛ اگرچه این پدیده ارتباط مستقیم با مهاجرت، 
آن،  از  بیش  اما  دارد  جامعه  سطح  در  بیکاری  و  فقر  افزایش 
ما  اینکه  و  است  وابسته  فراشهری  و  شهری  بی برنامگی  به 
از  زباله  جمع آوری  بیاندیشیم.  چاره ای  زباله،  برای  نتوانستیم 
وظایف شهرداری است و همواره این وظیفه برای شهرداری، 
برای  زباله  همین  است.اما  زحمت  پر  و  پرهزینه  دردسرساز، 
برخی  آن ها که واسط هستند و حتی  و  تاجران طالی کثیف 

از زباله گردها سود زیادی دارد.
زباله گردی،  تسهیل  عامل  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  نظری 
برای  افراد  این  که  مخازنی  و  است  زباله  بودن  دسترس  در 
جمع آوری زباله به آن ها رجوع می کنند. بنابراین شاید راه حل، 
در  چندگانه  به صورت  مخازن  وقتی  باشد.  مخازن  این  حذف 
یا مخازن مربوط  مکان های عمومی دربسته قرار داده شود و 
ساختمان ها  داخل  کشورها،  برخی   مانند  مسکونی  منازل  به 
یا  و  اپلیکیشن ها  از طریق  یا  و پسماندهای خشک  قرار گیرد 
از طریق غرفه های بازیافت جمع شود و دیگر پسماند خشک 
جمع آوری  برای  زباله گردها  که  باشد  نداشته  وجود  مخزنی  و 
زباله و پسماند به آن مراجعه کنند، آمار زباله گردی کم می شود. 
اکنون چون هیچ فردی مسئول مخازن جمع آوری زباله نیست، 
هر کسی در هر ساعتی هر چیزی را در این مخازن قرار می دهد 

و یا از آن بر می دارد.
به  و  شهرداری   که  اصلی  راهکار  می رسد  به نظر  همین رو  از 
طور خاص سازمان مدیریت پسماند می تواند برای حل معضل 
است.  پسماند  تغییر شیوه ی جمع آوری  کند،  اتخاذ  زباله گردی 
این  رفع  برای  نمی تواند  قانونی عمال  یا  و  برخوردهای قهری 
مشکل راه گشا باشد، ضمن اینکه تا بازار تجارت زباله به ریل 
دیگری از مشاغل این چنینی، تغییر نکند مسائل دیگری را به 
وجود خواهد آورد. تجارت در حوزه ی زباله چون سودآور است و 
قابل انکار نخواهد بود و اگر نادیده گرفته شود به شیوه ای دیگر 
اجتماعی  نهادهای  بنابراین، الزم است که  خودنمایی می کند. 
کار  بازار  متعارف  به چرخ های  زباله گردها  در هدایت  دولتی  و 

همت کنند.
همچنین شهروندان و شهرداری باید در کنترل و هدایت زباله 
و  شهری  فضای  بهداشت  حفظ  ضمن  بتواند  که  مسیری  به 
روشی  به  را  زباله  بازیافت  عمل  زباله گردی،  پدیده ی  حذف 
اصولی و قانونی و سودآور تبدیل کند با یکدیگر همکاری فعال 

داشته باشند.

 

مادران نسبت به بقیه افراد بیشتر تحت تاثیر بیماری همه گیر 
کووید- ۱۹ قرار گرفته اند و با توجه به وظیفه مراقبتی آنان، 
تقریبا دو برابر بیش از مردان در سراسر جهان شغل خود را 
از دست داده اند و باید از مادران برای تقویت اقتصاد و جوامع 

حمایت بیشتری شود.
به نقل از ویفروم، با شیوع بیماری همه گیر کووید، همه چیز 
حتی روند مادری نیز تغییر کرده است؛ مادران مشغول کار 
جدید، بدون مزد و تمام وقت مادری به همراه همه نقش های 
دیگر در زندگی شده اند. شاید روز جهانی مادر، بهانه ای برای 
قدردانی از تمام مادرانی است که در خانه نشینی، محدودیت، 
عدم اطمینان و اضطراب به آینده همچنان به فعالیت خود 

ادامه داده اند و حامی خانواده و کودکان خود بوده اند.
سراسر  در  مادران  چالش های  از  بسیاری  کووید،  بیماری 
جهان را افزایش داده است؛ مادران در سراسر جهان با تهدید 
جهانی برای سالمتی و رکود اقتصادی ناشی از همه گیری و 
با بحران مراقبت مواجه شده اند که به طور نامتناسبی بر زنان 

تاثیر گذاشته است.
شرایطی که بسیاری از مادران در سراسر جهان با آن روبرو 
هستند، بسیار سخت است. طبق برآوردهای سازمان بهداشت 
زایمان  بارداری و  جهانی، ساالنه حدود ۳۰۰ هزار زن طی 
سال های  بین  تعداد،  این  می دهند.  دست  از  را  خود  جان 
۲۰۰۰ و ۲۰۱۷  تقریبا ۳۵ درصد کاهش یافته است، اما با 
توجه به این که مرگ بیشتر مادران قابل پیشگیری است، این 

روند همچنان ناامیدکننده است.
بر  است.  ناراحت کننده  بسیاری  برای  نیز  اقتصادی  تصویر 
 )OECD( اساس آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
کار  مردان  از  بیشتر  برابر   ۱۰ تا  دو  زنان  در سراسر جهان، 
بدون مزد، ازجمله مراقبت از کودکان را انجام می دهند. یک 
محاسبه با استفاده از داده های آماری با در نظر گرفتن تمام 
مشاغل مدیریت خانه که مراقبین اصلی انجام می دهند )تهیه 
انجام  به  کمک  و  فعالیت ها  برنامه ریزی  غذایی،  وعده های 

واقعی  حقوق  که  است  زده  تخمین  دانش آموزان(  تکالیف 
برای یک مادر در سال ۲۰۲۱ به صورت فرضی به ۱۱۶ هزار 
دالر آمریکا برسد. نتایج بررسی ها همچنین نشان داده است 
که مادران شاغل از نظر ترک نیروی کار، دریافت دستمزد 
عادالنه و به دنبال پیشرفت شغلی رقابتی، هزینه های زیادی 

را متحمل می شوند.
طبق  است.  داده  گسترش  را  نابرابری ها  این  همه گیری، 
از  نرخ  جهانی،  سطح  در  کینزی  مک  موسسه  تخمین 
دست دادن شغل زنان به دلیل بیماری همه گیر کووید- ۱۹ 

نسبت به مردان، تقریبا دو برابر شده است.
نشان می دهد که حدود یک  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  نتایج 
است.  کار  جنسیتی  ماهیت  علت  به  آسیب ها  این  چهارم 
جمله  از  زنان  با  مرتبط  مشاغل  از  بسیاری  خانه نشینی 
موانع  و  کرد  متوقف  را  مراقبتی  خدمات  و  مهمان داری 
بر  اقتصادی  آسیب های  این  در  زیادی  سهم  نیز  اجتماعی 

زنان داشته است. تعطیلی مدارس میلیون ها مادر را مجبور 
به ترک شغل کرد تا از فرزندان خود در خانه مراقبت کنند، 
مادران کودکان زیر پنج سال و مادران تنها با بیشترین آسیب 

مواجه شدند.
برای  است؛  توجه  قابل  همه گیری  در  روان  بهداشت  اثرات 
و  زن   ۶۲۰۰ روی  بر   ۲۰۲۰ سال  در  بررسی  نتایج  مثال، 
۴۰۰۰  مرد در ۳۸ کشور نشان داد که زنان تقریبا سه برابر 
بیشتر از مردان تحت تاثیر مشکالت روانی از جلمه اضطراب، 
از دست دادن اشتها، ناتوانی در خواب و مشکالتی مرتبط با 
انجام کارهای روزمره قرار گرفته اند. بر اساس این نظرسنجی، 
از مهمترین عوامل، افزایش شدید بار مراقبتی بدون هزینه 
عالوه بر نگرانی درباره معیشت، غذا و مراقبت های بهداشتی 

هستند.
کارهای  باید  همه گیر  بیماری  اقتصادی  بهبود  در  جهان 
بیشتری برای محافظت و توانمندسازی مادران انجام دهد. 

معرض  در  را  مادران  که  جامعه  اساسی  چالش های  با  باید 
می دهد،  قرار  جهانی  خطرات  برابر  در  بیشتر  آسیب پذیری 
روبرو شویم. همچنین باید نابرابری های محل کار که موانعی 
به  این  کنیم.  برطرف  را  می کند  ایجاد  شاغل  مادران  برای 
معنای ایجاد دسترسی عادالنه به مرخصی مراقبت برای زنان 
مردان  برای  بیشتری  فرصت های  بنابراین  است،  مردان  و 
دهند.  انجام  را  بیشتری  مراقبت  کارهای  تا  می شود  فراهم 
کاری  سیاست های  تاثیر  بررسی  معنای  به  همچنین  این 
طوالنی مدت  در  زنان  مشاغل  بر  دور  راه  از  و  انعطاف پذیر 

است.
باید برای مادران ارزش قائل شویم نه تنها به دلیل درستی 
کار، به این دلیل که به تقویت اقتصاد و جوامع ما نیز کمک 
خواهد کرد. مک کینزی تخمین می زند که افزایش برابری 
جنسیتی در محل کار می تواند تا سال ۲۰۳۰ تولید ناخالص 

داخلی جهانی را ۱۳ تریلیون دالر افزایش دهد.
خبر خوب این است که بسیاری از دولت ها در سراسر جهان از 
زمان شروع همه گیری، نشانه های امیدوار کننده ای را مبنی 
بر جدی گرفتن مادران نشان داده اند. به عنوان مثال، آرژانتین 
مدیر اقتصاد، برابری و جنسیت را منصوب کرد که متمرکز 
بر گسترش زیرساخت های مراقبت و افزودن انعطاف پذیری 
بیشتر برای دورکاری والدین است. کانادا برای اطمینان از این 
کار، یک گروه ویژه تشکیل داد و اقداماتی برای بازگرداندن 
زنان به نیروی کار و رفع نابرابری جنسیتی را در نظر گرفت. 
آمریکا نیز شورای سیاست جنسیتی برای رسیدگی به برابری 
جنسیتی را ایجاد کرد و همچنین کشورهایی از جمله برزیل 
و هند نیز انتقال وجه نقدی اضطراری به زنان آسیب پذیر را 

ارائه کردند.
هدایت  تحت  مشاغل  نیز  سازمان ها  و  دولت ها  از  بسیاری 
در  را  مادران  از  حمایت  برای  برنامه هایی  گسترش  و  زنان 
اولویت قرار دادند و امیدواریم که امسال به عنوان یک جامعه 
جهانی بتوانیم در ارزیابی زنان و کارهای آنان گامی به جلو 

برداریم.

این که  بیان  با  ایران  ویروسی  بیماری های  شبکه  رئیس 
بستری  میزان  و  مرگ ومیر  موارد  حتما  کرونا  واکسن های 
هرچند  که  گفت  می دهند،  کاهش  چشمگیری  حد  در  را 
جهش های ویروس کووید ۱۹ نگرانی هایی در مورد مقابله 
نشان  بررسی ها  نتایج  اما  آورده  وجود  به  کرونا  واکسن  با 
می دهد که واکسن های موجود علیه اکثر جهش های جدید 

موثر هستند.
ویروس  انتقال  افزایش  شدت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
رعایت  بر  جدید،  جهش های  در  آن ها  سرایت پذیری  و 
پروتکل های بهداشتی، عدم حضور در تجمعات، استفاده از 
ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و شستن دست ها به صورت 

منظم تاکید کرد.
سیدمحمد جزایری اظهار کرد: »شرکت های تولید کننده ی 
جهش های  با  مقابله  برای  الزم  پیش بینی های  واکسن 
طراحی  که  نحوی  به  می دهند  قرار  مدنظر  را  ویروسی 
واکسن های یادآوری از جمله این موارد است تا واکسن ها 

بتوانند جهش های جدید را پوشش دهند«.
افزود:  تهران  علوم پزشکی  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
»واکسن های کرونا حتما موارد مرگ ومیر و میزان بستری 
را در حد چشمگیری کاهش می دهند، به همین دلیل مراکز 
بر  اکید  توصیه ی  جهانی  بهداشت  سازمان  جمله  از  علمی 

تزریق واکسن دارند«.
جزایری یادآور شد: »هرچند جهش های ویروس کووید ۱۹ 

نگرانی هایی در مورد مقابله با واکسن کرونا به وجود آورده 
واکسن های  که  می دهد  نشان  تاکنون  بررسی ها  نتایج  اما 

موجود علیه اکثر جهش های جدید موثر هستند«.
وی بر لزوم رعایت توصیه های بهداشتی تاکید کرد و گفت: 
رعایت  دقت  به  را  بهداشتی  پروتکل های  باید  »همچنان 
کرده و از هرگونه ساده انگاری در این زمینه به شدت پرهیز 

کنیم«.
جزایری با یادآوری این که هرجایی که تجمع باشد، احتمال 
انتقال ویروس افزایش می یابد، افزود: »در جهش های جدید 
شدت  به  آن ها  سرایت پذیری  و  ویروس  انتقال  احتمال 
افزایش یافته است، لذا پروتکل های بهداشتی باید با شدت 
بیشتری رعایت شود تا مردم دچار آسیب های این بیماری 

نشوند«.
وی ادامه داد: »عالوه بر حضور نیافتن در تجمعات مواردی 
شستن  و  اجتماعی  فاصله گذاری  ماسک،  از  استفاده  مانند 

دست ها به صورت منظم باید همچنان رعایت شود«.
نگرانی  از  یکی  ایران  ویروسی  بیماری های  شبکه  رئیس 
و  ابتال  احتمال  را  کشور  به  جدید  جهش های  ورود  از 
سرایت پذیری بیشتری اعالم کرد و گفت: »هرچند رعایت 
پروتکل های بهداشتی در طوالنی مدت سبب خستگی مردم 
شده اما در شرایط فعلی ساده انگاری نسبت به این موضوع 

می تواند زمینه ساز مشکالت جدی برای مردم شود«. 

مادران، قهرمانان روزهای کرونایی

واکسن های کرونا بر بیشتر جهش های جدید موثر هستند

سرگردانی زباله ها در شهرهای بی سامان
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عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج انجمن ازدواج و خانواده کشور، “به 
حداقل رسیدن میزان ازدواج “ را تهدیدی برای نهاد خانواده در هر جامعه ای 
دانست و گفت: مسلما در چنین شرایطی افرادی که ازدواج نکرده اند با توجه به 
نیازهای روانی، جنسی، جسمی و ... خود، مشکالتی را در سطح جامعه برای 
خود و دیگران ایجاد کرده و اینگونه عمال بقاء خانواده های تشکیل شده نیز 

تحت تاثیر همین مسائل و مشکالت به خطر می افتد.
دکتر حسین ابراهیمی مقدم استاد دانشگاه ، در روز جهانی خانواده، اظهار کرد: 
در شرایط فعلی مشکالت اقتصادی به قدری هست که جوانان نگران اند چگونه 
امنیت اقتصادی خانه پدری را رها کرده و وارد زندگی جدیدی شوند که ممکن 
است معیشت آنها در آن دچار مشکل شود و از این رو از تشکیل خانواده و بر 

عهده گرفتن مسئولیت فرد دیگر هراس دارند.
که  جوانانی  از  ای  عده  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  روانشناسی  متخصص  این 
تشکیل خانواده داده اند بیکارند و برخی هم که کار دارند عمال درآمد مناسبی 
برای اداره خانواده ندارند، از سوی دیگر نیز جوانی که وضعیت اقتصادی خوبی 
هم دارد با همین موج همراه می شود و تصور می کند  اگر ازدواج کند گویی 

کار بی قائده ای انجام داده است.
دچار  دارد  مناسبی  اقتصادی  که وضع  جوانی  چنین  اگر  که  است  معتقد  وی 
مشکالت اخالقی نیز شود می تواند بسیاری از نیازهای خود را خارج از چارچوب 
ازدواج و تشکیل خانواده به دست آورد و از این رو عمال اقدامی برای ازدواج 
و  می شود  محسوب  خانواده  تشکیل  برای  تهدیدی  امر  این  نمی دهد.  انجام 

بیانگر “انحطاط فرهنگی و اخالقی” است.
وی همچنین با اشاره به نقش والدین در ازدواج و تشکیل خانواده جوانان، این 
را هم گفت که خانواده های قدیمی تر و سنتی تر اکثرا آرزوی ازدواج فرزندان 
خود را مطرح می کردند اما اکنون بسیاری از خانواده ها، اعتماد به نفس تشکیل 
خانواده را از فرزندان می گیرند. از سوی دیگر برخی خانواده ها تمامی امور و 
مسائل فرزندان را به دوش کشیده اند و اینگونه فرزندان تعلیم و تربیت درستی 
برای ورود به زندگی جدید ندیده  و ترس از ازدواج و تشکیل خانواده در آنها 

شکل گرفته است.
ابراهیمی مقدم تصریح کرد: از سوی دیگر متاسفانه عمده بحث ها و گفتگوهای 
مسائل  و  مباحث طالق  به  خانواده،  تشکیل  پیرامون  شده  مطرح  کارشناسی 
و  خوشبخت  زندگی های  درباره  کمتر  و  می شود  معطوف  ازدواج  مشکالت  و 
خانواده های موفق صحبت شده است. همین امر منجر می شود افراد غولی از 

ازدواج در ذهن خود بسازند.
این عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج انجمن ازدواج و خانواده کشور، 
استفاده نادرست از فضای مجازی را از جمله مشکالت پیش روی نهاد خانواده 
دانست و افزود: در فضای مجازی به علت عدم وجود حریم های زندگی حقیقی، 
افراد خود را متفاوت از آنچه هستند معرفی می کنند. در بین افراد رقابتی برای 
همین  و  می گیرد  شکل  هستند  حقیقی  دنیای  در  آنچه  از  فارغ  دادن  نشان 

متعدد،  روابط  برقراری  برای  بهتری  داوطلبان  افراد،  از  نامیمون  رقابت های 
خیانت ها، بی وفایی ها و... می سازد.

به گفته وی، به نظر می رسد علیرغم نکات مثبت فضای مجازی، به دلیل عدم 
استفاده  از آن  بداخالقی ها  افراد در جهت  این فضا،  از  استفاده  آموزش نحوه 
کرده و در بسیاری مواقع زوجین کوچکترین مشکل نهاد خانواده را بهانه ای 
برای درد و دل کردن با سایر افراد در فضای مجازی قرار می دهند و همین امر 

زمینه ساز بسیاری از خیانت ها می شود.
این متخصص روانشناسی این را هم گفت که میزان بی وفایی و خیانت زوجین، 
مشکلی مختص خانواده های عصر حاضر نیست و مساله ای است که در گذشته 

نیز گزارش شده است.
این عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج انجمن ازدواج و خانواده کشور 
با اشاره به خیانت زوجین در خانواده های امروزی، تصریح کرد: آنچه در عصر 
حاضر نگران کننده است؛ تسری یافتن این بی وفایی ها و خیانت ها به سوی 
امر  این  اما درگذشته  نبودند  امر  این  تمام مردان درگیر  اگرچه  خانم ها است. 
تاثیر  تحت  امروزه  که  حالی  در  می شد،  دیده  مردها  بین  در  بیشتر  نامبارک 
خانواده های  نبود  فرهنگ ها،  ریختگی  بهم  فرهنگی،  تهاجم  نظیر  عواملی 
هسته ای، عدم تمرکز خانواده ها بر یکدیگر، فقر اقتصادی و مهاجرت، خیانت 
زناشویی و بی وفایی در میان زنان نیز در حال افزایش است که به شدت جای 

نگرانی دارد.
وی یادآور شد: نباید فراموش کنیم که خودخواهی های فزاینده ای _با دالیل 
نسل  در  خانواده ها_  توسط  جوانان  نیازهای  تمام  شدن  مرتفع  نظیر  مختلف 
اراده  هرچه  هستند  محق  می کنند  تصور  آنها  رو  این  از  و  دارد  وجود  حاضر 
تالش  با  باید  زوجین  مشترک  زندگی  در  که  درحالی  آورند  بدست  می کنند 
یکدیگر به اهداف خود برسند و از این مسیر لذت ببرند. همین امر نیز منجر به 

افزایش ناسازگاری ها و زیر سوال رفتن تعهد و وفاداری می شود.
با  خانواده کشور  و  ازدواج  انجمن  زوج  و  ازدواج  تیم تخصصی مشاوره  عضو 
اشاره به نقش مرزهای ارتباطی میان افراد در حفظ نهاد خانواده، اظهار کرد: 
گاهی این ارتباطات صرفا در محیط های کاری و محیط های امن با حفظ حد و 
مرزها رخ می دهد اما گاهی این مرزها شکسته شده و ارتباطات افزایش یافته 
و منجر به تشکیل ارتباطات پنهانی و ایجاد پایه خیانت ها، روابط خارج از منزل 

و مسائل این چنینی می شود.
به گفته این متخصص روانشناسی، بسیاری از مواقع افراد مطرح می کنند در 
این  و  مثلثی می شوند  روابط  وارد  دارند  را دوست  عین حالی که همسر خود 
دقیقا همان سمی است که درخت پربار زندگی مشترک و خانواده را به شدت 

دچار مشکل می کند.
ابراهیمی مقدم تصریح کرد: در چنین مواقعی خانواده هایی که اصالت و ریشه 
خود را بیشتر حفظ کرده اند کمتر دچار مشکل می شوند اما واقعیت این است 
افزایش  آنقدر میزان فشار اطرافیان، فضای مجازی و دوستان ناخوشایند  که 

پیدا می کند که گاهی حتی افراد دارای زندگی سالم نیز به اشتباه تصور می کنند 
از “قافله” عقب مانده و به اصطالح “جوانی نکرده اند”، باید جوانی های نکرده 

را هرچه سریع تر آغاز کنند و همین امر مشکالت عدیده ای را بروز می دهد.
شناسنامه  در  شده  ثبت  موارد  به  معطوف  صرفا  طالق  که  است  معتقد  وی 
اقتصادی درون  از مشکالت  )ناشی  اقتصادی  بلکه طالق های  افراد نمی شود 
خانواده ها(، طالق های جنسی )ناشی از مشکالت زوجین در روابط جنسی( و... 

نیز وجود دارد و آنچه امروزه متدوال تر است “طالقهای عاطفی” است.
به گفته این متخصص روانشناسی، در طالقهای عاطفی زن و شوهر تنها در 
یک خانه زنده هستند و زندگی نمی کنند. در چنین شرایطی روابط عاطفی الزم 
و حتی هم کالمی آنها به حداقل می رسد و ممکن است مثل دو فرد غریبه با 
یکدیگر رفتار کنند. از این رو به علت عدم وجود روابط سالم عمال خود را زن و 
شوهر نمی دانند و به خود حق می دهند بسیاری از کارها را انجام دهند و اینگونه 

است که خیانت پایه ریزی می شود.
ابراهیمی مقدم تصریح کرد: بسیاری از خانواده هایی که در طالق عاطفی تن به 
خیانت نمی دهند نیز به احتمال زیاد به دلیل مسائل کمبود عاطفی و مشکالتی 
از این دست دچار کمبود عشق، توجه، اعتماد به نفس و عزت نفس می شوند 
و اینگونه ساختار خانواده ها دچار مشکل می شود. توصیه می شود خانواده ها با 
کاهش حتی ذره ای محبت و توجه، سریعا برای رفع مشکل به روانشناسان و 

مشاوران مراجعه کنند.
نباید رفتارهایی سرد،  وی تاکید کرد: در محیطی که فرزندان حاضر هستند، 
از هرچیز به  از خود بروز داد. طالق عاطفی بیش  خشمگینانه و پرخاشگرانه 
الگویی  یک  عنوان  به  را  خود  والدین  آنها  چراکه  می رساند  آسیب  فرزندان 
می دانند که زندگی خود را بر همان اساس چارچوب بندی می کنند. کما اینکه 
علت ازدواج نکردن بسیاری از افراد و یا مشکل دار شدن ازدواج آنها، مشاهده 

رفتار نادرست والدین و خانواده نا به سامان آنها است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت دو معیار “میزان طالق های ثبت شده” 
و “میزان لذت و خوشی تجربه شده بین زوجین” در بررسی تفاوت طالق در 
عصر حاضر و ادوار گذشته، افزود: بسیاری معتقدند هرچند طالق در شناسنامه 
ثبت می شود و در گذشته ثبت طالق کمتر بوده است اما لزوما پدران و مادران 
ما زندگی شادتر و خوشبخت تری را تجربه نکرده اند. چه بسا بسیاری از آنها 
حداقل نقشی در انتخاب همسر داشته اند و بعضا تا پایان عمر لذت های طبیعی 
زندگی زناشویی را تجربه نکرده اند. از این رو هرچند در حال حاضر با افزایش 
نظر  به  چشمی ها  هم  و  چشم  حتی  و  روانی  اجتماعی،  اقتصادی،  مشکالت 
اینکه طالق  بیان  برای  اما  است  بیشتر شده  می رسد عدم رضایت خانواده ها 
در عصر حاضر نسبت به ادوار گذشته بیشتر شده است یا خیر؛ نیازمند بررسی 

بیشتری هستیم.
و  پرداخت  خانواده ها  بقاء  برای  مولفه هایی  بیان  به  ادامه  در  مقدم  ابراهیمی 
انتخابی  است.  خوب  انتخاب  خانواده ها،  بقای  برای  الزم  مولفه  اولین  گفت: 

که بر اساس معیارهای عقالنی شکل گرفته و در عین حال چاشنی احساس 
را با خود به همراه داشته باشد. همچنین تفاهم بسیار حائز اهمیت است، بقاء 
مستحکم  معموال  دارند  پایینی  تفاهم  سطح  زوجین  آن  در  که  خانواده هایی 
نخواهد بود. از سوی دیگر نوع نگاه در جهان بینی و حتی تفریحات و سرگرمی 
زوجین نیز اهمیت دارد چراکه خانواده هایی که از بودن با هم لذت نمی برند و 
ویژگی های مثبت یکسانی ندارند عمال نمی توانند روابط پایداری داشته باشند.

از خودگذشتگی ها و فداکاری هایی که در  این را هم گفت که  وی همچنین 
گذشته در بین خانواده ها رواج داشته، امروزه جای خود را به خودخواهی ها و 
خود بینی ها داده است. از سوی دیگر در بسیاری مواقع والدین الگوهای خوبی 
برای زوجین جوان نیستند و بجای ارائه راهکار از خاتمه دادن زندگی مشترک 

آنها حمایت و از فرزندان خود جانب داری می کنند.
این متخصص روانشناسی در ادامه توصیه کرد: بنابراین حتما نیاز است مسائل 
و مشکالت زوجین با یک روانشناس در میان گذاشته شود چراکه علم و تجربه 
و بی طرف بودن روانشناس می تواند به رفع بسیاری از مشکالت کمک کند. 
علیرغم اینکه هرچقدر بی احترامی ها و شکستن حریم های میان زوجین بیشتر 
شود احتمال موفقیت در ارائه مشاوره  کاهش پیدا می کند اما هرچه زودتر اقدام 

به مشاوره شود تعمیر، درمان و حفظ زندگی مشترک راحت تر است.
این عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج انجمن ازدواج و خانواده کشور با 
تاکید بر اینکه خیانت زوجین به یکدیگر به هیچ وجه طبیعی نیست و به عنوان 
یک مرض شناخته می شود، ادامه داد: واقعیت این است که پس از چند سال 
به طور معمول آن ذوق و شوق و عطش اولیه تعدیل می شوداما هرچه زوجین 
تفاهم بیشتری داشته، از بودن با هم بیشتر لذت برده و برای اهداف مشترکشان 

تالش کنند، شاهد رفتارهای وفادارانه آنها خواهیم بود.
بی وفایی ها،  نظیر  مسائلی  بروز  هنگام  کرد:  توصیه  همچنین  مقدم  ابراهیمی 
خیانت ها و مسائلی از این دست؛ بهتر است در گام نخست افراد خود را درگیر 
مسائل نکنند. گاهی به زوجین توصیه می شود که چشمانشان را ببندند چراکه 
شاید فرد نیاز داشته باشد بررسی انجام دهد و به آغوش خانواده بازگردد. گاهی 
عکس العمل های شدید و هیجانی مسائل را بدتر می کند. بنابراین اگر افراد با 
درایت به مسائل نگاه کنند احتمال مدیریت و حل مسائل افزایش پیدا می کند.

این متخصص روانشناسی در پایان گفت: باید تا جای ممکن “گیاهان هرز” 
را از “ریشه زندگی مشترک” بکنیم و به خود ریشه آب، نور و مراقبت مناسب 

برسانیم.

ترس جوانان از ازدواج و مرضی به نام »خیانت«


