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یادداشت سردبیر

در دنیای پیچیده امروزی افرادی در انجام وظایف خویش پیشرفت کرده 
و موفق هستند که از اطاعات بیشتری برخوردارند، بنابراین نباید از ترویج 
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی غافل شد. البته نباید هم موضوع کتاب و 
کتابخوانی را فقط راهی برای اوقات فراغت قلمداد کرد، بلکه باید این مهم 

را پایه و اساس هر برنامه ریزی اصولی و توسعه ملی در جامعه دانست.
بسیار باعث تأسف است که شاخص مطالعه جامعه ایرانی در بین اقشار 
تحصیل کرده به طور متوسط کمتر از ۲ دقیقه در روز است و این درحالی 
است که در جوامع پیشرفته ، افراد به طور متوسط ۲ ساعت و نیم در روز 
مطالعه می کنند. این مقایسه عمق فاجعه را نشان می دهد و باید به دنبال 
راهکار هایی برای ارتقاء شاخص مطالعه در کشور بود و به خصوص عوامل 
موثر بر میزان عاقه مندی دانش آموزان به مطالعه غیر درسی را شناخت و 
ارتقاء بخشید. واضح است که کتاب یکی از مهم ترین ابزار های انتقال پیام 
فرهنگ و تمدن از نسلی به نسل دیگر و وسیله ای مهم برای کمال و تفکر 
در انسان ها است.خانواده اولین آموزشگاه هر جامعه است، چون اندیشه و 
باور های انسان ها ابتدا در آن شکل می گیرد، بنابراین یکی از مهم ترین 
کارکرد های خانواده کار کرد فرهنگ سازی است و اگر فرهنگ کتابخوانی 
در جامعه ما رواج ندارد، علت را باید در خانواده جستجو کرد.اگر فرزندان 
با کتاب مانوس نیستند، باید دلیل را در رفتار پدر و مادر ها جستجو کرد. 
اگر در خانواده ای والدین عادت به کتابخوانی داشته باشند کودک قطعا به 
تقلید از آن ها کتاب به دست می گیرد. کتاب بهترین منبع برای آموزش 
مهارت های زندگی به کودکان است و تاثیر بسزایی روی شخصیت آن ها 
می گذارد. از طرفی کتابخوانی والدین برای کودک باعث تقویت ارتباط 
آن ها با یکدیگر می شود.با این اوصاف اگر انسان از کودکی با کتاب خو 
گرفته باشد نه تنها روز به روز به سطح آگاهی اش افزوده می شود، بلکه به 
عنوان انسانِی آگاه وارد جامعه شده، رشد کرده و جامعه را به سوی تعالی 

و ترقی سوق می دهد.
کارشناسان آموزشی می گویند بچه هایی که در سال های قبل از مدرسه 
با کتاب پیوندی عمیق دارند در دوران تحصیل شان هم موفق تر خواهند 
بود.اینگونه افراد حتی در بزرگسالی هم از کتاب جدا نخواهند شد.در 
حضور فرزندمان کتاب بخوانیم و کتابخوانی را بخشی از زندگی روزانه 
خود بدانیم، به مناسبت های مختلف به آن ها کتاب هدیه دهیم، البته دقت 
کنیم که کتاب های خوبی برای آن ها انتخاب نماییم. هیچ گاه کودک را 
مجبور به کتاب خواندن نکنیم. در عوض آن ها را به این کار تشویق نماییم، 
چرا که اجبار باعث کاهش رغبت به مطالعه خواهد شد. کتاب خواندن 
برای کودک باید لذت بخش باشد، بنابراین باید تاش کنیم تا عشق به 
مطالعه را به آن ها القا کنیم، هرچه بیشتر مجات و کتاب در دسترس 
کودک باشد میل به مطالعه در او بیشتر تقویت می شود. کشف عائق 
کودک  در مورد کتاب بسیار مهم است مطمئن شویم که او از چه حوزه 
خاصی لذت می برد و کتاب های مربوط به آن را برایش تهیه کنیم، وقت 
کتاب خواندن بهتر است او را در آغوش گرفته و کتاب های مرتبط با سنش 
را برایش بخوانیم و این کار را هر روز انجام دهیم تا تبدیل به عادت شود. 
پرتوقع نباشیم، قرار نیست فرزند ما از همان سال های ابتدایی زندگی اش 
به جمع فرهیختگان بپیوندد، چیز هایی را برایش بخوانیم که توانایی درک 

و دل بستن به آن ها را داشته باشد.
شیرین خواجه زاده
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 مـدیر موفـق
تعریف موفقیت از دیدگاه جناب آقای وحید رضا 

عسکری عاملیت فروش ورق های MDF ، هایگاس 
و مامینه در استان کرمان
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همه ما تا به حال درباره افراد موفق و رمز و رازهایی درباره چگونگی 
شنیده ایم؛  حرفهایی  یا  خوانده ایم  مطالبی  موفقیت  به  رسیدنشان 
که  باشد  آنهایی  از  متفاوت  اندکی  شاید  است  رویتان  پیش  آنچه 

خوانده یا شنیده اید.
اینجانب وحید رضا عسکری متولد ۱۳۶۰ از استان کرمان عاملیت 
فروش ورقهای ام دی اف و هایگاس و مامینه،دوره دبستان تا 
دانشگاه  شهید  آموخته  دانش  را در شهر کرمان گذراندم  دانشگاه 
بودم  دبیرستان  که  زمانی  هستم،  کامپیوتر  رشته  در  کرمان  باهنر 
همراه با تحصیل در اوقات فراغت در آژانس تاکسی تلفنی هم کار 
می کردم. پس از پایان تحصیات، ابتدا کارگاه کوچکی در چهارراه 
ام دی اف  با ساخت  محصوات  اندازی نمودم و  راه  بهار کرمان 
در کارگاه کوچک خود، کار را شروع کردم، به مرور مقداری ورق 
مامینه تهیه و توزیع کردم و کم کم کار را گسترش دادم و برای 
اینکه در حوزه ی فعالیت خود دچار تکرار نشوم غالبا از اتفاقاتی که 
در گذشته به وقوع پیوسته تجربه ی کاری ازم را کسب کرده ام 
همچنین مشورت با دوستانی که در این زمینه فعالیت ازم  و تجربه 
کافی را داشته اند همیشه موثر و سازنده بوده است. به اعتقاد بنده 
داشتن تخصص و مهارت کافی در هر کاری از واجبات است و در 
حال حاضر مهارت حرف اول را می زند و برای اینکه بتوانید همیشه 
موفق بمانید باید در کار خود نوآوری داشته باشید و ایده های جدیدی 
برای بهتر شدن کسب و کار خود در ذهن بپرورانید. به روز بودن 
برای  است.  اهمیت  بسیار حائز  امکانات موجود  از  بهینه  استفاده  و 
ماندن در عرصه فعالیت شغلی و همچنین بقای فعالیت تولیدی  باید 
تاش مضاعف داشته باشیم تا بتوانیم با توجه به وضعیت اقتصادی 
موجود جامعه ماندگار باشیم. هر فردی باید شغلی را انتخاب کند که 
با وضعیت فعلی امکان کمی وجود  به آن عاقه دارد هر چند که 
دارد، اما در صورت وجود عاقه ، پیشرفت و موفقیت حاصل خواهد 
شد، من از شغل خود راضی هستم و خدا را شاکرم از نعمتهائی که 
به بنده عطا کرده و سعی می کنم با بررسی وضعیت بازار ونیاز آن، 
کارهای خود را به سمت بهترین نتیجه پیش ببرم. برای هر کاری 
باید وضعیت بازار و نیاز جامعه را مورد بررسی قرار داد، من ابتدا از 
یک کارگاه کوچک شروع کردم و وسایلی که با ام دی اف ساخته 
می شد تولید می کردم  و با توجه به نیاز بازار وارد این کار شدم. 
متاسفانه ما با توجه به اقلیم استان هیچگونه تولید کننده مشهوری 
نداریم و فقط مصرف کننده و توزیع کننده هستیم ولی با این حال 
بازار کار خوبی برای بسیاری از همشهریان است. از مشکات فعلی 

نوسان قیمت در بازار و عدم تهیه به موقع کاا و وضعیت اقتصادی 
مردم که توان خرید پایینی دارند می باشد. محیط کارگاه ما متاسفانه 
آن  باای  اجاره  و  درآمد  کسب  برای  باید  و  باشد  می  استیجاری 
تاش زیادی داشته باشیم. مشکات و موانع در زندگی هر فردی 
حتما پیش خواهد آمد ولی مسئله مهم، نحوه برخورد با مشکات و 
راه حل هایی است که باید بررسی و انتخاب شود، در حیطه کاری 
و  اجناس  تهیه  و  رقابت  بازار  به   توجه  با  دارد  زیادی وجود  موانع 
مهمتر از آن فروش و توزیع اجناس است. در مجموع پول در آوردن 
کار خیلی سختی نیست اما مهمتر از داشتندرآمد باا، روش آن است. 
مناسب  حد  در  ثروت  باشد.  و حال  پاک  اول  درجه  در  باید  پول 
مطلوب است، به شکلی که فقط مشکات مالی را حل کند اما باید 
دانست همیشه ثروت باعث آسایش نمی شود. انسان باید برای خود 
تعریفی از ثروت داشته باشد، از نظر من ثروت به چند نوع تقسیم 
می شود : مهمترین ثروت و داشته ی هر انسان، انسانیت و معرفت 

برای  گیرد.  می  قرار  بعدی  اولویتهای  در  مادی  ثروت   و  است  او 
رسیدن به ثروت باید تاش کرد، انسانیت زمینه ساز رسیدن به سایر 
با توکل به خداوندکارهای خود را شروع کنید، درآمد  ثروتهاست.  
زیاد را سر لوحه کار قرار ندهید بلکه باید نان رساندن به دیگران را 
از شکست نهراسید، برای شروع کسب و  باشید،  نیز مدنظر داشته 
کار خود وضعیت بازار را بررسی کرده و سپس اقدام کنید. فردی که 
می خواهد در بازار کار موفق باشد باید روابط عمومی عالی داشته 
باشد و در خانواده نیز باید حد واندازه نگهدارد به شکلی که کار مانع 
روابط خانوادگی او نشود و بلعکس. افرادی موفق هستند که هدف 
گذاري، انعطاف پذیری،ریسک پذیري،مردم دوستی، شناخت توانایي 
هاي واقعي خود،ثبات قدم و تاش بی وقفه دارند، توصیه من به 
شما برای تبدیل شدن به یک مدیر خوب و موفق داشتن اندیشه ی 

پاک، تاش و آینده نگری است.
همه دلشان می خواهد که زندگی بهتری داشته باشند، اما این زندگی 

بهتر ممکن است از دید هرکس متفاوت باشد. به نظر شما زندگی 
بهتر یعنی چی؟ به نظر من زندگی بهتر یعنی زمانی که ما بیشترین 
به  باشیم وشاکر هستیم  بهترین خودمان  تا  را می کنیم  سعی خود 
در  هرآنچه  از  مان.  شده ی  ندیده  و  دیده  داشته های  همه  خاطر 
زندگی داریم رضایت کامل داریم و نهایت بهره را می بریم. هرآنچه 
در توان داریم به کار می گیریم تا رشد کنیم، حس و حال خوشی 
داشته باشیم. شاد باشیم و حسرت روزهای از دست رفته را نخوریم. 
زمانی زندگی ما بهتر خواهد شد که این بهتر شدن و بهبودی همه 
جانبه باشد، در کار و کسب، روابط بین فردی، اجتماعی و نگرش 
ما نسبت به زندگی و… در ثانی این بهتر شدن زندگی باید از دید 
خودمان باشد و به انتظارات و قضاوت های دیگران نباید توجه کرد. 
برای داشتن زندگی بهتر باید روی زندگی و رفتار خودمان کنترل 
داشته های  به  کافیست  گاهی  کنیم.  زندگی  زیباتر  و  باشیم  داشته 
خودمان در زندگی فکر کنیم و شکرگزار آنچه داریم باشیم. تا خداوند 
افزونش کند. شکرگزار حتی ساده ترین و کوچکترین داشته هایمان 
این  البته  و  دید  خواهیم  را  آن  آسای  معجزه  نتیجه  حتما  باشیم، 
شکرگزاری قطعا همراه با تاش خواهد بود. تاش برای بهتر شدن، 
تاش برای رشد کردن و تاش برای بهترین خودمان بودن. شما 
این  و  هستید.  رشد  و  تغییر  خواهان  که  هستید  افرادی  جزء  قطعا 
جای تبریک دارد. برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم به ارتباط 
مؤثر با دیگران و انواع مهارت های فردی و بین فردی نیاز داریم. 
باید از لحظه لحظه حیات خود لذت ببریم. ازم است تغییر کنیم و 

مهارت های ازم را بیاموزیم.
نام  می توان  بهتر  زندگی  یک  برای  که  ضروری  مهارت های  از 
از رفتار  انتقاد نکردن  برد پذیرش کامل مسئولیت اعمال خودمان، 
دیگران، پرهیز از بحث کردن و حسن جویی دیگران، احترام گذاشتن 
به نظرات دیگران و دوست داشتن دیگران ازجمله مهارت هایی است 
که ما در زندگی اجتماعی خود به آن نیاز داریم و اگر تا به حال به 
علت روش آموزش نادرست مهارت هایی رو که باید، یاد نگرفتیم و 
یا کمتر یاد گرفتیم حال که آگاه شدیم  به دنبال یادگیری آن باشیم. 

برای ارتقاء آن تاش کنیم.
به امید موفقیت روزافزون شما

خبرنگاران نشریه طرح فردا:
خانم شیرین خواجه زاده
فاطمه لک گوهری

زندگی موفق به چه عواملی وابسته است؟
به بیان رادمردی موفق چون جناب آقای وحیدرضا 

عسکری عاملیت فروش ورق های MDF ، هایگاس و 
مامینه در استان کرمان

آگهی تغییرات درمانی خیریه جواداائمه )ع (
به   ۱۰۶۳۰۰۰۶7۰9 ملی  شناسه  و   5۰ ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه 
شماره  نامه  طبق  بر  و   ۱۳98/۰4/۱5 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 
ا  ا  عمومی ف.  امنیت  و  اطاعات  پلیس  مورخ98/۰۶/۳۱   ۳۰/۰۱/5۱۶/2/29۱4

کرمان
 ۱- آقای محمد جواد فدائی فتح آبادی به شماره ملی 2992۳95۱۱۰ به سمت 

رئیس هیئت مدیره
 -آقای محمد حسین پور ابراهیمی به شماره ملی 22974498۶۰ به سمت نائب 

رئیس هیئت مدیره
 -آقای محمد حسن ساعدی به شماره ملی 2992۳۶2۰۶9 به سمت خزانه دار و 

عضو هیئت مدیره
 -آقای علی پهلوان زاده ایرانی به شماره ملی 299۱۱85848 به سمت عضو هیئت 
مدیره  -آقای سید احمد انصاری به شماره ملی299279۱57۱ به سمت عضو هیئت 
مدیره -آقای علی اکبر احمدی داورانی به شماره ملی 2992448222 به سمت مدیر 

عامل ) خارج از هیات مدیره (
بروات   ، ، سفته  از قبیل چک  تعهدآور شرکت  بهادار و  اوراق  اسناد و   2- کلیه 
،قراردادها و عقود اسامی با امضاء دو نفر از افراد ذیل : مدیر عامل و یکی از دو 
امضاء آقایان محمد حسین پور ابراهیمی ) نائب رئیس( یا محمد حسن ساعدی ) 
با  با مهر مؤسسه معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری  خزانه دار( همراه 
امضای مدیر عامل و در غیابش با امضاء جانشین مدیر عامل همراه با مهر موسسه 

معتبر می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۶۶77۶9(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مرغ داران کرمان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰8۶2۱۱۱۳87 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳97/۰8/28
منضم به نامه شماره ۱9۱۰8۰8/۳42/2۰/25۰ مورخ97/۰9/۰۳

اداره تعاون روستایی شهرستان کرمان :
هیئت  رئیس  سمت  به   299۳۰8۰97۰ ملی  کد  باشی  متولی  ناصر  ۱-آقای   

مدیره 
- آقای علی نخعی کد ملی ۳2۱978۳85۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
- آقای حبیب اله روشن ضمیرکد ملی 29925۶۳۰72 به سمت منشی هیئت 

مدیره
یزدانپناه  محسن  وآقای   2992۱57۳۳۶ ملی  کد  مرادنژاد  علیرضا  آقای   -
کدملی  ۶۰799۳7425 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . 
عامل  مدیر  سمت  به   ۳7۱95۶۱45۳ ملی  فرکد  ریاحی  محمدحسن  آقای 

انتخاب گردید
هیئت  که  مواردی  استثنای  به  تعهدآور  اوراق  و  اسناد  کلیه  امضای  2-حق   
امضاء  با  باشد  داده  خاص  ترتیبی  اتحادیه  جاری  امور  اداره  منظور  به  مدیره 
با  اتحادیه  عادی  اوراق  بود  خواهد  معتبر  مدیره  هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر 
امضاء مدیر عامل است مگر مراسات هیئت مدره که به امضاء رئیس هیئت 

مدیره صورت خواهد گرفت.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۶۶54۱7(

آگهی تغییرات شرکت فرش الماس کویر کرمان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7۶۰2 و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳57۳۱ به 

استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳98/۰5/۰5
 الف-ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به97/۱2/29 مورد تصویب قرار 

گرفت. 
ب-موسسه حسابرسی شاخص روش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰4۳28۰5 و 
شماره ثبت ۱۰787 به عنوان حسابرس وبازرس اصلی و خانم منیره اسامپور به 
شماره ملی 44۳۰۶۳8۰47 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۶۶54۱9(
......................................................................................................................................
آگهی تغییرات شرکت مهندسی دانش گستر محب صنعت

شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱55۱۱ و شناسه ملی ۱4۰۰7۶222۳9 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳98/۰8/۰۱

 الف-تاسیسات،خدمات مشاوره و اجرای پروژه های تاسیساتی ،عمرانی،برق،انرژی 
اساسنامه اصاح  ماده مربوطه در  الحاق و  فعالیت شرکت  به موضوع  ،مکانیک 
گردید . در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای 

ازم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(
به آدرس شهر کرمان، محله قدمگاه  ثبتی کرمان   ب- محل شرکت در واحد 
کدپستی  همکف  طبقه   ،  ۰ پاک   ، شهدا  میدان   ، شریعتی  دکتر  خیابان   ،

7۶۱۳999575 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۶۶54۱8(

آگهی تغییرات شرکت توزیع نیروی برق شماره 
دوازده جنوب شرق 

شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۳75 و شناسه ملی ۱۰8۶۰5۳۶9۱7
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳98/۰8/۰۶ منضم به نامه شماره 
۶5۳5/98/ص  مورخ 8/7/98 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیرجان

زاده  علی  غامعباس  آقای   : باقیمانده  مدت  برای  مدیران  سمت  الف-تعیین   
شریف آبادی به شماره ملی۳۰7۱۳۳۳48۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم 
عصمت خدابخشی به شماره ملی ۳۱۳۰۰25855 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره  آقای محمد قهارزاده به شماره ملی۳۰7۰987۰۶۰ سمت منشی هیئت 

مدیره 
اصلی  عضو  سمت  به  ملی۳۰7۰22۱۱۰۶  شماره  به  حافظی  رجبی  علی  آقای 
هیئت مدیره  آقای منوچهر عزت آبادی پور به شماره ملی ۳۰7۱5۱2۰58 به 

سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
ب-کلیه قراردادها،اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره )اعم از برات، سفته 
، چک( و سایر اوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت 
آقای امیر رضائی مدیرعامل تعاونی و به انضمام امضاء یک نفر از اعضاء هیئت 
مدیره آقای غامعباس علی زاده شریف آبادی یا خانم عصمت خدابخشی )اعضاء 
هیئت مدیره ( و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای 

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر تعاونی قابل قبول و معتبر است. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سیرجان)۶۶۶۳27(
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؛  است  همراه  وحرکت  وخنده  هیجان  با  همیشه  شادي   
با خنده  لزومًا  در حالیکه درنشاط، احساس بهجت وسرور 
همراه نیست ولي احساسي است که موجب لذت فرد مي 
شود. نشاط فقط خنده و طنز نیست، بلکه یک حس دروني 
است. به همین ترتیب شادي میتواند یک هیجان کاذب و 
اصیل،  نشاط  ماهیت  حالیکه  در  باشد  منفي  زودگذر حتي 
شاد  از صرفًا  اینجا صحبت  در  لذا  است.  دوام  با  و  مثبت 
کردن جامعه با تمسک به هر ترفندي نیست بلکه منظور 
روشهایي است که شور و هیجان پایا و واقعي را در تمامي 
و  بیشتر  تحرک  باعث  و  برده  باا  جامعه  گروههاي  زیر 
موثرتر جامعه شود.براي افزایش نشاط جامعه باید به دنبال 
راهکارهایي پایاتر و پویاتر بود. به نظر میرسد باید به دنبال 
راهکارهایي مطلوب براي ارتقاء نشاط باشیم که در ادامه به 
کلیاتي از این راهکارها اشاره میشود.داشتن لبخند بر لب در 
برخوردهاي اجتماعي و دوري از عبوس بودن، اخم کردن و 
مکدر بودن که باعث انتقال انرژي منفي به دیگران میشود. 
استفاده از عطر و لباس هاي آراسته با رنگ هاي شاد در 
منزل و در جامعه متناسب با هنجارهاي اجتماعي، به عنوان 
مثال رنگهاي سنگین اما شاد براي خانم ها و آقایان وجود 
دارد که میتوانند در محیط کار، جامعه، و خانواده استفاده 
افراطي  گرایش  باعث  این مهم  به  توجهي  ولي کم  کنند 
اعتماد به نفس،  به رنگهاي تیره و کدر مي شود. تقویت 
اراده و حافظه و تربیت آنها در مسیر پرورش با روشهاي 
بر  کنترل  ایجاد  و  رواني  فشارهاي  از  پیشگیري  کارآمد. 
فشارهاي رواني، کمک به باا بردن ظرفیت تحمل پذیري 

و پرهیز از عصبانیت هاي زودهنگام. ریشه کني افکار منفي 
و ناآرام و هیجانهاي رنج، به عبارتي باید تاش کنیم که 
مشکات زندگي مانند مسائل اقتصادي تمامي فکر و ذکر 
حد  در  و  نکند  اشغال  زندگي  لحظات  تمامي  در  را  افراد 
متعادل به افکار مثبت نیز توجه داشته باشند و روحیه امید 
را در درون خود و با اراده تقویت نمایند. فراگیري بهداشت 
رواني و پیشگیري از آسیبهاي فردی. ایجاد قدرت غلبه بر 
ترس و ناراحتیهاي زندگي . تقویت ارتباط هاي اجتماعي و 
ارتباطهاي خانوادگي صحیح و کار آمد. فراگیري ورزشهاي 
فکري و به کارگیري آن در مسیر تعلیم و تربیت . رشد و 
شکوفایي استعدادها . بکار گیري افکار مثبت و متعادل در 
مانند  آور  امید بخش و شادي  به عوامل  پرداخت  زندگي. 
رضایت و تحمل، پرهیز از گناه، مبارزه با نگراني، حضور در 
مجالس شادي، ورزش، سفر و تفریح، تفکر در آفریده هاي 
خداوند، یادگیري و اتخاذ شیوه صحیح برخورد با مشکات، 
داشتن قضاوتهاي مثبت در خصوص افراد و امور و تصویر 
سازي هاي مثبت.ازم به ذکر است که این اقدامات فردي 
الگوسازي مقدور  اجتماعي و  تغییر هنجارهاي  با آموزش، 
است. یعني مثا زیاد کردن لبخند بر روي چهره مردم و 
دور کردن اخم و یا استفاده از عطرها و بوهاي خوش به 
صورت فردي و یا معطر نمودن محل کار و زندگي اموري 
نسبتا ساده است که با کمي آموزش و الگوسازي و استفاده 
پیاده سازي است ولي طبیعي است که  قابل  از رسانه ها 

تنها در سایه یک برنامه ریزي دقیق ممکن خواهدبود.

 بیشتر مردم از اثرات نامطلوبی که دستگاه های دیجیتال ممکن 
است بر سامت روان آن ها داشته باشند، آگاهند اما شاید کمتر 
کسی از فواید تکنولوژی برای بهبود وضعیت روانی اطاع داشته 
باشد. به گزارش ایسنا، تنها چند دقیقه صرف وقت در رسانه های 
دیگران  که  برساند  باور  این  به  را  افراد  است  ممکن  اجتماعی 
این  می کنند.  زندگی  آن ها  از  شادتر  و  ثروتمندتر  سالم تر،  بسیار 
دارند  تصوری  چنین  که  را  افرادی  روان  سامت  می تواند  امر 
با  افسردگی  مستقیم  ارتباط  مطالعات هم چنین  بیاندازد.  به خطر 
در رسانه های  داده اند.  حسادت  نشان  را  فیسبوکی  حسادت های 
اجتماعی، در کنار مشکات در روابط، سامتی و خواب که ناشی 
از پیمایش بیش از حد در رسانه های اجتماعی است، باعث شده 
که از این تکنولوژی اغلب به عنوان وسیله ای یاد شود که وضعیت 

سامت روان را متزلزل می کند.
می کند  ویران  را  ما  روان  واقعَاَ سامت  تکنولوژی ها  این  آیا  اما 
بودنشان  مفید  یا  بودن  زیان آور  آن ها  از  ما  استفاده  چگونگی  یا 

را  تعیین می کند؟
در واقع روش های زیادی وجود دارد که به کمک آن ها می توانید از 
دستگاه های دیجیتالی خود برای ایجاد قدرت ذهنی استفاده کنید. 
کنترل عاقانه ی مدت زمانی که در رسانه های اجتماعی صرف 
می کنید، می تواند به شما در رسیدن به اهدافتان، بهبود سامتی و 
ایجاد زندگی بهتر کمک کند .در ادامه چند روش به نقل از مجله 
- فوربز- آورده شده که به کمک آن ها می توانید از دستگاه های 

دیجیتالی برای ایجاد قدرت ذهنی استفاده کنید:
۱- از ابزارهای تکنولوژیکی استفاده کنید که باعث تقویت قدرت 

ذهنی می شوند!
تمرین های  حتی  یا  کنید  تمرین  را  مثبت  تفکر  می خواهید  اگر 
دنبال  به  یا  کنید  نصب  را  برنامه هایی  بگیرید،  یاد  را  مدیتیشن 
اهداف  به  رسیدن  در  شما  به  که  باشید  آناین  کاس های 
خودسازی کمک می کند. حتی می توانید از طریق تلفن هوشمند 
مثبت اندیشی  اگر می خواهید  کنید.  درمانگر صحبت  با یک  خود 
باشید،  داشته  نیز  شادی  زندگی  و  کنید  تقویت  زندگی تان  در  را 
یاری  مسیر  این  در  را  شما  که  دارد  وجود  بسیاری  برنامه های 
می کند. مثبت اندیشی به شما کمک می کند تا در حل مشکات 
زندگی خود مانند اختافات خانوادگی یا افسردگی بهتر عمل کنید. 
این برنامه ها در هر ساعت از شبانه روز می توانند در خدمت شما 

باشند تا در تقویت قدرت ذهنی همراهی تان کنند.
استفاده  واقعی  ارتباطات  ایجاد  برای  اجتماعی  رسانه های  از   -2

کنید!
نخ   ۱5 استعمال  از  بیشتر  تنهایی  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
سیگار در روز می تواند به سامتی شما آسیب برساند و رسانه های 
اجتماعی به طرز عجیبی بر منزوی کردن مردم و گسترش تنهایی 
از  نسبت به قبل از عصر دیجیتال تاثیر داشته اند. شما می توانید 
رسانه های اجتماعی برای تعامل با افرادی استفاده کنید که آن ها 
افراد  است.  لذت بخش  برایتان  آن ها  با  ارتباط  و  دارید  را دوست 
و  بگذارید  زیبا  نظرات  آن ها  برای  کنید،  پیدا  را  خود  با  همفکر 
محتواهای لذت بخش برای خود را تولید کنید. هم چنین می توانید 
هستید،  همفکر  آن ها  با  اجتماعی  رسانه های  در  که  را  افرادی 
بررسی کرده و با آن ها در فضای واقعی ارتباط برقرار کنید. این 
مورد  در  خوبی  احساس  کند  کمک  شما  به  می تواند  ارتباطات 
به  باشید و در ضمن  اجتماعی خود داشته  از رسانه های  استفاده 
است  مفید  شما  روانی  سامت  برای  که  روابطی  ایجاد  در  شما 
کمک می کند. به یاد داشته باشید که رسانه های اجتماعی هرگز 
به عنوان  از آن  واقعی شود.  ارتباطات در زندگی  نباید جایگزین 
به  نه  کنید،  استفاده  خود  اجتماعی  زندگی  تقویت  برای  ابزاری 

عنوان جایگزینی برای جلسات حضوری.
۳- افرادی را دنبال کنید که برای شما الهام بخش هستند!

شما  برای  که  کنید  دنبال  را  افرادی  اجتماعی  رسانه های  در 
اکانت هایی  شوید.  تبدیل  بهتری  فرد  به  تا  هستند  الهام بخش 
نمی دهد،  زندگیتان  در  استفاده  برای  مفید  اطاعات  شما  به  که 
کنید  حاصل  اطمینان  بنابراین  ندارند.  را  وقتتان  صرف  ارزش 
و  اکانت ها  به  می کنید  اجتماعی  رسانه های  صرف  که  را  زمانی 
افرادی اختصاص دهید که اطاعات آموزشی، نکات الهام بخش 
یا پیام های انگیزشی ارسال می کنند و نگاه کردن به حساب هایی 
یا  را که برای شما مفید نیست، کنار بگذارید. هرگونه اطاعات 
تصویری که باعث می شود نسبت به خود احساس بدی پیدا کنید 

را از اکانت خود حذف کنید.
از  را  نمی کنند  اضافه  شما  زندگی  به  مثبتی  نکته  که  را  افرادی 
اکانت خود حذف یا مسدود کنید و در این مورد از افراد خجالت 
اجتماعی  رسانه های  صرف  که  زمانی  اختیار  که  چرا  نکشید، 

می کنید، دست خود شما است.
تصور کنید هر روز رسانه های اجتماعی را باز کنید تا پست هایی 
را مشاهده کنید که شما را ترغیب می کند روز بهتری برای خود 
برای  نیاز شما  مورد  ایجاد ذهنیت  در  امر می تواند  این  بسازید.  

قوی تر کردن خودتان مؤثر باشد.
4- زمانی را که صرف رسانه های اجتماعی می کنید، کنترل کنید!

توجه داشته باشید حتی اگر تمام برنامه های مفید دنیا را روی تلفن 
هوشمند خود نصب کنید اگر با افرادی که می خواهند به طور دائم 
از دنیا شکایت دارند، تعامل داشته باشید، نمی توانید قدرت ذهنی 
ازم را در خود ایجاد کنید.  راه هایی را که دستگاه های دیجیتالی 
شما را از قدرت ذهنی مورد نیازتان دور می کند، شناسایی کنید. 
سپس استراتژی های سالم تری را برای استفاده از این دستگاه ها 
در  زمانی  محدودیت  برنامه ها  تمام  از  استفاده  برای  کنید.  اتخاذ 
نظر بگیرید. در زمان خواب تلفن همراه خود را کنار بگذارید. در 
هفته چند بار تصمیم بگیرید بدون به همراه داشتن تلفن همراه 
از خانه بیرون بروید. با کمک این راهکارها می توانید از این امر 
اطمینان حاصل کنید که تکنولوژی در حال کمک به شما برای 
بهبود وضعیت سامت روانتان و ایجاد قدرت ذهنی در شما است.

چند توصیه سامتی برای 
استفاده از فناوری

 درماندگی ارتباطی، مهمترین عامل اختافات خانوادگی 
و طاق های عاطفی در بین زوج های جوان است.

کنند  می  تصور  که  افراد  از  بسیاری  تصور  برخاف 
دایل  زناشویی  زندگی  در  اختافات  عامل  بیشترین 
و  میدانی  مشاهدات  ولی  دارد  معیشتی  و  اقتصادی 
مراجعات زوجین به روانشناسان نشان می دهد که ریشه 
و اساس اختافات به خاطر نداشتن مهارت های ارتباطی 

و درماندگی در این حوزه رفتاری است.
افرادی که در روابط خود دچار درماندگی ارتباطی هستند 
گرفتن  در  همواره  آنها  دارند  مشترکی  مشکات  اغلب 
حداقل حق و حقوق زندگی خود ناتوان هستند و گوشه 
چالش  از  بخشی  افسردگی  مواردی  در  و  انزوا  نشینی، 

های آنهاست.
باعث کاهش عاقه بین زوجین می  ارتباطی  درماندگی 
مقابل،  طرف  و  خود  شناخت  بدون  که  کسانی   ، شود 
از  پس  دارد  دوست  کورانه  کور  احساس  با  را  دیگری 
ازدواج به دلیل نداشتن ارتباط موثر، راهشان از یکدیگر 
جدا می شود و این احساس تبدیل به بی تفاوتی نسبت 
ممکن  که  درحالی  شود،  می  تنفر  حتی  و  یکدیگر  به 
است هر کدام از طرفین، افراد خوبی باشند ولی در کنار 

یکدیگر نمی توانند تیم قوی و خانواده ای ریشه دار را 
برقراری  در  دلیل ضعف  به  اینها  تشکیل دهند که همه 

ارتباط است.
اندازه  از  بیش  تمرکز  جای  به  ها  خانواده  حاضر  درحال 
و وسواسی به موضوعات اقتصادی و کسب درآمد بیشتر 
موثر  اجتماعی  ارتباط  و  خانواده  در  گفتگو  درصدد  باید 
تنش  کاهش  و  مشکات  رفع  چراکه  باشند  جامعه   در 
ریشه  بلکه  ندارد  اقتصادی  تنها عامل  منفی  و هیجانات 

اختافات در گفتمان زوجین نهفته است.
است؛  مرتبط  اعضا  ارتباطات  نوع  با  خانواده  رضایت 
حمایت، مذاکره، برداشت مثبت، برقراری ارتباط متناسب 
از یکدیگر  نیازها و نشان دادن درک اعضای خانواده  با 
ایجاد  برای  که  است  ارتباطی  رفتارهای  از  تعدادی  تنها 

یک خانواده سالم و خوشحال، ازم است.
ارتباطی  درماندگی  عوامل  از  یکی   شبکه های مجازی 
بین زوجین است و نداشتن مهارت های ارتباطی و عدم 
گفتگوی سالم همسران، خانواده ها را متزلزل کرده که 
چراکه  است  برعلت شده  مزید  هم  مجازی  فضای  البته 
بخشی از نیازهای گفت و گو افراد در طول روز در فضای 
می  مرتفع  مجازی  های  شبکه  خاکستری  و  آلود  ابهام 
شود که همین امر باعث کاهش مضاعف ارتباط زوجین 

می شود.
شکی نیست که نوع ارتباط زوجین در رفتار فرزندان نیز 
تاثیرگذار است مطالعات نشان می دهد که نوجوانانی که 
و  و عشق  کرده  نارضایتی  احساس  والدین  با  ارتباط  در 
مراقبت کافی از طرف پدر و مادر خود دریافت نمی کنند، 
مشکات  عاطفی،  ناراحتی های  دچار  اینکه  احتمال 
آنان  و  است  بااتر  شوند  مخدر  مواد  مصرف  و  مدرسه، 
افسردگی،  دچار  کمتر  دارند  والدین  با  خوبی  رابطه  که 
اضطراب و عدم اعتماد به نفس شده و سطح عزت نفس، 

موفقیت و سامت روانی کلی آنان بااتر می رود.

به  کودکان  تفریح  بیشترین  دور،  چندان  نه  سال های  در   
و  داشت  اختصاص  و شاد  فیزیکی مهیج  و  بازی های سنتی 
امروزه اغلب آن ها در بند و زندانی بازی های اینترنتی فضای 
با تغییر سبک زندگی طی سال های  مجازی گرفتار شده اند. 
اخیر کودکان نیز از این قافله تغییرات استثنا نبوده اند و زندگی 
آن ها نیز دستخوش تحوات بسیار زیادی شده است. نه دیگر 
از بازی های دسته جمعی با توپ پاستیکی خبری هست و 
نه جایی برای بازی های کودکانه؛ هر چه که هست در قاب 
این  که  می شود  خاصه  رایانه ای  یا  همراه  تلفن  شیشه ای 
روزها جای خود را در میان کودکان و نوجوانان باز کرده و 

از شادابی و سرزندگی خاص دوره کودکی جدا کرده است.
استفاده بی قید و شرط  نتیجه  کودکان گوشه گیر و منزوی، 

از اینترنت!
از والدین فارغ از کنجکاوی که بزرگترین خصیصه  بسیاری 
کودکان و نوجوانان است، آن ها را بدون هیچ قید و بندی در 
حضور در صفحات مجازی و فضاهای اینترنتی آزاد می گذارند 
مدت  طوانی  حضور  مضرات  و  بی توجهی  این  عواقب  و 
فرزندانشان در نهایت، دامن گیر خود کودکان و اجتماعی که 
با آن در ارتباط هستند می شود. کودکانی منزوی، گوشه گیر 
دنیای مجازی  با  بی حد و حصر  ارتباط  نتیجه  پرخاشگر  و  
است و در صورت عدم برنامه ریزی دقیق و نظارت محبت 
ارتباطات  امروز که دنیای  اغلب کودکان دنیای  والدین  آمیز 
است نیز رفتاری این چنینی را در پیش خواهند گرفت. حضور 
بیش از حد کودکان در فضای اینترنتی و بازی های رایانه ای 
به مرور زمان به ایجاد اضطراب و استرس، کاهش تعامات 
مستقیم و رودررو و همچنین به کاهش اعتمادبه نفس آن ها 
منجر خواهد شد. سامت  روحی و روانی کودکان از اهمیت 
بسیار باایی برخوردار است و والدین به ویژه  آن هایی که پدر 
و مادر هر دو در بیرون از خانه مشغول به کار هستند، نباید 
ساعات تنهایی کودک خود را با فراهم کردن حضور مستمر 
وی در فضای مجازی و صفحات اینترنتی پر کنند. جلوگیری 
از ارتباط کودکان با دنیای اینترنتی و دیجیتالی و حضور آن ها 
باید  والدین  ناپذیر است و  اجتناب  امری  در چنین فضاهایی 
بادقت نظر خود، این مسئله را به طور آگاهانه مدیریت کرده 
خودداری  اینترنتی  در صفحات  کودکان  مستمر  حضور  از  و 

کنند.

عملکرد  نحوه  بر  والدین،  دوستانه  البته  و  آگاهانه  نظارت 
و  دوستی  زبان  با  است،  ضروریات  از  نوجوانان  و  کودکان 
از  آن ها  آگاه ساختن  و  با کودکان سخن گفتن  آمیز  محبت 
عواقب کاهش تعامات دنیای حقیقی و همچنین پرهیز از به 
کارگیری زبان اجبار بدون بیان دایل آن، راه کارهای مناسبی 
است که می توان در چگونگی بود و نبود کودکان و نوجوانان 
از  بسیاری  امروزه  کرد.  اشاره  آن  به  اینترنتی  صفحات  در 
مدارس و فضاهای آموزشی به ارائه خدمات آموزشی در قالب 
خدمات هوشمند اقدام می کنند و ارتباط کودکان و  نوجوانان 
ورود  و  بوده  ناپذیر  گریز  امری  و فضای مجازی  اینترنت  با 
اولیه  و جستجوی دانش آموزان در این فضاها غیرقابل انکار 

است.
مدیریت حضور کودکان در دنیای واقعی و آموزش برقراری 
ارتباط و تعامل موثر با گروه  همساان آن ها  و همچنین بیان 
مضرات حضور مستمر در صفحات اینترنتی، در گام نخست 
توسط والدین آن ها امکان پذیر است و در گام بعدی پدر و 
با  باید  هستند  مشکل  دچار  خصوص  این  در  که  مادرهایی 
راهکارهایی که از مشاوران و روانشناسان متخصص و دلسوز 

دریافت می کنند، کودک یا نوجوان خود را آگاه کنند.
منع حضور کودکان در صفحات اینترنتی امکان پذیر نیست!

قوه تشخیص اینکه کودک مجاز به دنبال کردن چه صفحاتی 
است در توان خود او نبوده و این والدین و مربیان آموزشی 
این  ریزان  برنامه  و  نوجوان  و  کودک  مشاوران  همینطور  و 
تکنولوژی  پیشرفت  با  را  اقدامات خود  باید  حوزه هستند که 
و همچنین با سطح فکری و نوع نگرش کودکان هماهنگ 
و همراه کنند. استفاده از تکنولوژی موجود در جامعه کنونی 
اجتناب ناپذیر است و راه پیشرفت سایر افراد نیز در استفاده 
گاه  هیچ  اساس  این  بر  و  می شود  هموار  آن  از  مناسب 
نمی توان کودک را از حضور در صفحات اینترنتی و استفاده 
از اینترنت منع کرد اما از آموزش نحوه مناسب و به هنگام  
بستر  کرد.  غفلت  نباید  نیز  دیجیتالی  ابزارهای  از  استفاده 
ناامن صفحات اینترنتی آسیب های فراوانی را متوجه کودکان 
و  بخشی  آگاهی  با  تنها  نیاز  مورد  امنیت  و  می کند  کنجکاو 

آموزش به کودکان و نوجوانان تامین خواهد شد.

زندگی امروز اقتضا می کند زن و شوهر پا به پای هم برای 
و همراه  یار  و  رفیق  فرزندان همکار،  تربیت  و  زندگی  اداره 
به  شود؛  می  شیرین  زندگی  که  است  وقت  آن  باشند.  هم 

شیرینی عسل.
اندازد  می  کلید  گردد،  برمی  خانه  به  دوان  دوان  جوان  زن 
رو  هوا  و  است  بعدازظهر   5 ساعت  کند.  می  باز  را  در  و 
ها  چراغ  شده،  داخل  معطلی  بدون  او  رود.  می  تاریکی  به 
انجام  مشغول  و  پوشد  می  خانه  لباس  کند،  می  روشن  را 
کار  سر  پیش  ساعت  نیم  همین  تا  شود.  می  خانه  کارهای 
به  قوا  با تمام  از محل کار  اما به محض تعطیل شدن  بود، 

سمت خانه حرکت کرد تا هرچه زودتر برسد و دست به کار 
انجام کارهای آشپزی و رفت و روب شود.

آن وقت  تا  و  به منزل می رسد  سه ساعت دیگر شوهرش 
و  گرم  شامی  و  باشد  شده  مرتب  و  تمیز  کاما  خانه  باید 
او  که  نیست  مهم  باشد.  آماده  گاز  اجاق  روی  بر  خوشمزه 
خانواده  کانون  گرمی  دارد  اهمیت  آنچه  نه،  یا  است  خسته 

است که با آمدن همسر و بچه ها گرم تر می شود.
دستمالی در دست می گیرد و روی میزها را گردگیری می 
و  کرده  آویزان  آویز  رخت  بر  دیشب  که  هایی  لباس  کند. 
اان خشک شده را تا می کند و در کمد می گذارد. سپس به 

آشپزخانه می رود تا خورش را بار بگذارد و برنجش را آبکش 
کند. پس از انجام این دو کار در فاصله ای که غذا آماده شود 
میز اتو را می آورد و لباس های شسته شده چروک را اتو می 
کند. همه چیز که مرتب شد مشغول درست کردن سااد می 
شود که صدای کلید انداختن شوهرش در قفل خانه را می 
شنود. با خوشحالی به سمت در می رود و به شویش خسته 
نباشید می گوید . مرد بعد از شستن دست و صورت و عوض 
کردن لباسش روی مبل می نشیند و کنترل تلویزیون را به 
دست می گیرد. زن استکانی چای به او می دهد و درحالی 
که نگاهش همچنان به قاب تلویزیون است، چای را تحویل 

می گیرد و می نوشد.
و  آنجا هم زن  است.  برعکس  بغلی وضع  خانه همسایه  در 
شوهری شاغل زندگی می کنند اما برعکس این خانواده به 
یکدیگر احترام می گذارند و نقاط ضعف یکدیگر را با نقاط 
قوت خود پر می کنند. زن که از محل کار تعطیل می شود 
نیازی ندارد دوان دوان به خانه برگردد. او به آرامی مسیر را 
طی می کند، به خانه که برمی گردد دقایقی را استراحت می 
نیازی  رود.  آشپزخانه می  به  پختن شام  برای  و سپس  کند 
نیست که او خانه را گردگیری کند چون همسرش هفته ای 
انجام می دهد. مرد می داند که همسر  بار این کار را  یک 
دلیل مرتب  به همین  و  دارد  بر دوش  بار سنگینی  شاغلش 
کردن خانه و امور مربوط به بچه ها اعم از مدرسه بردن یا 
مراجعه به پزشک را برعهده گرفته است. زن هم قدر محبت 
های شوهرش را می داند به همین دلیل بخشی از حقوقش 
با بخش دیگر  و  داده  اختصاص  پرداخت قبوض خانه  به  را 
تهیه پوشاک خود و فرزندش را به عهده گرفته است. مرد از 

همکاری همسرش راضی است و زن هم قدر محبت های 
مردش را می داند.

کنند،  می  کار  هم  کنار  در  مرد  و  زن  دادن  مهمانی  هنگام 
می  هم  دست  به  دست  دو  هر  تکانی  خانه  و  تمیزی  وقت 
دهند و زمان خرید مایحتاج زندگی هیچ یک آن دیگری را 
تنها نمی گذارد. برخاف همسایه بغلی نهال عشقی که روز 
پیوند ازدواج به دست زن و مرد کاشته شد با توجه هردوی 
آنها روز به روز ریشه دواند و تناور شد. فرزندان هم ویژگی 
های والدین را یاد می گیرند و خانواده هر روز کامل تر از 
به  خانواده  این  در  تواند  نمی  دیروز می شود. هیچ مشکلی 
با  خانواده  اعضای  تمام  زیرا  شود،  تبدیل  اساسی  معضلی 
یکدیگر دست یاری می دهند و آن مساله را حل می کنند.

به خوبی  است. همه چیز  آنها شیرین  آینده  و  گذشته، حال 
می  رخ  خرمی  و  خوشی  به  اتفاقات  تمام  و  رود  می  پیش 
گوید  می  کسی  چه  زیباست.  و  انسانی  آنها  زندگی  دهند. 
عهده  به  فقط  زندگی  امور  اداره  برای  تاش  و  کردن  کار 
مرد است؟ زن خانه هم باید تا جایی که می تواند به اقتصاد 
خانه کمک کند . اگر شاغل هم نیست می توان با انجام امور 
هنری کمک خرج خانواده شد. چه کسی گفته گردگیری و 
جارو کشیدن فقط وظیفه زن است، زن شاغل اگر همکاری 
همسرش را نداشته باشد، کم می آورد. زندگی امروز اقتضا 
می کند زن و شوهر پا به پای هم برای اداره زندگی و تربیت 
فرزندان همکار، رفیق و یارو همراه هم باشند. آن وقت است 

که زندگی شیرین می شود؛ به شیرینی عسل.

فواید کمک مردان به همسرانشان در کارهای خانه !

پیشنهادات اجرایي جهت افزایش نشاط اجتماعي

درماندگی ارتباطی،مهمترین عامل 
اختافات خانوادگی وطاق های عاطفی

حضور کودکان در فضای مجازی

جهان زنان
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