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 جهان پس از ویروس کرونا
گونه ی انسان هم اکنون با یک بحراِن جهانی مواجه است. شاید 
بزرگترین بحراِن گونه ما.  تصمیماتی که مردم و دولت ها در 
چند هفته ی آینده می گیرند احتمااًل جهاِن سال های پیش رو 
را شکل خواهد داد. این تصمیمات نه تنها سیستِم سالمت، 
بلکه اقتصاد، سیاست و فرهنِگ ما را نیز، شکل خواهند داد.
وقتی در حاِل انتخاب بین گزینه های موجود هستیم نه تنها 
می  فائق  آنی  تهدیِد  این  بر  چگونه  که  بپرسیم  خود  از  باید 
آییم، بلکه هم چنین به این پرسش پاسخ دهیم که بعد از عبور 
از این طوفان در چه نوع جهانی زیست)زندگی( خواهیم کرد. 
بله، طوفان خواهد گذشت، گونه ی انسان نجات خواهد یافت و 
بیشتر ما زنده خواهیم ماند؛ اما در دنیایی متفاوت منزل خواهیم 
کرد. چه اتفاقی می افتد هنگامی که همه در خانه کار کنند و 
اتفاقی می افتد وقتی  تنها از دور با هم در ارتباط باشند؟ چه 
تمامِی مدارس و دانشگاه ها به صورِت مجازی برگزار شوند؟ در 
حالت ِ عادی دولت ها، مشاغل و نظام آموزشی به هیچ وجه با 
اجرای طرح های آزمایشی این چنینی موافقت نخواهند کرد. 
پایان دادن  منظوِر  به  نیست.  عادی  کنونی شرایط  اما شرایِط 
به اپیدمی، ضروری است تماِم جمعیت از یک راهنمای واحد 
این هدف وجود  به  برای رسیدن  اصلی  راه  دو  کنند.  پیروی 
دارد. یک روش مختص دولت است که بر مردم نظارت کند 
و آن هایی را که قوانین را زیر پا می گذارند تنبیه کند.در جنگ 
علیه اپیدمی کرونا ویروس بسیاری از دولت ها از وسایِل نظارتی 
جدید، بهره می گیرند. بارزترین نمونه چین است. قدرِت حاکم 
هوشمنِد  تلفن های  دقیق  نظارِت  طریِق  از  تنها  نه  چین  بر 
افراد، و نیز با بهره گیری از صدها میلیون دوربیِن تشخیص 
چهره و وادار کردن مردم به بررسی و گزارش دمای بدن و 
وضعیت پزشکی شان، به سرعت می تواند ناقلیِن مشکوک به 
کرونا ویروس را تشخیص دهد، بلکه می تواند رفت و آمد و 
تماس های افراد را نیز ردیابی کندهرچند اگر هشیار نباشیم، 
این اپیدمی ممکن است به نقطه ی عطفی در تاریِخ نظارت بدل 
ادواِت نظارت  به کارگیرِی  به دلیل عادی سازِی  تنها  نه  شود. 
بلکه  نمی پذیرفتند،  را  آن  امروز  تا  که  کشورهایی  در  جمعی 
حتی بیش تر به این دلیل که نقطه عطف یک گذار دراماتیک 
را “از نظارِت رو پوستی” به سوی نظارِت “زیر پوستی” سوق 
وحشتناک  جدید  نظارتی  سیستم  یک  به  نظام  می دهد.این 
تنها  شدید  تنبیه های  و  متمرکز  نظارت  می بخشد.  ،حقانیت 
راه مجاب کردن مردم در پذیرش خط مشی های مفید نیست، 
و  بشود  اطالع رسانی  علمی  واقعیت های  مردم  به  که  وقتی 
مردم به مقامات دولتی اعتماد کنند که حقایق را به آنها منتقل 
می کنند شهروندان بدون نیاز به نظارت آقا باال سر کاری را 
انجام می دهند که درست است. یک جمعیت خودانگیخته که 
از  موثرتر  و  قدرت مندتر  بسیار  معمواًل  آگاه شده اند  به خوبی 
جمعیت ناآگاهی عمل خواهد کرد که مدام پایش شود.بنابراین 
است،  بزرگ شهروندی  آزمون  یک  کروناویروس  همه گیری 
در روزهای پیش رو هر کدام از ما، باید انتخاب کنیم که به 
داده های علمی و به متخصصان بهداشت و درمان اعتماد کنیم. 
است  ممکن  بخوریم  شکست  درست  تصمیم گیری  در  اگر 
خودمان را در حال امضای واگذاری آزادی های عزیزمان بیاییم، 
در حالی که فکر می کنیم در حال حفاظت از سالمتمان هستیم.
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می  مقایسه  یکدیگر  با  را  مختلف  فرزندان  وقتی 
کنیم تفاوت های مختلفی را در رفتار آنان مشاهده 
سنجش  برای  است  طبیعی  که  کرد  خواهیم 
تفاوت ها در حیطه های مختلف ذهنی ، عاطفی 
،اجتماعی ، اخالقی مالک و مقیاس سنجش نیز 
وجود دارد، در یک بررسی که به منظور تفاوتهای 
میزان  شده  انجام  فرزندان  شدن  اجتماعی  میزان 
تفاوت قابل تامل بود ، حال این سوال به ذهن می 
نهایت  از چیست و در  ناشی  تفاوت  این  رسد که 

چگونه فرزندانمان را اجتماعی کنیم ؟
اجتماعی شدن کودک یعنی چگونگی راه و رسم 
زندگی کردن در اجتماع و مهارت اجتماعی زندگی 
یاد دهیم  آنها  به  را  برقرار کردن  ارتباط  و  کردن 
رفتارهای  مجموعه  شامل  اجتماعی  مهارتهای   .
اکتسابی-آموختنی کودک می باشد که باعث می 
در  و  باشد  داشته  دیگران  با  بهتری  تعامل  شود 
مواجهه با انسان های پیرامون خود واکنش های 
برقرار  ارتباط مناسبی  از خود بروز دهد و  مقبولی 
کند که این باعث می شود بازخورد بهتری بگیرد 
و به افزایش اعتماد به نفس و مقبولیت او در جمع 

همساالن و بزرگساالن منجر شود ، توانمندی ها 
عمدتًا اکتسابی هستند و فرد آنها را در طول زمان 
فرا می گیرد هر چند نباید عواملی از قبیل ارث و 
ژنتیک ، شرایط جسمانی ، محیطی و روانی را نیز 

نادیده گرفت. برخی کودکان مهارت ها را به سادگی 
یاد می گیرند و به نظر می رسد استعدادی ذاتی در 
فراگیری دارند در حالیکه برخی دیگر باید آموزش 
بیشتری ببینند و بیشتر تمرین کنند. اما آنچه که 

مهم است نقش خانواده در این میان است، خانواده 
بعنوان اولین و مهمترین نهادی است که فرزند را 
مورد پذیرش قرار می دهد خانواده  مهمترین نهاد 
تاثیرگذار در چگونه اجتماعی شدن فرزند به شمار 
می رود و در خانواده هایی که معاشرت و تعامل 
محدودی دارند و اصواًل نحوه تعامل اعضا خانواده 
با یکدیگر نامناسب است فضای مناسب الزم برای 
ندارد  وجود  کودک  برای  ها  مهارت  این  تمرین 
در صحنه  ارتباطی  دچار ضعف  کودک  معمواًل  و 
اجتماعی خواهد شد ، ناگفته پیدا است که شرایط 
بد اقتصادی و اجتماعی هم بالقوه می تواند باعث 
بروز این ضعف شود ، در این شرایط ، به خصوص 
اگر در خانواده فرزندان متعدد و با سنین نزدیک به 
هم باشند ممکن است توجه به کودکان کم شود 
و والدین درگیر مشکالت  و اختالفات خانوادگی 
فرصتی  و  بوده  اجتماعی   ، اقتصادی  معضالت  و 
برای آموزش کودکان نداشته باشند و این فرزندان 
است  امید  گیرند.  می  یاد  را  معاشرت  آداب  کمتر 
والدین به این امر مهم که نقش اساسی در زندگی 
اجتماعی آینده فرزند دارد توجه ویژه داشته باشند.

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو   
فرآیند  خصوص  در  توضیحاتی  ارائه  ضمن  بهشتی، 
به  صنعتی،  غذایی  محصوالت  سازی  آماده  و  تولید 
غذایی  مواد  خرید  از  امکان  حد  تا  کرد  توصیه  افراد 
کووید-۱۹  ویروس  شیوع  زمان  در  سنتی  و  روباز 

خودداری کنند.
صنایع  و  علوم  متخصص  امیرمرتضویان،  سید  دکتر 
مواد  در  کرونا  ویروس  وجود  خصوص  در  غذایی 
غذایی عنوان کرد: با توجه به اطالعات موجود، دمای 
سالم سازی مواد غذایی برای حذف ویروس کرونای 
احتمالی موجود در آن ها، حداقل ۶۰  و ترجیحا ۷۰ 
درجه سلسیوس در نظر گرفته می شود و ممکن است 
از  این دما،  از  این مواد در کمتر  احتمالی در  آلودگی 

بین نرود.
با  را  صنعتی  غذایی  مواد  اکثر  مردم  کرد:  تاکید  وی 
اطمینان خاطر می توانند مصرف کنند، زیرا با ضریب 
ها  آن  اولیه  ماده  و  شوند  می  تهیه  باال  بهداشتی 
اغلب سالم سازی بهداشتی می شود، اما در خصوص 
اولیه  ماده  در  هم  صنعتی،  غیر  غذایی  محصوالت 
تولید و هم پس از تولید، احتمال آلودگی به ویروس 

کرونا وجود دارد.
شیر  داد:  ادامه  پاستوریزه،  لبنیات  خصوص  در  وی 
در  ثانیه   ۱۵ برای  تولید  فرآیند  طول  در  پاستوریزه 
معرض دمای حداقل ۷۵ درجه سلسیوس قرار می گیرد 
که آلودگی احتمالی را از بین می برد. میزان دما برای 
بنابراین در  نیز به مراتب بیشتر است،  شیر استریلیزه 
مجموع تمامی لبنیات بسته بندی و صنعتی که از شیر 
پاستوریزه تهیه می شوند همچون ماست، پنیر، خامه 
بعد  البته  اطمینان کامل مصرف کنید.  با  را  و بستنی 
از خرید بسته بندی آنها نیاز به شست و شو با آب و 

مایع شوینده دارد.
فرآورده  سازی  آماده  و  پخت  فرآیندهای  مرتضویان 
اطمینان  قابل  نیز  را  های گوشتی همچون سوسیس 
خواند و افزود: دمای پخت این محصوالت نیز باالی 
در  توجه  قابل  نکته  اما  است،  سلسیوس  درجه   ۷۰
ثانویه هنگام  آلودگی  بروز  احتمال  کالباس،  خصوص 
باز کردن بسته بندی اولیه، برش زدن و گذاشتن آن 
خصوص  در  است.  خرید  مرکز  یا  مغازه  در  بسته  در 
سوسیس این نگرانی وجود ندارد چراکه هم به صورت 
بسته بندی اولیه از کارخانه به فروش می رسد )و در 
هم  و  است(  گذرانده  را  اولیه  پخت  شرایط  کارخانه 
مصرف کننده طی پخت و پز خانگی، مجددا آن را در 
معرض گرمای کافی قرار می دهد. به طور کلی باید 

تغذیه ای، مصرف  توجه داشت که متخصصان علوم 
مستمر سوسیس و کالباس را توصیه نمی کنند.

قابل  را  کرونا  ویروس  دانشگاه،  علمی  هیئت  عضو 
انتقال از حیوان به انسان اعالم کرد و گفت: به همین 
محصوالتی  مصرف  برای  شود  می  توصیه  منظور 
کنید؛  رعایت  را  بهداشتی  نکات  مرغ  تخم  همچون 
بدین صورت که در صورت تمایل به آبپز کردن، حتما 
کامال  تا  دهید  قرار  گرما  معرض  در  کافی  مدت  به 
ندارد چون  نیمرو جای نگرانی  پخته شود. تخم مرغ 

گرمای کافی می بیند. 
نان  آلودگی  احتمال  متخصص علوم و صنایع غذایی 
و  اعالم  صفر  به  نزدیک  نیز  را  صنعتی  کامال  های 
تصریح کرد: نان های کامال صنعتی که همگی بسته 

بندی شده هستند، آلوده نیستند.
گرما  در صورت  را  سنتی  نان  از  استفاده  مرتضویان، 
و  خواند  مشکل  بدون  استفاده،  از  پیش  کافی،  دادن 
افزود: در این قبیل نان ها بعد از فرآیند پخت، احتمال 

آلودگی از طریق محیط پخت و عرضه وجود دارد.
غیرصنعتی  های  فرآورده  از  را  آلودگی  انتقال  وی 
محتمل دانست و گفت: در این دوران مردم بر خرید 
و مصرف آبمیوههای باز، لبنیات غیر پاستوریزه سنتی 
نداشته  اصرار  بستنی  و  خامه  پنیر،  شیر،  همچون 
باشند. همچنین اگر تصور می کنید با جوشاندن شیر 
مشکل  منزل(  در  مرسوم  روشی  عنوان  )به  سنتی 
از  بدانید جوشاندن شیر  بهتر است  برطرف می شود، 
نظر تغذیه ای و بهداشتی اصال کاری درست و اصولی 

نیست. 
مغزها  کرد:  بیان  نیز  آجیل  مصرف  در خصوص  وی 
مانند پسته، بادام و تخمه، حتی در انواع از پیش بسته 
با  بندی شده، برای حصول اطمینان، قبل از مصرف 

استفاده از مایکروویو یا تفت دادن، گرما داده شوند.
مصرف  دانشگاه،  علمی  هیئت  عضو  گفته  به 
و  ماست  )همچون  پروبیوتیک  صنعتی  فرآورده های 
پنیر( و مکمل های پروبیوتیک می تواند برای بدن و 

تقویت سیستم ایمنی مفید باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
پروبیوتیک  محصوالت  کنار  در  مرتضویان،  بهشتی، 
زیست  یا  بیواکتیو  ترکیبات  مصرف  فراسودمند،  یا 
فعال  موجود در مواد غذایی طبیعی به ویژه میوه ها و 
سبزی های تازه و همچنین ادویه هایی مانند زعفران، 
تقویت  منظور  به  نیز  را  زردچوبه  و  دارچین  زنجبیل، 

سیستم ایمنی بدن توصیه کرد.

 
محل  میز  روی  کاکتوس  یا  بونسای  درخت  یک  داشتن  می گویند  متخصصان 
کارتان و خیره شدن هنگام کار به آن می تواند منجر به آرامش و کاهش استرس 
بهبود  برای  طبیعت  که  گزاره  این  به  توجه  با  ژاپنی  متخصصان  شود.  شما  شغل 
می تواند  کوچک  گیاه  یک  آیا  که  این  بررسی  به  است،  مفید  تندرستی  عمومی 
متخصصان  این  پرداخته اند.  بخشد،  بهبود  کار  محل  در  را  افراد  خلق وخوی  واقعًا 
آپارتمانی مانند  ادارات کار می کردند، یک گیاه  در مطالعه ای به کارمندانی که در 
تا به مدت چهار هفته  از آن ها خواسته شد  یا کوکداما دادند و  بونسای، کاکتوس 
از گیاه نگهداری کنند. دو عامل سنجش استرس، میزان اضطراب روزانه و ضربان 
این  که  داد  نشان  نتایج  شد.  اندازه گیری  مطالعه  از  بعد  و  قبل  نیز  آن ها  قلب 
بین آن ها  کارمندان وقتی یک گیاه روی میز کار خود داشتند، میزان استرس در 
که  کرده اند  اعالم  ژاپن  هیوگوی  دانشگاه  متخصصان  داشت.  کاهش چشمگیری 
استرس  از  کارمندان  حواس پرتی  به  منجر  کار  محل  در  گیاه  یک  از  نگهداری 
ساعات کاری می شود.متخصصان می گویند یک گیاه حواس پرتی را از افکار کاری 
یادداشت  دفترچه  یا  رایانه  تلفن، صفحه  مانند  میز،  روی  اشیای  اما  می کند  ایجاد 
این کار را نمی کنند.گیاهان به عنوان یک شیء طبیعی عناصری را در بر می گیرد 
که ممکن است احساسات راحتی را از جمله نشاط، زیبایی، محبت و غیره القا کند 
که گمان می رود در دور شدن از افکار مرتبط با کار مفید است.گیاهان آپارتمانی 
کوچک می توانند در محیط های کاری از نظر اقتصادی نیز مفید باشند، زیرا باعث 

کاهش استرس و به نوبه خود بهبود بهره وری افراد می شوند.

هشدار جدی کاهش کیفیت ساخت و 
سازها در کشور

 
استفاده از مصالح بی کیفیت در ساخت و ساز های کشور به ویژه برای اقشار متوسط 
بسیار نگران کننده شده است. صنعت ساخت از نظر ایجاد اشتغال و گردش مالی 
جزء صنایع برتر به شمار می رود، رشد و یا عدم رشد اقتصادی رابطه دو سویه با 
در  مواجه هستیم،  اقتصادی شدیدی  رکود  با  ال حاضر  در  دارد.  صنعت ساختمان 
بودجه  است.کمبود  انداخته  رکود سایه  این  و ساز بخش خصوصی  صنعت ساخت 
عمرانی باعث شده که ساخت و ساز دولتی کاهش یابد و این موضوع تأثیر بسیار 
تمام  نیمه  پروژه  هزاران  یا  و  باعث شده صد ها  که  گذاشته  این بخش  در  زیادی 
عمرانی ایجاد شود. اولین چالش صنعت ساختمان افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
و  برای ساخت  کیفیت  بی  از مصالح  استفاده  نگرانی  افزایش  ساز  زمینه  که  است 
ساز ها شده است. آمار ها نشان می دهد که مصالح بی کیفیت برای ساخت و ساز 
واحد های مسکونی اقشار متوسط رو به پایین، بیشتر شده است. از دیگر چالش های 
انسانی متخصص در حوزه ساخت و ساز  این صنعت فرار مغز ها در بخش نیروی 
به  است  کننده  نگران  بسیار  ساختمان ها  در  انرژی  باالی  مصرف  چالش  است، 
طوری که آمار ها نشان می دهد مصرف انرژی در ساختمان های کشور ۲ تا ۳ برابر 
میزان مصرف جهانی است. توجه نکردن به مصرف انرژی به شکاف عدالت بین 
دارد  وجود  شهری  سازهای  و  ساخت  در  که  شد.ضعف هایی  خواهد  منجر  نسلی 
موجب کاهش عمر مفید ساختمان ها می شود، به طوری که در حال حاضر متوسط 
کشورهای  به  نسبت  و  است  سال   ۳۰ الی   ۲۰ ایران  در  ساختمان ها  مفید  عمر 

پیشرفته و اروپایی بسیار عقب است.

تفریح سالم حلقه مفقوده جامعه 
برای اکثریت جمعیت!

 
متولدین دهه های ۶۰، ۷۰، 8۰ که در گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال قرار دارند و بیش 
با  اخیر  این روزها و در سالیان  ایران را شکل می دهند  از جمعیت فعال  نیمی  از 
چالش مهمی مواجه هستند، نداشتن تفریح سالم در اوقات فراغتشان! بی توجهی 
به اوقات فراغت جوانان باعث تشدید آسیب های اجتماعی می شود،اوقات فراغت 
به زمانی گفته می شود که فرد فارغ از هرگونه مشغله ای است. تفریح سالم هم 
به معنای تفریحی است که به جسم و روح فرد و البته جامعه چه در کوتاه مدت 
و چه در بلند مدت آسیبی وارد نکند. تفریح در واقع شامل آن دسته از فعالیت ها 
می شود که افراد، بازی،شوخی و سرگرمی را برای بهبود خود یا برای اهدافی که 
خودشان تعیین کرده اند انتخاب می کنند، نه به خاطر سود و منفعت یا اهدافی که 
برنامه  با  این گروه های سنی، جمعیتی هستند که  تعیین می کند.  برایشان  جامعه 
ریزی صحیح از انرژی های فراوان و متراکم آنها می توان برای سازندگی کشور 
استفاده کرد و در عین حال بی توجهی به آنها، تشدید انحراف ها و آسیب های 
دولبه  مثابه شمشیری  به  جوانان  فراغت  اوقات  داشت.  خواهد  پی  در  را  اجتماعی 
زندگی  بلکه  است  راهگشا  تنها  نه  شود  استفاده  اصولی  طور  به  آن  از  اگر  است، 
با برنامه، منسجم و هدفدار پیش روی انسان قرار می دهد.ورود قلیان، سیگار به 
مجموعه فرهنگ تفریحی کشور، دروازه اعتیاد تلقی می شود و البته غرق شدن در 
شبکه های اجتماعی مجازی و خیابان گردی، نتیجه فراهم نکردن فضای تفریحی 
سالم برای جوانان است که اگر بر همین مدار پیش برویم معلوم نخواهد بود جوانان 

در آینده چه وضعیتی خواهند داشت.
براساس نگاه جامعه شناختی، شاید جوان ایرانی از جمله جوانانی باشد که در دنیا 
رکورد خیابان گردی را به خود اختصاص داده و بیشتر وقت خود را در خیابان می 
گذراند. افراد خیابان گرد به دلیل بی هدف بودن و نداشتن برنامه ریزی در زندگی، 
بیشتر وقت خود را در خیابان به سر می برند که این امر سبب می شود به کارهایی 
روی آورند که با وجهه آنها سازگاری دارد و به آن به عنوان یک تفریح و سرگرمی 
افرادی مثل خودشان  با  مواقع  بیشتر  در  افراد خیابان گرد  نگاه کنند.  لذت بخش 
به صورت گروهی  را تشکیل می دهند که چون  نفره  رو و گروههای چند  به  رو 
و  احتمالی  به حوادث  رفاقت، دست  تلقین  و  تاثیر تحریک  و جمعی هستند تحت 
اقدامات بزهکارانه می زنند. نکته قابل توجه این است که اگر جوان تفریح سالم 
داشته باشد و بتواند خود را سرگرم کند و در کنار دوستان و همساالن خود شاد و 
سرحال باشد، دیگر به سمت مصرف مواد دخانی و مخدر و البته بزهکاری گرایش 
پیدا نمی کند. برخی جوانان از کمبود امکانات تفریحی گالیه دارند و برخی دیگر 
از گرانی آنها شکایت می کنند و متاسفانه باید گفت در جامعه ما تفریحات هزینه 
های گزافی بر روی دست جوانان می گذارد. به عنوان مثال جوانی که قصد رفتن 
به استخر را دارد باید برای یک جلسه هزینه گزافی پرداخت کند اما مصرف یک 
وعده قلیان یا یک پاکت سیگار هزینه زیادی در بر نخواهد داشت. پس این شرایط 
سوق  تفریح  عنوان  به  دخانی  مواد  استعمال  سمت  به  را  جوانان  که  است  جامعه 
می دهد و اگر شرایط اصالح شود و تفریحات سالم جایگزین در دسترس جوانان 
قرار بگیرد به طور حتم آمار رو به افزایش مصرف قلیان در کشور روند نزولی پیدا 

خواهد کرد.

کاهش فشار کار با نگهداری 
گیاهان کوچک در محل کار

در این روزهای کرونایی مواد غذایی فله ای یا صنعتی بخریم؟

کمک به رشد اجتماعی کودک

 رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با هشدار نسبت 
گفت:  ها  بانک  و  ادرات  شتابزده  بازگشایی  به 
آقای روحانی! چرا با بازگشایی زود هنگام ادارات 
را تحت عنوان کارمند  از مردم  بانکها عده ای  و 
جان  و  میکشید  بیرون  منزل  از  رجوع  ارباب  و 
آنان را به خطر می اندازید؟ محمدرضا سبزعلیپور 
ایران  جهانی  تجارت  مرکز  رئیس  و  اقتصاددان 
و  کرونا"  "ویروس  گسترده  شیوع  به  نسبت 
سراسر  در  درگذشتگان  و  مبتالیان  تعداد  افزایش 
بازگشایی  از  سخنانی  طی  و  داد  هشدار  ایران 
بیش  گفت:  و  کرد  انتقاد  شدیداً  ادارات  و  بانکها 
از یکماه و نیم است که شیوع "ویروس کرونا" در 
ایران از جانب دولت و مقامات مسئول کشورمان 
علنی و رسانه ای شده و از آن تاریخ تا به امروز 
این  به  مبتالیان  کل  دولت،  رسمی  آمار  طبق 
نفر   ۵۰۰۰۰ از  بیش  به  ایران  سراسر  در  بیماری 
نیز به دلیل  نفر  تاکنون ۳۲۰۰  رسیده و متأسفانه 
از  را  خود  جان  کشورمان  در   ۱۹ کووید  به  ابتال 
دست داده اند!! این در حالیست که طبق اظهارات 
با  مبارزه  "ستاد  مسئولین  مکرر  هشدارهای  و 
امنیت  عالی  "شورای  اعضاء  از  برخی  و  کرونا" 
ایمنی  اصول  و  بهداشتی  اصول  چنانچه  ملی" 
از جانب دولت و مردم رعایت نشود قطعًا بحران 
کرونا روز به روز گسترش خواهد یافت و چه بسا 
"ویروس کرونا" این میهمان منحوس و ناخوانده، 
سالجاری در ایران جا خشک کرده و علیرغم میل 
مان سایه به سایه دنبال مان باشد!! فلذا با استناد 
سطح  در  ای  ویژه  تدابیر  باید  اطالعات  این  به 
دستگاههای  سایر  و  ملت  و  دولت  جانب  از  ملی 
حداالمکان  تا  شود  اندیشیده  لشگری  و  کشوری 
از افزایش آمار مبتالیان و جان باختگان کرونا در 
سطح کشور جلوگیری شود و سعی بر این باشد تا 
آمار بیماران و فوتی ها روز به روز کاهش یافته و 
ریشه این ویروس لعنتی از اقصی نقاط کشورمان 
َکنده شود. علیپور افزود: جدای از اینکه به اعتقاد 

اینجانب، دولت و مقامات مسئول در روند اطالع 
تصمیمات  اِتخاذ  و  موقع  به  پیشگیری  رسانی، 
نقاط  و  اشکاالت  "کرونا"  با  مبارزه  جهت  ویژه 
اقدامات  با  میتوانستند  و  داشته  مهمی  ضعف 
و  بهتر  را  بحران  این  الپوشانی،  بدون  و  سریع 
درآورده  خود  مدیریت  تحت  و  کنترل  سریعتر 
میتوانستند  که  بگویم  میتوانم  جرأت  به  حتی  و 
کمال  در  اما  دهند  کاهش  نیز  را  مبتالیان  تعداد 
تعجب پس از گذشت قریب به ۲ ماه و این تعداد 
و  اَعمال  شاهد  هنوز  متأسفانه  جانباخته  و  مبتال 
رفتاری از سوی دولت و برخی از مردم هستیم که 
تشدید  در جهت  اقدامی  برعکس  و  باور  غیرقابل 
بحران میباشد که ذهن ملت ایران و رسانه ها را 
بخود مشغول کرده و این سوال پیش می آید که 
از  اعمال و رفتار  این  اتخاذ و  این تصمیمات  چرا 

ناآگاه  و  خیال  بی  مردم  از  برخی  و  دولت  سوی 
سرمیزند؟!.

عملکرد  و  نادرست  تصمیمات  اصلی،  مشکل  اما 
سوال برانگیز دولت میباشد که بسیار خطرناک و 
غیرقابل جبران خواهد بود. کاری به اعمال و رفتار 
و تصمیمات غلط دولت طی دو ماه گذشته ندارم 
اما بحث اینجانب مربوط به تصمیمات و کارهایی 
است که دولت از این به بعد انجام میدهد. در این 
ارتباط عقل و ِعلم هر دو حکم میکنند که در حال 
از  حاضر و تا کنترل بیماری کرونا، دولت محترم 
مسافرتهای  و  شهرها  در  مردم  ضرور  غیر  تردد 
جلوگیری کرده و طرح فاصله  بین شهری شدیداً 
الحمدهلل  نماید که  نیز تشدید  را  اجتماعی  گذاری 
اما  شد  شروع  دیر  اقدامات  این  اینکه  علیرغم 
آن  به  و  اجرا  بخوبی  نوروزی  تعطیالت  ایام  در 

عمل گردید که جای دارد تا از این طریق از همه 
دست اندرکاران، مجریان و زحمتکشان این طرح 

قدردانی نمایم.
وقتیکه مجلس شورای اسالمی بطور کامل تعطیل 
و  دولت  به  وابسته  دستگاههای  از  برخی  و  است 
حتی تمامی مجموعه های خصوصی و غیردولتی 
میباشند، پس  تعطیل  نیمه  یا  و  تعطیل  تقریبًا  نیز 
ادارات  و  بانکها  فعالیت  و  بودن  باز  به  دولت  چرا 
اَمر  یک  این  میورزد؟  اصرار  بحرانی  ایام  این  در 
طبیعی است تا وقتیکه بانکها و ادارات کار میکنند 
اگر  اما  باشند،  داشته  هم  رجوع  ارباب  و  مشتری 
بانکها موقتًا  ادارت و  َحَسب دستور رئیس جمهور 
که  میشود  راحت  نیز  مردم  خیال  شوند،  تعطیل 
از  نیست پس کسی  باز  بانکی  و  اداره  دیگر هیچ 

منزل خارج نمیشود.
روزهای  این  در  و  ایام  این  در  بانکها  که  وقتی 
باشند،  باز  ندارد  بحرانی که کسب و کاری وجود 
وصول  جهت  را  بدهکاران  ِچکهای  طلبکاران 
کاری  و  کسب  بدهکار  چون  و  میبرند  بانکها  به 
نداشته در نتیجه نمیتواند ِچک طلبکار را پاس ُکند 
الجرم همین امر سرآغاز دعوای طلبکار و بدهکار 
و شروع درگیریهای روحی و روانی در خانواده ها 
از محضر  بار  برای چندمین  رو  از همین  میشود!! 
تا  میکنم  خواهش  بحرانی  ایام  این  در  جنابعالی 
جهت کنترل بحران و کاهش تلفات و ابتال مردم 
به "ویروس کرونا"، دستور فرمائید ادارات و بانکها 
از  پس  انشااهلل  تا  شوند  تعطیل  ثانوی  اطالع  تا 
آرامش اوضاع با سالمتی مردم و بهبود مبتالیان 
و  کسب  استقبال  به  خوش  خبرهای  همچنین  و 
این  جبران  و  برویم  دولتی  و  خصوصی  کارهای 
ایام بحرانی را با دلخوشی و دلگرمی و همکاری 
و همدلی و سعی و تالش مضاعف دولت و مردم 

انجام دهیم.

آقای روحانی! چرا اینقدر اصرار به بازگشایی سریع بانکها و ادارات دارید؟
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 سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد که با مشارکت 
بسیار خوب مردم در سامانه غربالگری کرونا، امروز از 
کرونا  ملی  بسیج  در  شرکت کننده  نفر  میلیون   ۶۷ مرز 

گذشتیم.
دکتر کیانوش جهانپور امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی 
دلیل  به  مردم  از  سپاسگزاری  ضمن  خبرنگاران،  با 
با  امیدوارم  گفت:  طبیعت  روز  در  خانه ها  در  ماندن 
الهی کرونا را شکست دهیم.  با مدد  همکاری مردم و 
به  مبتال  بیماران  ترخیص  و  بهبودی  روند  خوشبختانه 

کووید ۱۹ همچنان ادامه دارد.
و  همکاران مان  تالش  با  امیدواریم  اینکه  بیان  با  وی 
لطف خداوند بتوانیم شاهد بهبودی سایر بیماران مبتال 
در روزهای آینده باشیم،گفت: با مشارکت بسیار خوب 
 ۶۷ مرز  از  امروز  کرونا،  غربالگری  سامانه  در  مردم 
میلیون نفر شرکت کننده در بسیج ملی کرونا گذشتیم و 
قاعدتا با مشارکت هر چه بیشتر مردم، قطعا این روند 

افزایشی ادامه می یابد.
اولیه فاصله گذاری  به دنبال مراحل  داد:  ادامه  جهانپور 
و  آینده  روزهای  در  نوروز،  در  آن  تشدید  و  اجتماعی 
اجتماعی هوشمند  به سمت فاصله گذاری  در گام سوم 
ادامه  بیماری  شده  مدیریت  روند  این  تا  رفت  خواهیم 
پیدا کند و هفته های آتی با خبر مهار و کنترل بیماری 
بیماری  مدیریت  فاز  در  فعال  باشیم.  مردم  خدمت  در 
هستیم و هنوز برای صحبت از مهار و کنترل بیماری 

شاید زود باشد.
گفت:  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  جهانپور 
ملی  ستاد  سوی  از  و  ایران  در  شده  اتخاذ  استراتژی 
مبارزه با کرونا، فاصله گذاری اجتماعی است که در سه 
فاز دنبال شده است البته این موضوع هیچ ارتباطی به 

قرنطینه اجباری ندارد. هرچند برخی توصیه کرده اند و 
یا سعی می کردند که فضا را به سمت قرنطینه اجباری 

ببرند اما استراتژی ما فاصله گذاری اجتماعی است.  
از هفته  افزود: فاز اول فاصله گذاری اجتماعی که  وی 
اول اسفند آغاز شده بود، فاصله گذاری اجتماعی معتدل 

فاصله گذاری  و  محدودیت ها  تشدید  با  دوم  فاز  بود. 
اجتماعی همراه بوده و مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا اجرا شده است و تا ۲۰ فروردین ادامه خواهد 
از این فاز عبور  داشت. اگر ۲۰ فروردین ماه بخواهیم 
کنیم، وارد فاز سوم می شویم که فاصله گذاری اجتماعی 

هوشمند است.
معتقدند  بسیاری  جدید  مقاالت  در  داد:  ادامه  جهانپور 
نظامی  قرنطینه  عدم  بر  مبنی  ایران  استراتژی  که 
نشان  بین المللی  مقایسه های  است.  بوده  درست 
قرنطینه  از  بیش  اجتماعی  فاصله گذاری  که  می دهد 
اجباری در کنترل شیوع و پیشگیری از بیماری کووید 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  جهانپور  است.   موثر   ۱۹
ارزیابی نمودارهای ایران در مقایسه با نمودارهای سایر 
بهتر و  این روزها  کشورها گفت: مطابق داده هایی که 
بیشتر قابل مطالعه است،  مشخصا نمودار ابتال و شیوع 
نمودارهای  از  کوتاه تر  نوعی  به  ایران  در  کووید۱۹ 
با ما و حتی  برخی کشورهای دیگر است که همزمان 
استراتژی  شده اند.  بیماری  این  طغیان  وارد  ما  از  بعد 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  و  بهداشت  وزارت  راهبرد  و 
جلب  با  اجتماعی  فاصله گذاری  موضوع  که  داد  نشان 
در  بین بخشی  مشارکت  و  خوب  اجتماعی  مشارکت 
به  تاثیرگذاری  کووید۱۹  بیماری  مدیریت  و  پیشگیری 
مراتب بیشتری نسبت به قرنطینه اجباری داشته است.

فاصله گذاری اجتماعی هوشمند؛ فاز سوم کشور برای مقابله با کرونا

 امروزه روند استخدام ها به سمتی است که مهارت های افراد، 
در مرتبه باالتر از مدرک تحصیلی، مالک سنجش توانایی آن 
ها قرار می گیرد. در این میان شاید بتوان، نداشتن مهارت های 
الزم را حلقه گمشده آن دسته از فارغ التحصیالنی دانست که 
به  را  این دست  از  عباراتی  و  بیکار«  التحصیل  »فارغ  عنوان 

خود اختصاص می دهند.
تولد  بدو  از  والدین  های  نگرانی  مهمترین  از  یکی  آموزش، 
با گذر زمان به یک چالش فردی تبدیل  فرزندشان است که 
می شود. این موضوع زمانی بیشتر جلوه می کند که فرد پا به 
دوره جوانی و تحصیالت آموزش عالی می گذارد و به امید پیدا 
کردن شغل مدنظرش، ادامه تحصیل می دهد. همزمان با رشد 
روز افزون و قارچ گونه انواع دانشگاه ها طی چند سال اخیر، 
از  بیش  آموزشی  موسسات  های  صندلی  تعداد  که  حالی  در 
متقاضیان ورود به دانشگاه ، تدبیری برای حل معضل اشتغال 

و مهارت آموزی آن ها اندیشیده نشد!
کار  جوانان جویای  درصد   ۷۰ که  است  آن  بیانگر  ها  بررسی 
التحصیل  فارغ  افراد  اکثر  یعنی  آمار  این  فاقد مهارت هستند، 
یا وارد بازار کار نشدند یا اینکه شغل مورد عالقه خود را پیدا 
میان،  این  در  آوردند.  روی  دیگر  مشاغل  به  ناگزیر  و  نکرده 
به  مشغول  خود  های  آموخته  بر  تکیه  با  توانستند  افراد کمی 
کار مرتبط شوند و بتوانند دروس تئوری و مهارتی را در کنار 

هم یاد بگیرند.
یا  ؟!  یا داشتن مهارت  بهتر است  آیا گرفتن مدرک تحصیلی 
هردو در کنار هم؟! بازار کار امروزی کدام یک را می طلبد؟ آیا 

از مهم ترین معیارهای موفقیت گرفتن مدرک است؟
و  تخصص  همراه  به  تحصیلی  مدرک  داشتن  اینکه  واقعیت 
مهارت بهترین وضعیت ممکن است و اغلب همه افرادی که 
شغل  صاحب  هستند  زمینه  یک  در  مهارت  و  مدرک  دارای 

می شوند.
بسیاری از کارفرماها و مدیران ادارات دولتی مدرک را ضروری 

می دانند ولی بدون مهارت هم فردی را استخدام نمی کنند.
مدرک  از  باالتر  مرتبه  در  که  رود  می  سمتی  به  دنیا  امروزه 
آن ها  توانایی  سنجش  مالک  افراد،  مهارت های  تحصیلی، 
مستثنی  قاعده  این  از  هم  ما  کشور  گیرد.  می  قرار  مدنظر 
رفته  سمت  این  به  استخدام ها  روند  که  سالی  چند  نیست. 
است که تنها داشتن مدرک تحصیلی در مقطع ارشد یا دکترا، 
دستیابی به شغل مناسب را تضمین نمی کند و در کنار مدرک 
اولویت استخدام با فردی است که مهارت بیشتری داشته باشد.

 تأخیر در ازدواج را بدانید
 

بنیان یک خانواده ازدواج و بنیان جامعه، خانواده است. سالمتی 
زیرساختی  تغییرات  است،  سالم  خانواده  گرو  در  جامعه  یک 
جامعه در دهه های اخیر با سرعت باالیی اتفاق افتاد که همین 
موضوع مشکالتی را در سطوح فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
افراد به ازدواج را نیز تغییر  و خانواده ها ایجاد کرده و نگرش 
پایه ای  ازدواج یک اصل  است. در ۲۰-۱۵ سال گذشته  داده 
محسوب می شد،  افراد و خانواده ها آن را یک ضرورت برای 
این موضوع مورد حمایت  و  پیشرفت خود می دانستند  و  رشد 
خانواده ها و جامعه قرار می گرفت، اما در جامعه امروزی با توجه 
به سرعت باالی تغییرات و مشکالت زیاد فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی به نوعی اولویت ازدواج پایین آمد و به تبع آن سن 
است.  رفته  باال  تجرد  احتمال  و  خانواده  تشکیل  برای  افراد 
تحصیالت دانشگاهی سهل الوصول باعث باال رفتن انتظارات 
افراد در ازدواج می شود، به دنبال تحصیالت، احتمال اشتغال 
و به تبع آن استقالل مالی به ویژه برای دختران، باال رفته و 
از مسئولیت های خاص مسیر متأهلی، گریزان  افراد  از طرفی 
هستند. در واقع به صورت کلی دو دلیل اصلی برای باال رفتن 
سن ازدواج و به تبع آن تجرد افراد وجود دارد، یکی مشکالت 
زیاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و دوم انتخاب یک سری 
از افراد برای دیر ازدواج کردن یا ازدواج نکردن که گزینه دوم 
به دنبال مورد اول صورت می گیرد. وقتی سن ازدواج از حدود 
برای  انتخاب  در  وسواس  موضوع  با  می رود  باال  سالگی   ۳۴
و  انتخاب  در  دنبال جبران  به  افراد  و  مواجه می شویم  ازدواج 
ایده آل هستند  انتخابی بی عیب و نقص و کامال  در پی آن 
در  تجرد  احتمال  ندارد،  وجود  فردی  چنین  اینکه  دلیل  به  و 
افراد  نکردن  ازدواج  های  آسیب  جمله  از  می رود.  باال  افراد 
به  امید  پایین،  نفس  به  اعتماد  تنهایی،  اضطراب  به  می توان 
زندگی پایین، افسردگی ناشی از تنها ماندن، افت انگیزش، شاد 
نبودن، احساس پوچی، از دست دادن زایندگی و شادابی، رکود، 
و  جامعه  و  خانواده  از  گرفتن  فاصله  ناتوانی،  احساس  رخوت، 

عدم فرزندآوری اشاره کرد.

نداشتن مهارت ؛ حلقه 
گمشده فارغ التحصیل 

بیکار استاندار کرمان در پیامی از مردم استان کرمان برای در 
با  همکاری  و  پزشکی  های  توصیه  رعایت  ماندن،  خانه 
بدر  سیزده  در  بویژه  کرونا  بیماری  مدیریت  استانی  ستاد 

تقدیر کرد.
محمد  دکتر  کرمان  استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به 

جواد فدائی در این پیام آورده است: 
امروزه  و  شده  کرونا  ویروس  درگیر  ماهی  چند  جهان 
گردیده  تبدیل  عالمگیر  بیماری  به   ۱۹ کووید  بیماری 
پیدا  ما شیوع  استان  و  نیز در کشور  بیماری کرونا  است. 
کرده است و متاسفانه تعدادی از هم وطنان و هم استانی 
ها در اثر ابتال به بیماری کووید ۱۹ جان خود را از دست 

داده اند و به خانواده متوفیان تسلیت عرض می کنم.
یکدیگر  کمک  با  دولت  و  مردم  بیماری،  این  شیوع  با 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا را آغاز کردند و شاهد 
این  با  مقابله  در  درمانی  کادر  و  پزشکان  های  ایثارگری 
بیماری بوده و هستیم و از همه آنها سپاسگزاری می کنم.
مردم استان کرمان نیز همکاری بسیار خوبی با  دانشگاه 
علوم پزشکی و مسئوالن داشتند و متعهدانه اصول توصیه 
شده و بویژه طرح فاصله گذاری اجتماعی را برای کاهش 

زنجیره انتقال کرونا ویروس رعایت کردند.
ویروس کرونا تجمعات را تعطیل کرد و آیین های مذهبی 
و ملی را تحت تاثیر قرارداد. ۱۳ بدر یکی از آیین های کهن 
ایرانیان است که مردم با حضور در طبیعت و تفرجگاهها 
مردم  امسال  اما  داشتند،  نگه  زنده  تاریخ  در طول  را  آن 
خوب استان کرمان سیزده بدر را متفاوت برگزار کردند و 
نرفتن به طبیعت، تفرجگاهها و مناطق  با درخانه ماندن، 
گردشگری، قدمی بزرگ در راه مقابله با بیماری کرونا و 

کاهش زنجیره انتقال برداشتند.
برای  کرمان  استان  بزرگوار  مردم  از  صمیمانه  اینجانب 
های  درخواست  به  مسئوالنه  و  متعهدانه  پایبندی 

پزشکان و کادر درمانی، حافظان سالمت و ستاد استانی 
نیروهای مستقر در  با  بیماری کرونا و همکاری  مدیریت 
و  تشکر  کرمان  استان  در  خروجی  و  ورودی  نقطه   ۷۰

سپاسگزاری می کنم.
انشاهلل همه در کنار هم با اراده، مصمم و عمل به توصیه 
مدیریت  استانی  و  ملی  ستاد  و  سالمت  حافظان  های 

بیماری کرونا بزودی بر این بیماری فایق آییم.

 

محمد اسالمی صبح امروز در پاسخ به این سوال که آیا 
با وضع مالیات از خانه های خالی از سکنه موافق هستید؟ 
قانون  مالیات  اخذ  مستقیم،  مالیات های  قانون  در  گفت: 
برای  از کشورها  نیست. در بسیاری  ما  اختیار  است و در 
خانه های خالی از سکنه مالیات وضع می کنند تا سرمایه ها 
که  بود  این  شهرسازی  و  راه  وزارت  تکلیف  نماند.  راکد 
سامانه ملی امالک و اسکان را راه اندازی کند که بهمن 
ماه سال گذشته این سامانه را راه اندازی کردیم و دیتابیس 

هایی برای شناسایی خانه های خالی از سکنه ایجاد شد.
این  حال  هر  به  کرد:  خاطرنشان  شهرسازی  و  راه  وزیر 
اخذ مالیات می تواند موجب تحرک در بخش مسکن شود 
یا برای  و این واحدها می تواند به بخش اجاره مسکن و 

فروش به بازار مسکن تزریق شود.
چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
تفاوتی میان طرح اقدام ملی مسکن و طرح مسکن مهر 
تکلیف  در  ریشه  مهر  مسکن  و  ملی  مسکن  گفت:  است 
قانونی دارند و این تکلیف همانا فراهم کردن شرایط برای 
خانه دار شدن مردم است. وی ادامه داد: در هر دوره ای 
دولت ها طرح هایی را مطرح می کنند و ما در این دوره با 
تا موتور محرکه آن  از مسکن مهر داشتیم  تجربه ای که 

مردم باشند و دولت تسهیل گر باشد. پس مردم با سالیق 
خود پیشبرد برنامه اقدام ملی مسکن باشند.

اسالمی گفت: ما زمین را در نقاطی انتخاب کردیم تا از 
امکانات شهری برخوردار باشند، پس تفاوتی که در طرح 
هر  مهر  مسکن  مثل  که  بود  این  بود  مسکن  ملی  اقدام 
جایی که شد مسکن نسازیم. وی با اشاره به اینکه هنوز 
هم در مسکن مهر ما با فاقد متقاضی مواجه هستیم گفت: 
ثبت  برای  ما محدودیت دهکی  نام مسکن ملی  ثبت  در 
نام نداریم، اما باید ثبت نام کنندگان شرایط متأهل بودن، 
نداشتن مسکن، عدم استفاده از امکانات دولتی و پنج سال 

سکونت را دارا باشند.
اسالمی تاکید کرد: در طرح اقدام ملی مسکن در بسیاری 
از شهرها زمین را آماده کردیم و به گروهی زمین را واگذار 
می کنیم و پروژه های بزرگ را به سازنده های بزرگ واگذار 

می کنیم.
وی با بیان اینکه در طرح اقدام ملی مسکن ریزش حدود 
ثبت نامی های  جاری  ماه  در  گفت:  داشتیم  درصدی   ۵۰
مسکن ملی تعیین تکلیف می شوند، اما متقاضیانی که به 
تعیین  ماه  اردیبهشت  در  کرده اند،  نام  ثبت  پیامک  روش 

تکلیف خواهند شد.

 

یک روانپزشک و استاد دانشگاه گفت: در شرایط سخت 
بیش از همه مراقب بچه ها باشیم؛ ممکن  است احساس 
کنیم که آنان چیزی نمی فهمند اما بچه ها بعضا بیشتر از 
افراد عادی سوگوار و دچار اضطراب می شوند. استرس، 
اضطراب و ترس از مبتال شدن به کرونا یکی از مواردی 
به  ابتال  احتمال  تجمعات،  در  اندازه حضور  به  که  است 
ویروس کرونا را باال می برد چرا که باعث کاهش قدرت 
روانپزشکان  از  بسیاری  می شود.  بدن  ایمنی  سیستم 
معتقدند که نباید استرس داشت و اضطراب می تواند اثر 
راهکارهایی  چه  اما  باشد،  داشته  انسان  بدن  بر  مخربی 

برای کاهش اضطراب وجود دارد؟ 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و  روانپزشک  کوشا،  مریم 
سم  را  حد  از  بیش  اضطراب   ، گیالن  پزشکی  علوم 
گفت:  و  دانست  بدن  ایمنی  سیستم  برای  مهلکی 
بشر  زندگی  از  جدایی ناپذیر  جزء  استرس  و  اضطراب 
نداشته  استرس  اصال  که  بگوییم  نمی توانیم  و  است 
باشید؛ به عبارت بهتر، وقتی که با انواع چالش ها مواجه 
تا  باشیم  داشته  اضطراب  که کمی  است  می شویم الزم 
را مدیریت  با بسیج کردن قوای خود آن چالش  بتوانیم 
کنیم! بنابراین اضطراب الزم است اما به حدی که خود 
بیماری  با  که  شرایطی  در  کنیم،  سازگار  شرایط  با  را 
کرونا مواجه هستیم و این بیماری هم بسیار جدی است، 
باشد  باید در حدی  نگرانی  این  البته  باشیم؛  نگران  باید 
معتقدم  ببرد؛  بهداشتی  نکات  رعایت  به سمت  را  ما  که 
باعث  و  بوده  مخرب  که  است  حد  از  بیش  اضطراب 
فراتر  که  اضطرابی  بدن می شود؛  ایمنی  کاهش سیستم 
از حد معمول باشد نه تنها کمک کننده نیست بلکه باعث 
بیمار شدن می شود و حتی ممکن است به بیماری های 

قلبی، روحی و روانی نیز منجر شود.
و  اضطراب  کاهش  برای  راهکارهایی  به  اشاره  با  او 
اضطراب های  این  باید  ما  نظرم  به  گفت:  استرس 
عبور  آن  از  کردنش  مدیریت  با  و  بشناسیم  را  بی دلیل 
کنیم؛ برای این کار چه راه هایی وجود دارد؟ در ابتدا باید 
احساسات خود را بشناسیم و راه حلی برای فائق آمدن بر 
باید  هستیم  نگران  اگر  دیگر  عبارت  به  کنیم؛  پیدا  آن 
اگر  یابد.  کاهش  نگرانی  این  تا  بگردیم  راهی  دنبال  به 
شویم؟  مبتال  کرونا  بیماری  به  مبادا  که  هستیم  نگران 
کافی است در تجمعات نرویم و بهداشت فردی را رعایت 
که  است  الزم  این  بر  عالوه  است.  کافی  همین  کنیم؛ 
فراوانی  شایعات  دنبال  به  و  کنیم  دنبال  را  معتبر  اخبار 

همین  که  چرا  نرویم  دارد  وجود  مجازی  فضای  در  که 
می شود؛  ما  در  بیهوده  اضطرای  ایجاد  باعث  شایعات 
اگر  که  است  این  دارد  وجود  که  دیگری  مهم  نکته 
می خواهیم اخبار را رصد کنیم الزم نیست که هر ساعت 
وظیفه  این  باشیم؛  کرونایی  اخبار  دنبال  به  دقیقه  هر  و 
از  در حدی  باید  عادی  انسان  در حقیقت هر  نیست؛  ما 
اخبار مربوط به این بیماری باخبر باشد که بداند در چه 
مرحله ای است و چه نکاتی را باید رعایت کند. نکته مهم 
دیگری که می تواند باعث کاهش استرس شود رجوع به 
عاداتی است که قبال داشتیم و می دانیم با به کارگیری 
با  افراد  بعضی  مثال  برای  ما کم می شود؛  اضطراب  آن 
گوش  با  دیگر  بعضی  می شود،  کم  نگرانی شان  مطالعه 

دادن به موسیقی و ورزش و بعضی هم با عبادت کردن. 
باید از این تکنیک ها استفاده کنیم، امیدمان به خدا باشد 
و روند عادی زندگی خود را ادامه بدهیم؛ البته کسانی که 
اصال اضطراب ندارند نیز مخرب هستند چرا که مشکل 
ساده انگارانه ای  رفتارهای  بعضا  و  می کنند  انکار  را 
رعایت  عدم  با  و  می دهند  نشان  بیماری  این  به  نسبت 
می شوند؛  بقیه  شدن  بیمار  باعث  فردی  بهداشت  نکات 
آن  در  داشتن  تعادل  و  اضطراب  اندازه  و  حد  بنابراین 
مورد  در  دانشگاه  استاد  و  روانپزشک  این  است.  مهم 
شرایط  گفت:  داده اند،  دست  از  را  عزیزشان  که  افرادی 
عزیز  عادی  شرایط  در  وقتی کسی  است؛  بسیار سختی 
سوگواری  مراسم  برگزاری  با  می دهد  دست  از  را  خود 
این  در  اما  می کند  پیدا  تسلی  کمی  تسلیت ها  عرض  و 
شرایط امکان برگزاری چنین مراسم هایی نیست و همین 
با  می شود؛  بازماندگان  مضاعف  ناراحتی  موجب  مساله 
را  بازماندگان  احوال  و  حال  کنیم  سعی  باید  حال  این 
غم  در  ارتباطی  دیگر  روش های  از  و  بگیریم  نظر  در 
آنان شریک شویم و بهشان تسلیت بگوییم. وی افزود: 
باعث  و  است  تاثیرگذار  اطرافیان  همدری  شک  بدون 
شرایطی  چنین  در  نظرم  به  می شود؛  سوگ  شدن  کم 
از  باید مراقب بچه ها باشیم چرا که خیلی  از همه  بیش 
آنان فراموش می شوند؛ ممکن احساس کنیم که بچه ها 
چیزی نمی فهمند اما دقت داشته باشید که بچه ها بعضا 
بیشتر از افراد عادی سوگوار و دچار اضطراب می شوند؛ 
ناراحتی خود  بزرگترها  اندازه  به  نتوانند  ممکن است که 
و  بهانه گیری  لجبازی،  مثل  عالئمی  اما  کنند  ابراز  را 
ناراحت  نیز  آنان  که  باشد  این  نشان دهنده  می تواند   ...
ناراحتی  این  به  پاسخ صحیحی  که  صورتی  در  هستند؛ 

آنان داده نشود اثرات منفی بعدی می آید.

استاندار کرمان:
مردم خوب استان کرمان؛ سپاسگزارم

مالیات بر خانه های خالی به کجا رسید؟

چند راهکار موثر برای کاهش استرس

 بیش از همه مراقب روح و روان بچه ها باشیم
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