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 مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا

با مـدیر محتـرم 
شرکت مهارگران شیر و شعله ی پویا

 این شماره دارای ضمیمه رایگان نیازمندی ها می باشد

چرا در زندگی حالت میانه نداریم؟ 
یا منفِی منفی است یا مثبِت مثبت!

این روزها کمتر کسی پیدا می شود که بگوید حالم خوب است 
و در زندگی ام در حال تجربه کردن یک حس خیلی مثبت 
هستم. مشکالت اقتصادی که دامن گیر ایران و ایرانیان شده 
و با خود یأس و ناامیدی به همراه آورده، بیماری کرونا که 
استرس و ترس زیادی را در میان انسان ها به وجود آورده و 
مدتی  تا  می رسد  نظر  به  که  درشت  و  ریز  مشکالت  دیگر 
نامعلوم با ما باشند و بدتر از همه این ها ابهام بزرگی است که 
نقطه انتهایی و زمان اتمام این مشکالت را برایمان نامعلوم 
آزارمان  دیگری  چیز  هر  از  بیش  موضوع  همین  و  ساخته 
می کنیم  فکر  ما  که  هم  آن قدرها  اوضاع  شاید  اما  می دهد. 
آن  از  تاریک تر  را  شرایط  ما  شاید  نباشد.  ناامیدکننده  و  بد 
چیزی می بینیم که در واقع هست. همه ما انسان ها تا حدی 
زندگی  فرازوفرود های  به  وسیع تر  منظری  از  نگریستن  در 
ما حادث  بر  زندگی  روند  در  که  و خوشی هایی  و مشکالت 
می شوند، دچار خطا هستیم. واکنش ها و تعبیرهای هیجانی 
ما آن چنان شتاب زده و پرقدرت است که گاهی امکان نگرش 

از منظری درست را از ما می گیرد.
تعبیر  می دهد،  رخ  برایمان  ناخوشایند  و  بد  اتفاقی  وقتی 
انگار کل  اتفاق بد را چنان تعمیم می دهیم که  از آن  منفی 
زندگی مان را تاریکی مطلق فراگرفته و این شرایط هیچ وقت 

از بین نخواهد رفت.
رخ  برایمان  خوشایندی  و  خوب  اتفاق  هنگامی که  برعکس 
می دهد باز هم خوش بینی افراطی کل وجودمان را فرامی گیرد 
و احساس می کنیم که دیگر هیچ روز بدی در پیش نخواهیم 
کل  به  آن  تعمیم  و  ناخوشایند  اتفاقات  منفی  داشت.تعبیر 
برای  دلسوزی  یأس،  ناامیدی،  به  اوقات  از  بسیاری  زندگی، 
مقابل  نقطه  در  و  شود  منتهی  بی عملی  شاید  و  خودمان 
اتفاقات خوب و تعمیم آن به کل زندگی  از  آن تعبیر مثبت 
منجر  ناواقع گرایانه  رضایت  و  آسودگی  به نوعی  می تواند 
یک  بر  بلکه  انسان ها  تک تک  بر  نه تنها  شرایط  این  شود. 
ملت می تواند حکم فرما باشد. به طوری که کل ملت را گرفتار 
یک نوع ناامیدی و یا در نقطه مقابل به یک نوع خوش بینی 
افراطی دچار کند. ازاین رو همه گیر بودن این احساسات هیچ 
همین که  نمی کند.  صادر  آن ها  بودن  به جا  برای  را  مجوزی 
ما از این مشکل ذهنی انسان آگاه باشیم و بدانیم که چنین 
خطایی بر افکار و ذهنیات ما حاکم هست، می تواند تا حدودی 
باعث افزایش میزان خودآگاهی ما و در نتیجه مدیریت بهتر و 
واقع بینانه تر شرایط و حس و حال شخصی مان شود. می تواند 
مانع از حاکم شدن یک جهان بینی خیلی منفی یا خیلی مثبت 
یا  بد  اتفاقات  به خاطر صرفًا یک سری  بر ذهن و فکرمان 
خوب شود. وقتی که صبح از خواب بیدار می شوید و با مشکلی 
پیش بینی نشده مواجه می شوید، نباید کل روز را تیره وتار تعبیر 
کنید و نباید هر مشکل دیگری که در ادامه حادث می شود، 
باعث تیره و تارتر شدن افکار شما و افزایش یأس و ناامیدی 
انتها می رسد، نخواهید  به  این صورت روز که  شود. در غیر 
به این ترتیب  ببینید.  زندگی  در  مثبتی  نکته  هیچ  توانست 
به مرور قادر نخواهید بود راه نجاتی از این شرایط بیابید. برای 
فرار از این شرایط و غلبه بر افکار و احساسات منفی و یأس 
ناامیدی حاصل از آن راه حلی وجود ندارد جز تغییر روش  و 
تفکرتان به گونه ای که مسائل را از موضعی باالتر و به شکلی 

واقع گرایانه تر ببینید.
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درود  بر شما آقای حسن آبادی از اینکه  دعوت نشریه 
طرح فردا را  پذیرفتید از شما سپاسگزارم.

مخاطبان  برای  را  خودتان  بیوگرافی  لطفا   -
نشریه طرح فردا بیان فرمایید. 

با یاد و نام خداوند، اینجانب محمد حسن آبادی دارای 
محترم  سازمان  بازنشسته  حقوق،  لیسانس  فوق  مدرک 
آتش نشانی  از سال 1376 وارد آتش نشانی شدم ، بعد 
از آموزش های الزم در قسمت فنی و مهندسی مشغول 
به کار شدم، در این مدت مدیون  الطاف مدیر ارتباطات 
آقای علیپور هستم، زحمت  آتش  نشانی مرحوم جناب 
بسیاری متحمل شدند و من را جهت آموزش های الزم 
چه در داخل ایران و چه خارج از ایران اعزام نمودند. با 
تمام وجود از سال  1378 ، کار شارژ کپسول های آتش 
را  نشانی  آتش  خودروهای  های  پمپ  قسمت  و  نشانی 
شد،  تر  گسترده  فعالیتمان  که  زمانی   . ام  داده  انجام 
شرکت ثبت کردیم، به تبلیغات ماشین های خودروهای 
آتش نشانی پرداختیم.  ازجمله برای شرکت های کرمان 
موتور، مدیران خودرو، شرکت زغال سنگ، خودروهای 
شهرداری ریگان، فهرج ، بم، جیرفت و شهرستان های 
پمپ  تعمیر  کردیم،  بازسازی  ساختیم،  ماشین  اطراف  
 ، بزرگ  های  شرکت  نشانی  آتش  کپسول  شارژ  ها، 
در  و  ایم  داده  انجام  خصوصی  و  دولتی  های  ارگان 
نیروهای  داریم،  کاری   نیروی  سری  یک  راستا  این 
از  که  نشانی   آتش  بازنشسته  همکاران  بازنشسته 

کنیم. استفاده می  تجربیاتشان 
فعالیت  مورد  در  لطفا  آبادی  حسن  جناب   -
های صنفی خود توضیح دهید. فعالیت خود را 

دقیقا از کجا شروع کردید. 
اول شارژ کپسول های آتش نشانی بود سال های اول 
به صورت سنتی انجام می دادیم بعدها با دستگاه های 
اتوماتیک با بهترین کیفیت پودر و گاز کار خو را انجام 
کارخانه  به  دادیم،  می  آموزش  زمینه  این  در  و  دادیم  
هایی که نیاز داشتند می رفتیم به پرسنل آموزش های 
آتش  کپسول  از  استفاده  نحوه  که  دادیم  می  را   الزم 
نشانی، جعبه ها و حتی خودروهای آتش نشانی به چه 

صورت است.
با  خود  فعالیت  زمینه  در  آبادی  آقای حسن   -

چه افرادی در ارتباط هستید؟ 
با همه ی سازمان ها و با  مردم در ارتباطیم، برای مثال 
شرکت   ، خودرو  مدیران  موتور،  کرمان  های  شرکت 
کارمانیا ، شرکت زغال سنگ و شهرداری های استان.

ارائه  خدماتی  چه  پویا  شعله  و  شیر  مهارگران  شرکت 
نماید؟ می 

کلیه خدمات ایمنی و آتش نشانی از صفر تا صد شامل: 
سیستم  نشانی،  آتش  کشی،  لوله  تاسیسات  تجهیزات، 
شارژ  و    Co2گاز اتومات  سیستم  حریق،  اعالم 
تعمیرخودروهای  و  بازسازی  نشانی،  آتش  کپسول های 
کپسول  شارژ  فروش  ایستاده،  شیرهای  نشانی،  آتش 
های آتش نشانی و تعمیرات ماشین های آتش نشانی.

- از نظر شما پول در موفقیت یک کسب و کار 
چه نقشی بازی می کند؟ 

من کار خود را از زیر صفر شروع کردم، سختی زیادی 
خود  ی  حرفه  به  عالقه  دلیل  به  ولی  شدم  متحمل  را 
 ، نبوده  الویت  در  برای من  مادیات  مردم،  به  و خدمت 

خداوند همیشه روزی رسان است.
- نقطه نظر شما در مورد اینکه با وجود کرونا 
چگونه جلوی ضرر و زیان کسب و کارهایمان 

را بگیریم چیست؟
اما  است،  شده  کسب وکارها  تمامی  افت  باعث  کرونا   
پرسنل  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  حال  این  با 
به نحو  را   ایم کار خود  فعالیت می کنند ما سعی کرده 
احسن انجام بدهیم و تمامی اصول بهداشتی را  رعایت 

نماییم.
مجموعه  از  خدمات  دریافت  مزایای   -

مهارگران شیر و شعله ی پویا چیست؟
نرخ   کمترین  با  بتوانم  که  است  این  بر  من  تالش 
رعایت  بدهم،  ارائه  عالی  کیفیت   با  را  بهترین خدمات 
در  است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  ایمنی  نکات 
شدن  ور  شعله  ابتدای  در  نشانی،  آتش  رشته  خصوص 
آتش  می توانید با یک کپسول یک  کیلویی هم آن را 
اما وقتی که همین کپسول یک کیلویی  خاموش کنید، 
و  شدن  ور  شعله  فرصت  آتش  به   ، نباشد  دسترس  در 
غیر قابل مهار شدن را می دهید. کپسول یک کیلویی 
میتواند یک آتش بزرگ را  در همان لحظات اول مهار 

کند.
با  فاصله  شما  کاری  فعالیت  حوزه  در   -
است؟  حدی  چه  تا  یافته  توسعه  کشورهای 

چه زمانی این فاصله به حداقل می رسد؟
در حال حاضر در کشورمان به ایمنی آتش نشانی بعد از 
حادثه آتش سوزی که در تهران پیش آمد اهمیت ویژه 
ای داده می شود، به خودروها و تجهیزات آتش نشانی 
سوزی  آتش  از  بعد  دهند،  می  ارائه  را  کیفیت  بهترین 
آتش  به  مدیران  واقعا  که  شد  باعث  پالسکو  ساختمان 

نشانی و تجهیزات آتش نشانی توجه ویژه ای نمایند.
- آن باوری که در شما از همه قوی تر بود و 

باعث موفقیتتان شد چه بود؟
و  راهنما  و  داشتم  آتش نشانی  زمینه  در  خاصی  عالقه 
مدیر بنده واقعًا عاشق این کار بود و به من کمک کرد، 

آتش نشانی کار نیست عشق است. 
- برای موفق ماندن چه باید کرد؟ 

با تکنولوژی پیش رفت.  باید همراه  برای موفق ماندن 
آتش نشانی شاخ و برگ بسیاری دارد و پیچیده است، 
هر روز که علم پیشرفت تازه ای دارد، آتش نشانی هم 
نسبت به آن پیشرفت می کند، آتش نشانان باید به روز 

باشند . 

- آیا در کار شما  تخصص مهم است؟
شغل اتش نشانی  تخصصی است، صرف داشتن سرمایه 
خاص   تخصص  رفت.  نشانی  آتش  کار  سمت  نمیتوان 
فاکتورهای  از  یکی  بودن  شجاع  طلبد.  می  را  خود  
آتش نشان است،آتش نشان باید  جسور و شجاع باشد. 
از لحاظ عقالنی اگر نگاه کنیم وقتی جایی آتش سوزی 
رخ میدهد همه به دنبال راه فرار می گردند آتش نشان  
و  وارد شود   به محوطه  حریق  بتواند  باید  با شجاعت 

آتش را مهار کند. 
- از نظر شما کلیدی ترین تفاوت بین انسان 

های موفق و افراد ناموفق در چیست؟
از  ناپذیر  خستگی  تالش  و   کار   به  داشتن  عالقه 
آتش  کار  در    . باشد  می  موفق  افراد  بارز  ویژگیهای 
نشانی  فرهنگ سازی و جا انداختن فرهنگ آتش نشانی 
از آتش سوزی ها بسیار  پیشگیری  استفاده درست و  و 

حائز اهمیت است.
صحبت  پایانی :

وقتی  شود.  لحاظ  ایمنی  مسائل  اول  باید  کاری  هر  در 
برای  میتوان   سپس  شد  برقرار  کار  امنیت  و  ایمنی 
پیشرفت کار برنامه ریزی کرد. همانطور که قبال عرض 
کردم باید در زمینه ایمنی در کار، فرهنگ سازی صورت 

پذیرد.

محترم  همکار  هاشمی  آقای  جناب  خدمت  در 
از  من  سوال  هستیم،  آبادی  حسن  آقای 
و  فعالیت  سابقه  مورد  در  است  این  جنابعالی 
بفرمایید.   توضیحاتی  خود  همکاری  ی   زمینه 
درود بر شما، بنده از سال 1377 در آتش نشانی مشغول 
به کار هستم، از سال 1378 با جناب آقای حسن آبادی 
زمینه  در  را  خود  فعالیت   13۹۴ سال  از  هستیم،  همکار 
شارژ کپسول های آتش نشانی و فروش تجهیزات آتش 

نشانی و ساختن ماشین های آتش نشانی آغاز کردیم.
- جناب آقای هاشمی در زمینه فعالیت خود چه 
همسایه  کشورهای  و  ایران  بین  فاصله  اندازه 

وجود دارد؟
هم  خوشبختانه  نشانی  آتش  نیروهای  عملکرد  نظر  از 
از نظر تجهیزات  سطح کشورهای همسایه مان هستیم، 
هم  نسبت به قبل بهتر و پیشرفته تر شده ایم اما باز هم 

فاصله ی ناچیزی باقی مانده است.
دوست  و  مانده  باقی  صحبتی  اگر  پایان  در   -

دارید بیان بفرمایید.
به  را  ایمنی  نکات  کنم  می  توصیه  عزیز  همشهریان  به 
کنم  می  دعوت  ایشان  از  و  نمایند  رعایت  جدی  طور 
کپسول های  شارژ  و  نشانی   آتش  کپسول  خرید  جهت 
ی  شعله  و  شیر  مهارگران  شرکت  به  خود  نشانی  آتش 
طرح  مردمی  نشریه  از  پایان  در  فرمایند.   مراجعه  پویا 

فردا تشکر می کنم.

 مـدیر مـوفـق
 مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا

با مدیر محترم شرکت مهارگران شیر و شعله ی پویا
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یک فوق تخصص بیماری های عفونی اطفال با اشاره به عالئم 
بیماری کووید-1۹ در کودکان، گفت: متاسفانه اکثر کودکانی که 
دلیل  به  کنند،  می  مراجعه  بیمارستان  به  کرونا  به  ابتال  دلیل  به 
حضور در اجتماعات و تجمعات بوده است که یا خود کودک در 
تجمع حضور داشته و یا پدر و مادر در اجتماعی شرکت و سپس 

ویروس را به کودک شان منتقل کرده اندند.
کرونا،  به  کودکان  ابتالی  وضعیت  درباره  کریمی  عبداهلل  دکتر 
گفت: قبال اعالم شده بود که کرونا در کودکان کم است و آمار زیر 
یک درصد در این زمینه ارائه شد. به این معنا که از هر 1۰۰ نفری 

که به کرونا آلوده می شوند، یک نفر کودک است.
 میزان ابتالی کودکان به کرونا

از  بزرگساالن  که  آنجایی  از  که  بود  این  هم  علت  افزود:  وی   
بیماری  گزارش  داشتند،  بیشتری  تماس  شغلی  و  اجتماعی  نظر 
بدون رعایت  بزرگساالن  به تدریج که  بود.  بیشتر  بزرگساالن  در 
مسائل بهداشتی در کنار کودکان قرار گرفتند، آمار ابتال در کودکان 

تا 1۰ درصد و حتی تا 13 درصد هم گزارش شد.
 کریمی با بیان اینکه آمار ابتالی کودکان به کرونا در کشورهای 
بنابراین  کرد:  اظهار  است،  متفاوت  درصد   1۰ تا  دو  بین  مختلف 
طرفی  از  و  شوند  می  درگیر  کووید-1۹  بیماری  با  هم  کودکان 
در زنجیره انتقال هم قرار می گیرند. یعنی کودکان هم از طریق 
بزرگساالن به کرونا مبتال می شوند و هم می توانند این ویروس 

را به بزرگساالن منتقل کنند.
 عالئم کرونا در کودکان

 وی با اشاره به عالئم کرونا در کودکان گفت: به طور کلی عالئم 
کرونا  که  نیست  معنی  این  به  اما  است،  کمتر  کودکان  در  کرونا 
اصال در کودکان عالئم شدید ایجاد نمی کند. گاهی اوقات عالئم 
کرونا در کودکان سردرد، تب، اسهال و استفراغ، درد ماهیچه و درد 
اوقات هم  اما گاهی  عضالنی، بی اشتهایی و درد مفاصل است، 
ممکن است ارگان های مختلف اعم از مغز، ریه، کلیه، قلب، کبد 
باید در نظر داشته باشیم  بنابراین  ... را درگیر کند.  ، لوزالمعده و 
که هرچند کرونا در کودکان مالیم است، اما می تواند شدت هم 
پیدا کند. به ویژه در کودکانی که یا به یک بیماری زمینه ای اعم 
از دیابت، فشار خون و...مبتال هستند و یا کودکانی که بسیار چاق 
بوده و یا نقص ایمنی دارند که شانس مرگ و میر در این کودکان 

هم زیاد است و خانواده ها باید مراقبت زیادی کنند.
 این فوق تخصص عفونی اطفال گفت: خانواده ها همان اقدامات 
انجام  هم  کودکان  برای  دهند،  می  انجام  خودشان  که  مراقبتی 
دهند. ماسک بزنند، دست هایشان را مرتب بشویند، دست ها را 
به سر و صورت نزنند، در اجتماعات شرکت نکنند و.... . متاسفانه 
اکثر کودکانی که به دلیل ابتال به کرونا به بیمارستان مراجعه می 
کنند، به دلیل حضور در اجتماعات و تجمعات بوده است که یا خود 
کودک در تجمع حضور داشته و یا پدر و مادر در اجتماعی شرکت 

کردند و بعد ویروس را به کودکشان منتقل کردند.
 کرونا کوچک و بزرگ نمی شناسد

 کریمی با بیان اینکه کودکان، کوچک هستند، اما کرونا ویروس 
کوچک و بزرگ  نمی شناسد، تاکید کرد: کرونا می تواند هر کسی 
را آلوده کند. اگر کرونا در کودکان به صورت شبه کاوازاکی باشد 
ویژه در کودکانی که  به  متعدد درگیر می شوند،  ارگان های  که 
نقص ایمنی و یا بیماری زمینه ای دارند، مرگ و میر زیاد خواهد 
بود. البته باید توجه کرد که کودکان در انتقال ویروس نقش مهمی 
دارند. هم خود کودک در خطر است و هم دیگران. چرا باید کودک 

را در معرض چنین ویروس خطرناکی قرار دهیم؟
در  معموال  و  بوده  هم  قبل  از  کاوازاکی  بیماری  افزود:  کریمی   
زمستان و بهار شیوع بیشتری داشته  است. علت این بیماری خیلی 
مشخص نیست و ویروس های مختلف می توانند این بیماری را 
ایجاد کنند. گفته می شود که کرونا ویروس هم ممکن است در 
کسی که از نظر ژنتیک مستعد بیماری کاوازاکی است ، خودش 
را به صورت کاوازاکی نشان دهد. در عین حال باید توجه کرد که 
کاوازاکی را می توان با دارو، درمان کرد، اما گاهی همزمان با آن 
ارگان های دیگر هم درگیر می شود. به طوری که کودک برای 
بیش از ۲۴ ساعت تب باال پیدا می کند، حداقل ممکن است دو 
ارگان بدن درگیر شوند و التهاب در خون باال می رود و از طرفی 
هم این افراد معموال با کرونا هم تماس داشته اند که این موارد 
یو  ای سی  در  را  و مجبور می شویم کودک  معموال شدید شده 

بستری کنیم.
 وی درباره درمان کودکان مبتال به کرونا، تاکید کرد: باید توجه 
درمان  ماه،  شش  از  بیش  گذشت  از  بعد  هنوز  کرونا  که  کرد 
مشخص قطعی ندارد و تمام داروهایی که چه در بزرگساالن و چه 
در کودکان مطرح می شوند، در فاز های مطالعاتی هستند و هنوز 
درمانی  موثرند.  کرونا  درمان  در  قطعا  که  نرسیدند  ای  مرحله  به 
که اکنون در کودکان مبتال به کرونا انجام  می شود، تقریبا مانند 
بزرگساالن است. البته قبل از اینکه دنبال درمان بگردیم ، باید به 
دنبال پیشگیری باشیم و موارد بهداشتی را رعایت کنیم. یکی دیگر 
های  واکسن  تاکنون  که  است  واکسن  پیشگیری  راهکارهای  از 
زمانیکه  تا  اما  اند،  شده  مختلف  فازهای  وارد  کرونا  برای  زیادی 
است  ممکن  سال  پنج  تا  نیم  و  یک  بین  شود،  ساخته  و  قطعی 

طول بکشد.
 کریمی گفت: در عین حال ممکن است در پاییز و زمستان ویروس 
آنفلوانزا با کرونا دست به دست هم داده و به صورت شدید تر در 
و  کنیم  قطع  را  انتقال  زنجیره  باید  بنابراین  یابند.  بروز  کودکان 

مراقبت کنیم و به کودکان واکسن آنفلوانزا را تزریق کنیم.
بازگشایی  نشود،  قطع  انتقال  زنجیره  اگر  کرد:  اعالم  کریمی   
ستاد  البته  باشد.  خطرناک  تواند  می  مدارس  و  کودک  مهدهای 
اجرایی کرونا باید بر اساس شرایط کشور و اپیدمی تصمیمات را 

اتخاذ کنند.

هر آنچه که در مورد 
کرونای کودکان باید 

بدانید

بررسی آمادگی دختر و پسر برای ازدواج، بررسی هم کفو 
بودن و ارزیابی مهارت های زندگی مشترک ازجمله اهداف 
پیش  مشاوره  اصلی  است. هدف  ازدواج  از  پیش  مشاوره 
از ازدواج، کمک به افراد برای انتخاب زوج مناسب است، 
این مرحله مهمترین مرحله مشاوره ازدواج است زیرا جنبه 
پیشگیری دارد و در صورت هدایت صحیح، موجب تأمین 
از  پیش  مشاوره  اهمیت  خانواده می شود.  روانی  بهداشت 
یکدیگر  از  انسان ها  که  می شود  مشخص  زمانی  ازدواج 
این  به  منظور دستیابی  به  بنابراین  ندارند،  کافی  شناخت 
شناخت برای ازدواج به کمک مشاوره نیاز دارند. بررسی 
آمادگی دختر و پسر برای ازدواج، ارزیابی هم کفو بودن و 
یا هماهنگی و همسانی دختر و پسر و ارزیابی مهارت های 
مشاوره ها  در  که  است  مواردی  ازجمله  مشترک  زندگی 
با  ازدواج  به  تصمیم  نفر  دو  که  هنگامی  می شود.  انجام 
در  تصمیم گیری  مانند  موضوعاتی  در  می گیرند  یکدیگر 
مسائل زندگی مشترک، برنامه ریزی مالی، اوقات فراغت، 

لذت  فعالیت های  مذهبی،  اعتقادات  ارتباط،  برقراری 
ایجاد  پذیری،  مسئولیت  دلبستگی،  و  صمیمیت  بخش، 
جنبه های  مبنای  بر  منصفانه  قضاوت  یکدیگر،  در  تغییر 
شوند.  مشکل  دچار  است،  ممکن  غیره  و  منفی  و  مثبت 
ازدواج  از  پیش  مشاوره  جلسات  در  که  مواردی  جمله  از 
بررسی می شود آرزوها، تمایالت، توقعات، خط قرمزها و 
ازدواج،  از  قبل  مشاوره  در  است.  طرفین  رازهای  و  رمز 
مشاور هیچگاه به طرفین نمی گوید که این کار را بکنید 
یا نکنید، بلکه وظیفه مشاور آگاه کردن است. مشاور تنها 
طرفین  خود  با  انتخاب  و  می کند  بیان  را  ازدواج  نتیجه 
زوجین  اهداف  و  دیدگاه ها  می کند  تالش  مشاور  است. 
را  مقابل  طرف  و  دهد  قرار  بررسی  مورد  زندگی  در  را 
از  پیش  کند. یک مشاور  آشنا  اهداف  و  دیدگاه ها  این  با 
حوزه  با  مرتبط  که  تحصیالتی  بر  عالوه  خوب،  ازدواج 
شخصیتی  ویژگی های  باید  دارد،  خانواده  و  روان شناسی 
بودن  باشد. ویژگی هایی مثل صبور  نیز داشته  را  مناسب 
خوب،  حافظه  تصمیم گیری،  امر  در  عجله نکردن  و 
گوش دادن مؤثر و فعال ازجمله موارد ضروری برای یک 
ازدواج  فرد  این  خود  است  بهتر  عالوه  به  است.  مشاور 
تا  باشد  گذارنده  را  انتخاب  این  و چالش های  باشد  کرده 
درک بهتری از فضای همسر داری و ازدواج داشته باشد. 
روند معمول جلسات مشاوره پیش از ازدواج از پنج جلسه 
ویژگی های  نوع  به  بسته  که  است  متغیر  جلسه   1۰ تا 
آنها  بین  در  و مسائل و مشکالتی که  شخصیتی طرفین 

وجود دارد، این تعداد جلسات بیشتر یا کمتر می شود.

با کنترل بازار ارز، تقریبا روند قیمتی در بازار خودرو 
ثابت مانده و تغییر چندانی در قیمت ها ایجاد نشده 
تعیین کننده  اینجاست که  اهمیت  نکته حائز  است؛ 
و  تقاضا  و  عرضه  میزان  خودرو  بازار  قیمت  اصلی 

تناسب میان آن هاست.
مسیر  و  خودرو  بازار  وضعیت  آخرین  با  رابطه  در 
اخیر، آن هم در شرایطی  قیمتی آن طی روزهای 
که قیمت ارز چند روزی است که به حالت کنترل 
در آمده، اظهار کرد: نسبت به هفته های گذشته که 
بازار  در  خودرو  قیمت  داشت،  باالیی  نرخ های  ارز 
در  مشتری  و همچنان  است  نداشته  چندانی  تغییر 
بازار نیست؛ فروشنده بسیار است اما مشتری برای 

خرید مراجعه نمی کند.
زمانی که نرخ دالر در محدوده ۲۵ هزار تومان بود، 
با افزایش قیمت خودرو در بازار روبرو شدیم اما حال 
که دالر در کانال ۲۰ هزار تومان قرار گرفته است. 
طبق بررسی ها می بینیم که اختالف قیمت چندانی 
نسبت به هفته گذشته مشاهده نمی شود اما فاصله 

قیمت کارخانه و بازار همچنان باالست.
طی  که  بازار  و  کارخانه  قیمت  اختالف  این   
سال های اخیر ایجاد شده است، روزبه روز با کاهش 
حاضر  حال  در  و  شده  بیشتر  خودروسازان،  عرضه 
اختالف  می شود  مشاهده  که  رسیده  مرحله ای  به 

قیمتی برخی خودروها به 1۰۰ درصد رسیده است.
برخالف آنچه که خودرو کاالی مصرفی و ضروری 
است که باید متناسب با نیازی که در بازار برای آن 

وجود دارد، تامین شود، از سال گذشته به این نیاز به 
درستی پاسخ داده نشده و  در نهایت هم به همین 
فاصله فاحش قیمتی کارخانه و بازار منجر شده ؛ لذا 
خودرو را به کاالیی سرمایه ای تبدیل کرده که به 

دست مشتری واقعی هم نمی رسد .
این  بخواهیم  اگر  صنفی،  مقام  این  تاکید  طبق 
فاصله قیمتی کاهش یابد، خودرو بایستی از کاالی 
سرمایه ای خارج و به کاالی مصرفی تبدیل شود؛ 
این مهم نیز زمانی اتفاق خواهد افتاد  که خودرو به 
اندازه کافی تولید و به بازار عرضه شود. هر کاالیی 
کاالیی  به  شود،  عرضه  کمبود  دچار  بازار  در  که 

نوسان  کوچکترین  که  می شود  تبدیل  سرمایه ای 
نرخ  ارز هم آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

با افزایش قیمت ارز به دلیل اینکه خودرو به چشم 
کاالی سرمایه ای دیده می شود، افرادی که خودرو 
در اختیار دارند، با این دید که احتماال قیمت ها باالتر 
هم خواهد رفت و سود بیشتری حاصل خواهد شد، 
از فروش خودروهای خود امتناع می کنند؛ از سوی 
شیوه،  به همین  قیمت ها  رفتن  باال  دلیل  به  دیگر 
مشتری  نیز نمی تواند خرید خود را انجام دهد و به 
این امید است که قیمت ها عقب نشینی کند. هفته 
گذشته که نه فروشنده ای در بازار بود و نه خریداری 

فروشنده  ارز  قیمت  کاهش  با  حاضر  حال  در  اما 
هست اما تقاضا نیست.

دارد  احتمال  یابد،  کاهش  هم  باز  ارز  نرخ  چنانچه 
اما  باشیم؛  خورو  بازار  در  قیمت  ریزش  شاهد  که 
بازهم تاکید می کنم آنچه که بیشترین تاثیرگذاری 
اگر  صورت  هر  در  است.  عرضه  افزایش  دارد،  را 
خواهد  بیشتر  قیمت ها  ریزش  باشد،  بیشتر  عرضه 
شد. طبق روال سال های گذشته، چنانچه حدود یک 
میلیون و 3۰۰ هزار دستگاه یا بیشتر خودرو به بازار 
وارد می شد، قاعدتا نیازها تامین شده، فاصله قیمتی 

کارخانه از بین رفته و بازار نیز متعادل خواهد شد.
 7۰۰ حدودا  گذشته   سال  خودروسازان  آمار  طبق 
الی 8۰۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر تولید و به بازار 
که  شد  سبب  عرضه  کمبود  همین  نشد،  عرضه 
فاصله قیمتی کارخانه و بازار که زمانی به طور مثال 
3 درصد بود، در حال حاضر برای برخی خودروها به 

1۰۰ درصد هم رسیده باشد.
و  مصرفی  کاال  خودرو   شد،  یاد  که  همانطور   
ضروری است که بایستی نظارت بر روی آن وجود 
داشته باشد تا به میزان کافی و متناسب با تقاضا، 
تا فاصله قیمتی کمتر  بازار عرضه شود  تولید و به 
و کمتر شود؛ در اینصورت دیگر کسی بیش از نیاز 
خود تقاضا نخواهد کرد و واسطه گری و سوداگری 
هم  بین  از  که  بسا  چه  و  رسید  خواهد  حداقل  به 

خواهد رفت.

اهداف مشاوره پیش از ازدواج
 برای زوجین

از بازار خودرو چه خبر؟

انسان ها در برابر تفکر خودمحورانه خودمان به شکل   ما 
تمام  می شود  باعث  موضوع  این  و  هستیم  کور  عجیبی 
نظر  به  منطقی  و  معقول  کاماًل  خودمحورانه مان  تفکرات 

برسند.
ما هیچ وقت به خودمان نمی گوییم: »من فعاًل تصمیم دارم، 
برای مدتی نامعقول فکر کنم.« یا »چون عصبانی هستم، 

چند ساعتی خودمحورانه فکر خواهم کرد.«
شدن  قربانی  آزردگی،  خشم،  همچون  احساساتی  وقتی 
را  ذهن مان  و  فکر  تمام  گرفتن،  قرار  سوء استفاده  مورد  و 
تحت سلطه خویش می گیرد، ما به شدت مستعد و آماده این 
به جریان  در ذهنمان  را  تفکرات خودمحورانه  هستیم که 
بیرون  آن ها  درون  از  را  افکار  غیرمنطقی ترین  و  بیندازیم 

بکشیم.

احساس  هستیم،  غیرمنطقی  وقتی  مواقعی  چنین  در 
می کنیم که عملکردی کاماًل منطقی داریم. نتایجی که به 
آن دست می یابیم و اقداماتی که مرتکب می شویم کاماًل 
موجه به نظر می رسند و چون از نظر خودمان کاماًل منطقی 
و موجه فکر و رفتار می کنیم، هیچ دلیلی برای بررسی افکار 

و تغییر رفتارمان در خود نمی بینیم.
به دلیل همه این اتفاقات، بخِت خیلی کمی برای رهایی 
نتیجه  در  و  داریم  آسیب زننده  و  ناکارآمد  رفتارهای  از 
حساب شده.  و  منطقی  افکار  تا  هستند  مسلط  ما  بر  آن ها 
در چنین شرایطی اگر افکار خودمحورانه در جهت نیل به 
خواست های ما هم باشند، اوضاع بدتر و رهایی از شرایط 

غیرمنطقی سخت تر خواهد بود.

کوری انسان در مقابل تفکر 
خودمحورانه خویش

های  بسته  از  یکی  عنوان  به  آموزش  با  آشتی  طرح   
تحولی وزارت آموزش پرورش با هدف پوشش تحصیلی 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مناطق کم برخوردار 
و مرزی ، در استان کرمان کلید خورد. مجتبی زینی وند 
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و 
مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در مراسم 
که  کرمان  استان  در  آموزش(  با  )آشتی  آبا  افتتاح طرح 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد بر اهمیت بازگشت 
برای  از تحصیل  بازمانده  دانش آموزان  به تحصیل همه 

دسترسی به توسعه پایدار تاکید کرد.
و  آموزش   به  دنیا  کشور های  امروز  کرد:  اظهار  وی 
به  موثر  اجزای  همه  و  دارند  فراوزارتی  نگاه  پرورش 
کمک آموزش و پرورش می آیند. خوشبختانه با تصویب 
تا جایی که حتی  آموزش عمومی  قانون شوراها وظیفه 
یک نفر از تحصیل محروم نماند وظیفه دستگاه آموزش 
و پرورش است که باید با کمک همه دستگاه ها، خیرین 
و سمن ها اجرا شود. ما هم امیدواریم بتوانیم از ظرفیت 
همه  بازگرداندن  برای  پرورش  و  آموزش  شوراهای 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل به مدرسه استفاده کنیم.

تحصیل  از  بازمانده  دانش آموزان  آمار  درباره  وند  زینی   
گفت: طبق اطالعات مرکز آمار ایران در سال 8۰۰ هزار 
رسانده  پایان  به  را  ابتدایی  تحصیالت  که  دانش آموز 

است از ورود به تحصیالت متوسطه بازمی ماند.
 معاون وزیر آموزش و پرورش با ابراز امیدواری از اجرای 
درست طرح آبا برای بازگرداندن دانش آموزان بازمانده از 

تحصیل در جنوب کرمان گفت: در این راه دست خیرین 
و سمن ها و سایر دستگاه ها را می فشاریم تا بنا به گفته 
نقشی  انسان  یک  حتی  هدایت  در  بتوانیم  امیرالمومنین 

ایفا کنیم. 
به  باتوجه  گفت:  طرح  اجرای  جزئیات  درباره  وند  زینی 

اینکه از فناوری نوین برای اجرای طرح استفاده می شود 
امیدوار بودیم هر دوهفته یک بار کالس های رفع اشکال 
را برای دانش آموزان داشته باشیم که فعال به دلیل کرونا 
از این ظرفیت حضوری چشم پوشی کردیم و به جای آن 

از ظرفیت های آنالین استفاده می کنیم.

 

گفت:  اجرا  اول  سال  در  پروژه  اهداف  درباره  وی 
هزار   1۰۰ است  قرار  طرح  اجرای  نخست  سال  برای 
به  کشور  کل  در  را  تحصیل  از  بازمانده  دانش آموزان 
استان  تعداد در  این  از  بازگردانیم که ۵ هزارنفر  مدرسه 
در  نفر   ۲8۹1 فعال  البته  اند.  شده  هدفگذاری  کرمان 
با  و  شهر   7 در  که  اند  شده  هدفگذاری  استان  جنوب 

مشارکت 11 مدرسه اجرایی خواهد شد.
 طبق اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش کرمان اجرای 
را در مناطق جنوبی کرمان  این طرح ۲8۹1 دانش آموز 

تحت پوشش قرار می دهد و به مدرسه بازمی گرداند.
پاپایی مدیران کل آموزش   گودرز شاهمرادی و رسول 
میراحمدی   ، پرورش  و  آموزش  شوراهای  و  دور  راه  از 
این مراسم  از تهران در  مدیر موسسه خیریه داراالکرام 
شرکت داشتند. احمد اسکندری نسب مدیرکل آموزش و 
پرورش کرمان، سید مصطفی آیت اللهی موسوی، معاون 
پرورش هفت شهر  و  آموزش  روسای  استاندار،  عمرانی 
جنوبی استان کرمان و فرمانداران این شهرها از استان 

کرمان در این برنامه حضور یافتند.
است  تحولی  بسته های  از  یکی  آموزش  با  آشتی   طرح 
که دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مناطق روستایی 
و دورافتاده را با کمک فناوری نوین و مشارکت خیرین 
و  اقماری  با کالس های  پرورش  و  آموزش  و شوراهای 
آموزش های آنالین تحت پوشش آموزش و پرورش قرار 
اجرای طرح در جنوب کرمان  می دهد.هزینه های مادی 

را موسسه خیریه داراالکرام تقبل کرده است.

طرح آشتی در استان کرمان کلید خورد
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