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نارضایتی مغازهداران از تعطیلیهای پیاپی و درخواست از مسئوالن ستاد کرونا

بیمه و دارایی را هم تعطیل کنید!
گروه گزارش:

 ما بهخاطر کرونا و مردم موافق تعطیلی هستیم به شرط آنکه تعطیلی فقط برای ما نباشد.
 چرا ادارات بیمه و مالیات باز هستند و برای ما که تعطیلیم مالیات مینویسند!

«فقط زورشــان به سر ما می رسد؟ بانکها
باز هستند ،ادارهجات کار میکنند ،دارایی
و بیمه که از یک ســاعت مــا نمیگذرند
همچنان باز و فعال هســتند .چطور برای
ما کرونا هســت بــرای آنها نیســت؟ »
اینها صحبتهای برخی کسبهی معترض
در تماسهــای خود از شــرایط بد زندگی
شغلیشان اســت .با قرمز شــدن شهرها،
مصوبههای ستاد مقابله با کرونا برای ایجاد
محدودیــت و تعطیلی اصنــاف و بازاریان
تبعات خاص خودش را همیشه داشته است.
این تصمیمات کرونایی همچنان موافقان و
مخالفانــی دارد .برخی مغازهداران معتقدند
مصوبه ستاد کرونا موجب ضرر اقتصادی به
آنها میشود .این عده میگویند« :بانکها
که مرکز انتشار ویروس با انواع مشتریهای
مبتال هستند باید باز باشند ،ولی برای ما که
دو سه تا مشتری درست هم نداریم اشکال

دارد؟ .شما بروید نگاه کنید بعضی مشتریها
در بانک حتی ماســک هــم نمیزنند ولی
بانکیها کارشــان را انجام میدهند و هیچ
کس نمیگوید آقا برو بیرون ماسک نداری!
نمیدانیم چرا به مراســم هفتم و چهلم در
قبرستانهای آلوده هیچ کس گیر نمیدهد
ولی این وســط ما باید تعطیل کنیم.؟ شما
بروید ادارههای دارایی و بیمه و مالیات را نگاه
کنید ،پست بانکها ،شهرداری ،معدن همه
باز هســتند ولی ما کسبه که کلی بدهی و
اجاره مغازه و خرج داریم باید تعطیل باشیم!.
مــا مخالف بستهشــدن مغازهمان بهخاطر
ســامتی مردم نیســتیم ولی چرا دیواری
کوتاهتر از ما نمیبینند! آخر برج کرایه ما را
چه کسی میدهد؟ خرج زن و بچهی ما را
چه کسی میدهد؟ آقای استاندار ،فرماندار
یا اداره صنعت و معدن و بازرسهاشون؟» .
در یــک نگاه منصفانه باید به کســبه حق
داد اما باید مشکالت شــهر را هم دید و از
طرف دیگر شــرایط همه را هم سنجید که

اعتراض مربی گلگهر
به صدا و سیمای کرمان

چگونه این روزها بر دامنهی مشکالتشان
افزوده شده است .این مسئوالن ستاد کرونا
هستند که باید تصمیم درست و مقتضی را
بگیرند .یا برای سایر مشاغل و سازمانها هم
محدودیت ایجاد کنند یا فکری برای کسبه
بشــود که از همین درآمدهــای اندک هم

سعید الهویی مربی تیم فوتبال گل گهر پس از پیروزی این
تیم مقابــل پارس جنوبی جم در جریــان رقابت های جام
حذفی که با پیروزی گلگهر همراه بود ،از صدا و ســیمای
کرمان انتقاد کرد و گفت :من این سوال را از صدا و سیمای
اســتان کرمان دارم که چرا بازی نماینده این استان در جام
حذفی پخش نشد؟
وی گفــت :این تیم هــواداران زیادی در ســیرجان دارد و

واگذاری  معادن  گلگهر
به  چینیها  تکذیب  شد

استاندار   کرمان :

آماده  مقابله  هستیم
 ورود اتباع کشورهای مبتال به استان ممنوع شد

گروه خبر:
اســتاندار کرمان با اشــاره به مشاهده
شــدن ویــروس کرونــا هنــدی در
کشــورهای همجوار و مرزهای شرقی
ایران گفت :این استان با وجود میزبانی
از اتبــاع ،آمادگی کامــل در خصوص
مقابله با کرونای هندی را دارد.
دکترعلــی زینیوند روز چهارشــنبه
در جمع رســانهها افــزود :تدابیر در
زمینه مقابلــه با ویروس کرونا هندی
اندیشــیده و تصمیمــات الزم برای
مواجهــه با این ویروس اتخاذ شــده
است.وی با اشــاره به وضعیت شیوع
ویروس کرونای هندی اظهار داشت:
متاســفانه این ویروس در کشورهای
افغانستان و پاکســتان مشاهده شده
و اســتان سیســتان و بلوچستان به
دلیل همجــواری با کشــورهای یاد
شده ،بهعنوان کانون نخست بیماری
در کشور اســت.نماینده عالی دولت
در اســتان کرمان ادامه داد :در کنار
جلســات مقابله بــا ویــروس کرونا
و اعمــال محدودیــت ها ،نشســتی
جداگانه امروز (چهارشنبه) با حضور
تمامی مســئوالن درجه یک اســتان
برگزار شد.
وی گفت :تدابیر الزم در این خصوص
در  ۲وجه آمادگــی مراکز درمانی و
افزایــش تختهای بیمارســتانهای
اســتان کرمــان پیگیری میشــود.

 تمدید محدودیتها در شهرهای
قرمز و نارنجی
جلســه روســای کمیتههای تخصصی
ســتاد ملی مقابلــه با کرونــا روز پنچ
شنبه برگزار شد .در این جلسه کمیته
امنیتی  -اجتماعی با توجه به مباحثی
که در ســتاد ملی در خصوص کنترل و
مدیریت ویروس جهش یافته هندی به

مجموعه بزرگی پشــت تیم است و فکر می کنم حق مردم
سیرجان باشد که مسابقه تیمشان را حداقل از شبکه استانی
ببینند .شایان ذکر است تیم فوتبال گل گهر عصر پنجشنبه
در جریان رقابتهای جام حذفی موفق شد تیم فوتبال پارس
جنوبــی را با گلهای دقیقه  30گادوین منشــا ،دقیقه 70
یونس شاکری و دقیقه  88امین پورعلی با نتیجه سه بر صفر
شکست دهد و به یک چهارم نهایی جام حذفی صعود کند.

رد یک شایعه در فضای مجازی

مشاهده ویروس کرونا هندی در کشورهای هم مرز با استانهای شرقی

زینیوند عنوان کرد :همچنین مراکز
بهداشــتی و درمانی نیروی انتظامی،
بسیج و سپاه پاسداران آمادگی خود
را اعالم کردند و بــا تامین تجهیزات
اولیه تدابیر الزم اندیشــیده شد.وی
با اشــاره به تشدید کنترل ورودی به
استان کرمان از ســوی مرزها گفت:
مقرر شد با همکاری نیروی انتظامی
و ســپاه پاسداران ورودیها را کنترل
و طرح مهار اتباع خارجی در اســتان
کرمان اجرا میشــود کــه این پروژه
بهصورت جدی پیگیری می شود.وی
افزود :بالفاصله از مســافران گذشته
کشــورهای هند و پاکستان آزمایش
گرفته و مکانی بــرای قرنطینه آماده
شد و موارد مثبت را در استان کرمان
قرنطینــه و از گردش ایــن افراد در
کشــور جلوگیری میشود.اســتاندار
کرمان تصریح کرد :اکنون ورود اتباع
کشورهای مبتال به کرونای هندی به
استان کرمان بهصورت کامل ممنوع
شده است.

افتادهاند .چارهای هم البته نیست و باید برای
وضعیت قرمز به ســتاد کرونا هم حق داد.
سمت دیگر این ماجرا مردم هستند .مردمی
کــه به رغم این همه هشــدار همچنان در
مراسم تدفین و هفتم اموات گوش تا گوش
محوطه قبرستانها را پُر میکنند آن هم در

شرایطی که برخیشان نه ماسک دارند و نه
فاصله اجتماعی را رعایت میکنند .یا موقع
حضور در بانکهــا و ادارات به این مقررات
بیتوجه اند .امروز واگیریها خانوادگی شده
و اگر کسی از یک خانواده مبتال شود دیگر
اعضا را هم مبتال میکند .برای همین است
که خانوادهها دستهجمعی بستری میشوند.
حال باید پرسید گناه دیگر اعضای خانواده
چیســت که باید چوب بیمباالتی هم را
بخورند .در شرایطی که صحبت از ویروس
هنــدی و انگلیســی و جهش زیــاد این
بیماری میشود و خیلیها را هم زمینگیر
کرده چــرا نباید مردم خودشــان به این
موضوع بیشــتر اهمیت بدهنــد تا نیازی
به این همه محدودیتهــا و نارضایتیها
نباشد .طبق نظر کارشناسان اگر ۹۰درصد
پروتکلهای بهداشتی توسط مردم رعایت
شــود در مدت کوتاهتری میتوان با این
ویــروس مقابله کرد و شــرایط را به قبل
برگرداند.

ایران و با توجه به مرز گســترده شرقی
با افغانستان و پاکســتان و رفت و آمد
به کشــور هنــد ،گزارشــی از اقدامات
انجام شــده برای کنتــرل این مرزها با
هماهنگی نیروی انتظامی ،ســتاد کل
نیروهای مســلح و همکاری ستادهای
اســتانهای شرق کشــور و همچنین
مدیریــت و کنتــرل رفــت و آمــد به
کشورهای پاکســتان و افغانستان ارایه
کرد .در این جلســه همه دستگاههای
ذیربط با توجه به مســئولیتی که دارند
موظف شــدند طبق برنامهریزیهای به
عمل آمده نسبت به انجام وظایف خود
اقدام نمایند .در این جلســه همچنین
کمیتــه بهداشــت و درمان گزارشــی
از وضعیــت کرونا در خصــوص میزان
شــیوع و ابتال در مــوج چهارم بیماری
و اینکه در برخی از شــهرهای قرمز با
رعایت پروتکلهای بهداشــتی از سوی
مردم وضعیت قرمز بــه نارنجی تبدیل
شده است ،ارائه و یادآور شد با توجه به
افزایش نســبی رعایت پروتکلها شدت
بیماری تا اندازهای کاسته شده است اما
به مرحله آرامش نرسیده و این نیازمند
تداوم رعایت کامــل و دقیق پروتکلها
اســت .به پیشــنهاد کمیته بهداشت و
درمان با توجه به اینکه هنوز به مرحله
قابــل اطمینانی در مــورد کنترل موج
چهــارم نرســیدهایم ،محدودیتهای
مربوط به شهرهای قرمز و نارنجی یک
هفته دیگر تمدید شد.

روابطعمومــی و امور بین الملل شــرکت
معدنــی و صنعتــی گلگهــر ضمن رد
شــایعات پیرامون واگذاری معادن منطقه
گلگهــر بــه شــرکتهای چینــی ،این
موضوع را بی اســاس دانســت .بنابراین
گــزارش؛ اخیرا مطلبی بــا این محتوا که
«در مذاکراتی با مقامات چینی قرار است
معادن گلگهر در قالب قراردادی با قیمت
معین به زودی به چینیها واگذار شود»؛
در فضای مجازی سیرجان و استان کرمان
توســط افرادی ناشــناس و فرصت طلب
منتشر شده و در حال بازنشر است.
در این رابطه روابطعمومی و امور بینالملل
شرکت گلگهر ضمن تکذیب این شایعات
و بی اســاس خواندن این دســت مطالب
اعالم کرد «این شرکت معدنی و صنعتی
دارای ســهامدارانی مشخص است که زیر
نظــر وزارت صنعت معــدن و تجارت و
سایر دستگاههای مرتبط و در چهارچوب
قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران
فعالیــت میکند و گزارشهای عملکردی
و فعالیتهای انجام شــده را مستمرا در
اختیار مــردم فهیم ایران اســامی قرار
میدهد».
مهنــدس نجمی مدیــر مجتمع گل گهر
نیز در یک گزارش تصویری این شــایعه
را بی اساس و کار فرصت طلبانی دانست
که می خواهند با تشویش اذهان عمومی
به اهداف خود برسند .وی گفت :برخالف
این شایعات خوشبختانه در ماههای اخیر
بخصوص فروردین امسال رکوردهای بی
نظیری در حوزه معدن و تولیدات داشته

ایم و با توجه به حضور متخصصان توانمند
ایرانــی هیچگونه نیازی به کارشناســان
خارجی نیز در این حوزه ها نداریم.
 فراخوان برای بزرگترین رویداد
ایمنی معادن
خبر دیگــری از گل گهر حاکی اســت
دومیــن همایــش ملی ایمنــی معادن
ایران اسفندماه امســال به میزبانی گل
گهــر برگزار می شــود .ایــن خبر می
افزاید هفته گذشته با حضور مدیرعامل
و معاونیــن شــرکت بصورت رســمی
از پوســتر این همایش ملــی رونمایی
شــد.به گزارش روابطعمومی و امور بین
الملل شــرکت گلگهر ،این همایش  ۴و
 ۵اسفند ماه ســال جاری در محورهای
چندگانه و همراه با کارگاههای تخصصی
در حوزه ایمنی در معــادن و صنایع به
میزبانی شــرکت گلگهر برگزار میشود
و عالقهمنــدان میتوانند برای حضور در
این همایش ،مقاالت خود را از تاریخ ۱۱
اردیبهشــت ماه لغایت  ۲۰دیماه ۱۴۰۰
بــه آدرس minesafety.geg.ir
ارسال نمایند .نتایج مقاالت داوری شده
در تاریــخ  ۲۰بهمن مــاه  ۱۴۰۰اعالم
خواهد شد .شــایان ذکر است دبیرخانه
دومیــن همایش ملی ایمنی در معادن و
صنایع معدنی با رونمایی از پوســتر این
همایش؛ به صورت رســمی کار خود را
آغــاز کرد تــا در هفته اول اســفند ماه
 ۱۴۰۰پذیرای شــرکتکنندگان در این
همایش باشد.

کادر درمان
جلوی یک قتل دیگر را گرفت

نجات جوان چاقو خورده
از مرگ حتمی

گــروه حــوادث :جــوان  16ســاله ســیرجانی
کــه در یــک نــزاع دچــار چاقوخوردگــی از ناحیــه
نزدیــک بــه قلــب شــده بــود بــا تــاش بــه موقــع
کادر درمــان بیمارســتان دکتــر غرضــی از مــرگ
حتمــی نجــات یافــت .رئیــس بیمارســتان دکتــر
غرضــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار حــوادث
نگارســتان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :یکــی از
روزهــای گذشــته حوالــی ســاعت  21بــه دنبــال
یــک نــزاع جــوان  16ســاله بــا آســیب ناشــی از
ورود چاقــو بــه ســمت چــپ قفســه ســینه دچــار
خونریــزی شــدید شــده و بــه اورژانــس بیمارســتان

دکتــر غرضــی منتقــل شــد.
دکتــر ابنــا افــزود :پــس از معاینــه و اقدامــات
اولیــه توســط پزشــک اورژانــس ،بالفاصلــه پزشــک
جــراح کشــیک بــر بالیــن بیمــار حاضــر و بــه
دلیــل حجــم زیــاد خونریــزی ســریعاً بــه اتــاق
عمــل منتقــل شــد .بــا توجــه بــه وخامــت حــال
بیمــار کادر پزشــکی تصمیــم گرفــت کــه بــه جــای
اعــزام و فــوت وقــت ،عمــل جراحــی توســط تیــم
جراحــی متشــکل از دو جــراح و پزشــک بیهوشــی
شــامل دکتــر ابوالقاســمی ،دکتــر مکیآبــادی و
دکتــر عســکری انجــام شــود .در همیــن راســتا

پزشــکان مــورد اشــاره بــه همــراه تیــم اتــاق عمــل
و تیــم بیهوشــی پــس از حــدود  5ســاعت ،عمــل
جراحــی موفقیتآمیــز و کمنظیــری را انجــام
داده و بیمــار بــا وضعیــت پایــدار بــه بخــش ای
ســی یــو منتقــل و بــه زودی مرخــص میشــود.
وی از تمامــی پزشــکان و کادر درمــان کــه در ایــن
شــرایط چنیــن عملــی را انجــام دادنــد تقدیــر و

تشــکر کــرد .دکتــر ابوالقاســمی جــراح مســئول
ایــن عمــل جراحــی نیــز در ایــن رابطــه گفــت :بــا
توجــه بــه آســیب عــروق بــزرگ و نزدیــک بــودن
محــل اصابــت چاقــو بــه قلــب ،قطع ـاً اگــر بیمــار
چنــد دقیقــه دیرتــر بــه اتــاق عمــل رســیده بــود
جــان خــود را از دســت مـیداد و قتــل دیگــری در
ســیرجان بــه وقــوع میپیوســت.

یادداشت 2

در فواید عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان

ذخیره ای  برای  بازنشستگی

دکتر نسرین اوحدی

فرهنگیان بخش بزرگی از بدنه کارمندان دولت را تشــکیل میدهند ،وظیفه تربیت نسل
جدید و آیندهسازی تا حدود زیادی بر عهده آنها است و دولتمردان نیز میدانند که افزایش
رفاه و ارتقا معیشتی فرهنگیان نقش مهمی در سالمت جامعه دارد .از این رو صندوق ذخیره
فرهنگیان با همین هدف و در اواخر ســال  ١٣٧٣تاســیس شد .قپس از تاسیس صندوق
قرار بر این بود هر یک از فرهنگیان در صورت تمایل به عضویت صندوق ،حداکثر تا سقف
 ۵درصــد از حقوق ماهیانه خود را به آن واریز کننــد و دولت نیز معادل مبلغ واریزی ،به
صندوق کمک کند .صندوق ذخیره فرهنگیان طبق قانون اجازه دارد برای سرمایهگذاری،
مشارکت یا عاملیت در حوزههای بانکی ،تولیدی ،خدماتی ،تجاری ،مالی ،عمرانی ،فرهنگی
و ....اقــدام کند و از این طریق منافع اقتصــادی فرهنگیان را تامین نماید.عضویت در این
صندوق مزایای بسیاری برای فرهنگیان دارد .آنها هم سهم واریزی خود را در اختیار دارند،
هم مبلغی که دولت واریز میکند و هم از ســود هر دوی این مبالغ بهرهمند میشوند .به
عالوه ،صندوق و شرکتهای تابع آن تسهیالتی مانند بیمه شخص ثالث اقساطی ،تورهای
مسافرتی اقساطی ،خودرو لیزینگی و  ...را نیز ارائه میدهند اما در نهایت هدف اصلی صندوق
ذخیره فرهنگیان این است که دارایی معلمان را سرمایهگذاری کند تا این سرمایه در دوران
بازنشستگی به کمک آنها بیاید.به دلیل مزایایی که ذکر کردیم ،تعداد بسیاری از فرهنگیان
به عضویت این صندوق درآمدند و گردش مالی آن در طول زمان به مبالغ باالیی رســید.
متأسفانه ساختارهای اشتباه و نظارتهای نامناسب باعث شد در سالهای گذشته تخلفاتی
در ایــن صندوق رخ دهد .با توجه به این تاریخچه کوتاه ،مشــخص میشــود که عرضه
صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس چه مزایایی میتواند داشته باشد .شفافسازی ،مهمترین
هدف از بورسی شدن شرکتهای زیرمجموعه صندوق است .سازمان بورس روی عملکرد و
گزارشهای شرکتهای بورسی نظارت کامل دارد .شرکتها وظیفه دارند گزارشهای خود
را به صورت شفاف منتشر کنند و سهامداران به راحتی و به صورت آنالین میتوانند از این
گزارشها مطلع شــوند .پذیرش صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس ،منوط به اصالحات
ســاختاری بوده و سازمان بورس قوانین سختگیرانهای در این مورد دارد .پس از پذیرش
شرکتها نیز نظارتهای دقیقی روی عملکرد زیرمجموعههای این صندوق اعمال میشود.
نکتــه مهم دیگر ارزشگذاری داراییهای صندوق اســت .در بورس ارزش روز داراییها به
صورت دقیق محاسبه میشود و فرایندی متفاوت با حسابداری دفتری دارد .پس از تعیین
ارزش واقعی داراییها ،به هر معلم با توجه به امتیازی که دارد ،مقداری سهام تعلق میگیرد.
 چگونگی عرضه صندوق در بورس :طبق گفتههای مهدی نیکدل مدیر عامل
صندوق فرهنگیان ،تالش بر این اســت که زیرمجموعههای صندوق به بورس وارد
شوند .دو شرکت ماشین سازی اراک و ایران ارقام که زیرمجموعه صندوق هستند از
قبل در بورس حضور داشــتند ،بیمه معلم و شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی نیز
سال گذشته وارد بورس شــدند .اخیرا پذیرش اولیه پتروفرهنگ در فرابورس انجام
شده است ،در مرحله بعدی شرکت ساختمانی معلم و سپس شرکت سرمایهگذاری
فرهنگیان وارد بورس خواهند شــد .این سه شرکت هلدینگهای اصلی صندوق به
شمار میروند  ۹۹درصد از داراییهای صندوق را در اختیار دارند .هدف این است که
تا سال آینده ،هر سه آنها وارد بورس شده باشند.
 نحوه استفاده فرهنگیان از سهام :قرار بر این است سهام به صورت واحدها یا
یونیتهای قابل صدور و ابطال در اختیار فرهنگیان قرار گیرد .زمانی که یک معلم قصد
خروج از صندوق داشته باشد ،امتیازات او محاسبه میشود و به میزان متناسب یونیت
یا واحد ســهام فرهنگیان به او ارائه خواهد شــد .فرهنگیان میتوانند به سه طریق از
سهام خود استفاده کنند:یونیتها را به قیمت روز در بازار بفروشند و وجه نقد دریافت
کنند ،سهام خود را به عنوان یک سرمایهگذاری نگه دارند،یونیتها را در اختیار بیمه
معلم قرار دهند و در زمان بازنشستگی از بیمه معلم حقوق مکمل دریافت کنند.
 آخرین مهلت ثبت کد بورسی :برای دریافت سهام صندوق ذخیره فرهنگیان باید
کد بورســی داشته باشید و کد خود را در صندوق ذخیره فرهنگیان ثبت کنید .ثبت کد
بورسی صندوق ذخیره فرهنگیان از دهم اسفند  ۹۹آغاز شد و آخرین مهلت آن نیز تا پایان
اردیبهشــت  ۱۴۰۰اعالم شده است.لذا فرهنگیان شاغل و افرادی که بعد از سال ۱۳۹۵
بازنشســته شدهاند ،میتوانند وارد وبسایت موسسه به آدرس  www.szf.irشوند ،به
قسمت صورت وضعیت اعضا بروند و در بخش مشخصات پرسنلی ،کد بورسی خود را وارد
کنند.فرهنگیانی که قبل از سال  ۱۳۹۵بازنشسته شدهاند ،الزم است وارد سامانه saham.
 tadbir-atlas.irشــوند و کد بورســی خود را وارد کنند .یادآور می شود «کارگزاری
آگاه» شــعبه سیرجان جهت همکاری با فرهنگیان محترم آماده ارائه خدمات می باشد.
 آدرس :خیابان ولی عصر ،تقاطع ولی عصر و خیابان طالقانی ،جنب فروشگاه به رفاه.
 تلفن( 42231693-4 :هنگام مراجعه همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه ،جهت
کدگیری و کدپرسنلی جهت ثبت در سامانه الزامیست)
منبع :سایت مشتریان کارگزاری آگاه https://bashgah.com/blog

نگاه

به بهانه روز جهانی روانشناس و مشاور

اهمیت  مشاوره  در   زندگی

رویا صادقیان *

در دنیای امروز با تمام حاشیه هایی که دارد استفاده از مشاور و روانشناس در تمامی
بخشهای زندگی بسیار مفید و کارآمد است .اصوال حل بسیاری مشکالت خانوادگی ،
اجتماعی و کودکان با استفاده از همین علم میسر است و تجربه نشان داده استفاده از
مشاور متخصص و روانشناس با دانش ،می تواند بسیاری از مشکالت افراد و خانوادهها را
در زندگی حل کند .امروزه مشکالت خانوادگی یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخش
زندگی افراد را تشکیل میدهد .خانواده به عنوان اولین و امنترین محل برای هرکسی
نیاز به داشتن حداقل استانداردهای الزم است و مشاور و روانشناس خانواده در مراکز
ی کنند در کنار حل اختالفات خانوادگی آموزشهای مناسبی
مشاوره خانواده تالش م 
برای برخورد با مشکالت به افراد ارائه دهند.
در حوزه «کودکان و نوجوانان» نیز حساســیتهای موجود در مسائل مربوط به آنها
باعث شده تا مراکز مشاوره برای ارائه خدمات مشاوره بهترینها راه حل ها را انتخاب
کننــد .درمان اختالالت کــودکان و نوجوانان و همچنین کمک بــه فرزند پروری و
نحوه رفتار مناســب با کودکان اگر در دستور کار روانشناس کودک و نوجوان باشد از
بسیاری معضالت بعدی این نسل کم می شود .این علم به درمان تخصصی اختالالت
روانی نیز کمک می کند مثال درمان «وسواس» که یکی از سخت ترین بیماریهای
روحی و روانی اســت .کسانی که از اختالالت وسواسی رنج میبرند خود را مجبور به
انجــام اعمالی میبینند که در عین عدم تمایل به انجــام آن قادر به متوقف نمودن
آنها نیســتند .یا درمان «افســردگی» که با توجه به فشــارای اجتماعی و خانوادگی
یکی از اختالالت رایج در دنیای امروز اســت .اختالل افســردگی میتواند به صورت
عدم تمایل به فعالیت  ،بی خوابی  ،بی اشــتهایی  ،خســتگی مداوم و حتی تمایل به
خودکشــی بروز کند .متخصص درمان افسردگی پس از تشخیص آن تالش می کند
با همراهی و ارائه تمرینات مناســب به درمان افراد و رهایی آنها از این بیماری کمک
کند .همچنین درمان «استرس و اضطراب » نیز با استفاده از مشاور و روانشناس میسر
اســت .بسیاری از کســانی که دچار اســترس و اضطراب میباشند نمیتوانند حتی
از بهترین لحظات خود لذت ببرند .مشــاور متخصص بــه این افراد کمک میکند تا
علت اســترس و اضطراب خود را شناسایی کرده و سپس به درمان آن بپردازند .علم
روانشناســی نه تنها در درمان مواردی از این دســت که در باال عنوان شد موثر است
که در انتخاب مســیر صحیح زندگی آینده نیز نقش قابل توجهی دارد .مثال مشاوره
تحصیلی یا شــغلی  ،یکی از دغدغههای امروز مردم جامعه انتخاب شغل مناسب که
با روحیه  ،عالیق و استعدادهای آنها تناسب داشته باشد میباشد .مشاوره شغلی این
امکان را برای افراد فراهم می آورد با درک بهتر از اســتعداد خود در زمینه مناســب
فعالیت نمایند تا به موفقیت برســند .یا مشاوره برای یک «ازدواج» خوب و آیندهدار.
تردیدی نیســت یک ازدواج خوب با مشاوره قبل از ازدواج مسیر صحیح زندگی را به
زوجین می آموزد .امروزه افزایش میزان مشکالت در بین زوجین و همچنین افزایش
میزان طالق و جدایی ناشی از نا آگاهی در ازدواج خوب است و همین امر باعث شده
تا مشاوره قبل ازدواج به امری ضروری تبدیل شود .کلینیک های روانشناسی و مراکز
مشاوره قبل ازدواج در کاهش این معضالت اجتماعی همواره موثر بودهاند.
*کارشناس ارشد روانشناسی

