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از فناوری همچون تلفن و اینترنت برای 
تماس با آشنایان و دوستان بهره ببرید. یک 
برنامه ریزی روزانــه و هفتگی برای کارهای 
خود داشته باشید که وقت خود را مدیریت 
کنید تا هدر نــرود. ورزش و فعالیت بدنی، 
به صورت روزانه ضروری اســت تا ســالمت 
جسمی و روانی خود را حفظ کنید. یادگیری 
و فعالیت های فکری چون کتاب خوانی را در 

تقویت سالمت روحی و روانی اعضای خانواده 
در شرایط خانه نشینی کرونایی

احترام و همدلی اعضای خانواده 
زیـر سقـف مهـربانـی

بخش دوم

بچه ها تا پاسی از شب بیدار بوده و بیشتر ساعات خود را در فضای مجازی می گذرانند. به دلیل خانه نشینی اعضای خانواده، مادر خانواده 
دســت تنها مانده و کارهای منزل نسبت به روزهای قبل کرونا دوچندان شده است. پدر از دورکاری و همزمان تحمل سروصدای فرزندان و 
شیطنت هایشان کالفه است. در این  بین به  جای آنکه دوری قرنطینه به همدلی اعضای خانواده برسیم، هر یک از اعضای خانواده در جزیره 

تنهایی خویش اوقاتشان را سپری می کنند. 
به باور متخصصان بهداشت روان، فاصله گیری اجتماعی به معنای انزوای فردی و روانی نیست و این بسیار مهم است که همه بدانیم این 
شرایط موقتی است و باید با برنامه ریزی هوشمندانه نگذاشت که نگرانی و افسردگی در خانه ماندن بر ما چیره شود؛ بنابراین از تنهایی خود 

در منزل استفاده مفید و لذت بخش داشته باشید، اما این تنهایی نباید به معنای انزوا باشد.

یک مادر خانواده: چون کمتر بیرون 
می رویم، پس وقت بیشــتری با هم 
می گذرانیم و بیشــتر بــا هم حرف 
می زنیم. مدتی است که در کنار هم، 
همدیگر را تحمل و با هم مدارا داریم 
و مهم تر از همــه اینکه این فرهنگ 
در کنــار هــم بودن مدت هاســت 
که فراموش شــده و دیگر اینکه با 
شــبکه های اجتماعی همه داشــتند 
 ایزولــه می شــدند، االن کمی با هم 

هستند .

یک کارمند: تمام این ســال ها من و همســرم که هر دو شــاغل هستیم، 
نتوانستیم یک دل سیر پیش بچه ها باشیم. این مدت به بچه ها هم کم وبیش 
بد نگذشته و برای اولین بار مثل تبلیغات تلویزیونی دور میز آشپزخانه جمع 

می شویم و پیتزا و کیک درست می کنیم.

یک مشاور خانواده: فرســودگی خانوادگی در کودکان اغلب با برخی 
عالیم نظیر اضطراب، انزوا و تنهایــی، تحریک پذیر بودن، زود عصبانی 
شــدن، عدم تمایل به بازی، دور شدن از جمع دوستانه، عملکرد ضعیف 

در درس و تکالیف مدرسه ای همراه است.
برنامه های روزانه خود داشته باشید. تقویت 
معنویــت در خود را بــرای آرامش و تمرکز 
را در برنامــه خود لحــاظ کنید. برای انجام 
کارهایی که واقعاً از انجام آنها لذت می برید، 
برنامه داشته باشید و حتماً آنها را در برنامه 
روزانه خود بگنجانید. پیگیری اخبار هیجانی 
و اینترنت را محدود کنید و تنها بازه زمانی 
مشــخص و محدودی را در طول روز به آن 
اختصاص دهیــد. در صورت امکان، هر روز 
دوش بگیرید تا احساس پاکیزگی و تازگی را 
در خود تقویت کنید. به یاد داشته باشید که 
فاصله اجتماعی و در خانه ماندن تا ابد دوام 
نخواهد داشت. تالش کنید در لحظه زندگی 
کنید. به جای نگرانی از اینکه ســه روز دیگر 
یا سه هفته دیگر یا سه ماه دیگر چه خواهد 
شــد؟ به فکر استفاده از امروز خود باشید و 
از آن بهره و لذت ببرید. اگر دچار افکار بد و 
وسواس درباره ویروس کرونا هستید، یک بار 
دســتان خود را بشویید و ســپس به خود 

یادآوری کنید که اضطراب و وسواس در این 
شرایط طبیعی است.

باالگرفتن مشاجرات خانوادگی
شهال سید محمدی یک خانه دار در پاسخ 
به این ســؤال که ســبک زندگی تان در ایام 
 خانه نشینی چه تغییراتی داشته؟ می گوید: 
»چون کمتــر بیرون می رویــم، پس وقت 
بیشــتری با هم می گذرانیم و بیشتر با هم 

حرف می زنیم. موضوع اصلی حرف ها اقتصاد، 
بیماری کرونا، چگونگی رســیدگی به درس 
بچه هاســت. باید بگویم به نظر من روزگار 
عجیبی اســت و هر روز از خودم می پرسم، 

آخر ماجرای کرونا چه می شود؟«
وی در ادامه می گوید: »مدتی اســت که 
در کنار هم، همدیگر را تحمل می کنیم و با 
هم مدارا داریــم و مهم تر از همه اینکه این 
فرهنگ در کنار هم بودن مدت هاســت که 
فراموش شــده و دیگر اینکه با شــبکه های 
اجتماعی همه داشتند ایزوله می شدند، االن 

کمی با هم هستند.«
رضا حســنعلی شــهروندی دیگر و پدر 
خانواده می گویــد: »به نظرم مدل جدیدی 
از زندگی را تجربــه کردیم؛ تجربه ای که از 
سر اجبار، همراه با ترس و دلهره، اما به امید 

بهبود و نجات بود. 
ی  ر همــکا ح  و ر ل  عین حــا ر د
 و جانفشــانی پرســتاران و دکترهــا برایم 

جالــب بود؛ ولی بی رحمی برخی کســبه و 
فروشــندگان کاالهای بهداشتی هنوز برایم 

هضم نشده که نشده.«
محمدعلــی میــالدی، پــدر دیگری با 
گله مندی می گوید: » قرنطینه باعث شــده 
اوضاع مالی من و امثال من که زیاد هستند، 
به هم خــورده و دخل و خرجمان یکســان 
نیست و همین مسئله باعث شده که با زن و 
فرزندانمان بداخالقی می کنیم و همه اش در 
خانه ها اختالف و دعواســت؛ البته اوایل که 
قرنطینه شروع شد، خوب بود، ولی با طوالنی 
شدنش خوبی هایش از بین رفت و االن واقعاً 

معضلی شده است.«
بسته شدن راه های فرار از تنش 

بعضی ها در خانه های چهل متری، بدون 
روزنه ای برای دیدن آبی آسمان با فرزندانی 
کــه جایی بــرای دویدن ندارنــد، قرنطینه 

شده اند. 
آیا خانواده هــا در دوران قرنطینه به هم 
نزدیک تر شده اند یا به دلیل تنگنای اقتصادی، 
نداشتن مهارت کافی در گفت وگو یا تقسیم 
مســئولیت و... روی اعصاب هــم رفته اند؟ 
آیا خود تنگنای معیشــت نمی تواند اعضای 

خانواده را به هم نزدیک تر کند؟
تــا پیــش از دوران کرونــا هروقت بین 
همسران تنشی درمی گرفت، راه های در رویی 

وجود داشت. برای مثال همسری که سرزنش 
می شنیده، سریع لباس می پوشیده، ماشین را 
روشن می کرده و به خیابان می زده است؛ اما 
حاال مجبور به ماندن در خانه و تحمل است. 
در روان شناســی بــه ایــن وضعیت که 
طرف بعد از شنیدن سرزنش از خانه بیرون 
می زند، می گویند: »سازگاری با اختالل« در 
واقع قرنطینه این شیوه های متنوع سازگاری 
بــا اختالل را از فــرد می گیرد و فرد مجبور 
می شود، برگردد به همان چیزی که تا امروز 

از آن فرار می کرده است.«
سارا احمدی، فکر می کند آدمیزاد در هر 
حالتی به  تنهایــی نیاز دارد. فرقی نمی کند 
قرنطینه باشــد یا مثل سابق هر روز درگیر 
کار و شــب فرســوده از خستگی. او که 35 
ســاله و معلم ابتدایی است در خانه ای 80 
متــری با همســر و فرزند 5 ســاله اش در 
 حال گذرانــدن قرنطینه اســت، می گوید: 
»راســتش کمی کارم زیادتر شــده است. 
همســرم اصاًل آشپزی بلد نیست و مجبورم 

دائم پای اجاق باشم. 
نمی خواهم بگویــم کاری هم نمی کند، 
چون در شســتن ظرف و جاروکشیدن خانه 
کمکم می کند، اما مسئله من اینها نیست. دلم 
می خواهد روزی چند ساعت برای خودم باشم 
که نیستم. نه اینکه از همسرم ناراضی نباشم، 

اما حاال بعضی از رفتارهایش برایم تازگی دارد 
و گاهی مرا متعجب می کند. فکر می کنم نکند 
قرنطینــه آدم را تغییر می دهد؟ اصاًل آدمی 
 نبــود که به من گیر بدهد کــه چرا با بچه 

 بازی نمی کنی؟« 
آن طــور که او می گوید؛ همســرش بعد 
از تعطیــل شــدن زودرس مغازه ها از اینکه 
نتوانســته بود مثل هرســال فروش خوبی 
داشــته باشــد، مضطرب بود. او می گوید؛ 
همســرش هر روز وقتی اخبــار مربوط به 
کرونــا را دنبال می کند، دچار حالتی عصبی 
 می شــود که به نظر محبوبــه کمی نگران 

کننده است.
مرتضی یعقوبی 40 ســاله، پدر خانواده 
و یک کارمند، با انــرژی از خاطرات خوش 
قرنطینه در خانه اجــاره ای و 60 متری اش 
می گوید: » تجربه جدیدی برای ما بود. االن 
9 سال است من و همسرم ازدواج کرده ایم و 
یک دختر 5 ساله و یک پسر 9 ساله داریم. 
تمام این ســال ها من و همســرم که هر دو 
شاغل هستیم، نتوانستیم یک دل سیر پیش 

بچه ها باشیم.
 این مدت به بچه ها هم کم وبیش بد نگذشته 
و برای اولین بار مثل تبلیغات تلویزیونی دور 
 میز آشپزخانه جمع می شویم و پیتزا و کیک
 درست می کنیم. درست است که همه نگران 
روزهای بعد از کرونا هستیم اما چه کاری از 
دســت ما برمی آید؟ باور کنید من وقتی به 
وضعیت اقتصادی بعد از کرونا فکر می کنم و 
احتمال ورشکستگی شرکتی که در آن هستم، 
 مغزم ســوت می کشــد ولی فعاًل فایده این 

فکرها چیست؟«

طالق کرونایی و آسیب فرزندان
محققــان برخی از کشــورهای دیگر در 
بررسی های خود دریافتند که آمار طالق در 
طول دوران کرونا که طالق های کرونایی گفته 
می شود به میزان قابل توجهی افزایش یافته 
است. در واقع شــیوع و همه گیری بیماری 
کرونا ویروس تمام جوانــب زندگی افراد را 
از وضعیت مالی تا شــرایط ســالمتی تحت 
تأثیر قرار داده و متأســفانه روابط زناشویی 
و خانوادگی از این قضیه مستثنی نبوده اند. 
قرنطینه افــراد در طول بحران کرونا زوج ها 
را مجبــور می کند که مدت زمان بیشــتری 
را در کنار همدیگر باشــند که این موضوع 
می تواند منجر به برخی تغییرات در زندگی 
شــخصی افراد شــود.  عالوه بــرآن، ماندن 
بیشــتر در کنار هم در طول دوران قرنطینه 
 منجر به آشکار شــدن نقاط منفی و ضعف 

افراد می شود. 

اما جالب است بدانید که در ایران دوران 
کرونا میزان طالق بعد از چند ســال کاهش 

محسوسی داشته است.
اگرچه به نظر می رســد دوران قرنطینه 
و حتــی دور شــدن از محیط هــای کاری 
برای پیشگیری از شــیوع کرونا و دوره های 
دورکاری در منزل برای بعضی از مردم عماًل 
باعث پیشرفت شده و افراد می توانند از این 
فرصت های به دســت آمده نهایت استفاده را 
ببرند، اما در بعضی از موارد در روابط زناشویی 

تأثیر منفی داشته است.
مینا هاشــمی پور یک مشــاور خانواده 
مهم تریــن عالیم فرســودگی خانوادگی را 
این موارد بیان می کند: »احساس خستگی 
جســمی یا روانی، عدم توانایــی در انجام 
کارهــای روزانه، تحریک پذیری و عصبانیت 

زودهنگام.«
وی در ادامه توضیح می دهد که فرسودگی 
خانوادگــی در کودکان اغلب با برخی عالیم 
نظیر اضطراب، انزوا و تنهایی، تحریک پذیر 
بودن، زود عصبانی شدن، عدم تمایل به بازی، 
دور شدن از جمع دوستانه، عملکرد ضعیف 

در درس و تکالیف مدرسه ای.
این مشــاور با بیان اینکــه راهکارهای 
زیادی برای پیشــگیری از بــروز اختالفات 
احتمالی و یا تشدید آنها در طول دوران کرونا 
ویروس وجود دارند که خانواده ها و زوجین 
می توانند در این زمینه رعایت کنند؛ توضیح 
می دهــد: » بیــن کار و زندگی خود تعادل 
 ایجاد کنند. تکنیک های مدیریت استرس را 
یاد بگیرید.  راه هایی برای ارتباط با دوستان 
از طریق چت و تلفن پیدا کنید. سعی کنید 
روزانه در یــک منطقه آرام در طبیعت قدم 
بزنید. تا جایی که می توانید از منابع خبری 

منفی و رسانه های اجتماعی جدا شوید. 
بسته به میزان سن کودکان خود در مورد 
شرایط پیش رو اطالعات الزم را به آنها بدهید. 
لیســتی از همه کارهایی که انجام نداده اید، 
تهیه کرده و شروع به اجرایی کردن لیست 
کنید.  در این شرایط تصمیمات تکانشی مانند 
فروش ســهام خود یا خرید آنالین نگیرید. 
کسالت شــما را در مقابل رژیم های ناسالم 
فریب می دهد. مراقب رژیم غذایی خود باشید. 
زمان بیشــتری را صرف بچه های خود، 
استراحت، تمیزکردن و سازماندهی خانه خود 
کنید. والدین باید در انجام وظایف خانوادگی 

و فرزندپروری با همدیگر همکاری کنید. 
والدین باید از روحیه خود مراقبت کنند 
و در صورت لزوم از مشــاور یا روان شــناس 

کمک بگیرید. 
مراقــب عالیــم افســردگی، رفتارهای 

اعتیادآور، اختالل در خواب خود باشید.«

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مــورخ 
1399/09/16 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: ســرمایه شــرکت از 
مبلغ762/000/000/000 ریال به مبلغ 12/000/000/000/000ریال 
منقســم به 12/000/000/000ســهم 1000ریالی با نــام که مبلغ 
10/838/000/000/000ریال آن از محل مطالبات حال شــده و مبلغ 
400/000/000ریال از محل سود انباشته تأمین گردیده افزایش یافت 
 و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح و ذیــل ثبت در تاریخ فوق الذکر

از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 36۴۴28 و شناسه ملی ۱۰76۰۰9۴6۰3 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان سال مالی98 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت حسابرسان نو اندیش به شناسه ملی 10100644122 به 
سمت بازرس اصلی و آقای سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی 
2060701163 به ســمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت گروه طلیعه  سبز جهان سهامی خاص
 به شماره ثبت 2۴۴7۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰28۵36۵۰ 

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
 نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت989  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴3962۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031، آقای احمد بیدآبادی به شماره 
ملی 0041638158، آقای عبدالحسین بیدآبادی به 
شــماره ملی 0043821121، آقای سید محمدعلی 
شریفی الحســینی به شــماره ملی 0055839983 
به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه 
ملــی 10101043570 به ســمت- اعضای هیئت 
 مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حساب ســود و زیان سال مالی 1398 به تصویب 
رســید. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت 
مستقل اندیشــان پارس )حســابدار رسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احمد حاج نوروزی به شــماره ملی 0073214116 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخــاب شــدند روزنامه کیهان جهــت درج آگهی 

رسمی شرکت در سال 1399 انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت  انتقال داده های  نداگسترصبا 
سهامی خاص به شماره ثبت 2۱78۴2 

و شناسه ملی ۱۰۱۰2۵9۱792 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/09/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: خانم آرزو حمزه به شماره ملی 0068211546 
به عنوان بازرس اصلی و خانم رباب جمشــیدی به 
شــماره ملــی0065867084 بــه عنــوان بازرس 
علی البــدل برای یک ســال مالی انتخــاب گردید. 
ترازنامــه و صورت های مالی منتهی به ســال مالی 
1398 مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب شد. 
آقای جعفر کرمی به شــماره ملی 0530929015 
به عنوان مدیرعامل آقای مجید اکبری به شماره ملی 
0620204941به ســمت رئیس  هیئت مدیره آقای 
علیرضا شریفی به شــماره ملی 0559545320 به 
ســمت نایب رئیس  هیئت مدیره آقای وحید منافی 
به شــماره ملــی 0011690471 به ســمت عضو 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 

آگهی تغییرات شرکت نگارگستر چند رنگ 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵29۰62 

و شناسه ملی ۱۴۰۰773۴928 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/4/3 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و کلیه اوراق عادی و اداری با 

 امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت
 آرمین مجد گستر خاورمیانه سهامی خاص

 به شماره ثبت ۵۰36۴8 و شناسه ملی ۱۴۰۰6۴693۰9

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به 1398/12/29 به 

تصویب رسید 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت گسترش پایا صنعت سینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 788۰۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱2363۵8 


