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 مدیرکل نظارت بر قاچاق کاال و ارز تعزیرات در گفت و گو با ایرنا:

پرونده های ملی قاچاق در تعزیرات 32درصد افزایش 
یافت

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی 
گفت: تشکیل پرونده های مهم و ملی قاچاق کاال و ارز در 9 ماهه نخست 
امسال، 32 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته در 

حالی که پرونده های قاچاق در سطح خرد کاهش داشته است.
عبدالمجید اجتهادی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار 
داشت: رشد پرونده های واردشده مهم و ملی به تعزیرات نشانگر این است که مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز هم جهت با اهداف تعیین شده به سمت برخورد با سرشاخه ها و 

دانه درشت ها اجرا شده است.
وی ادامه داد: تالش های نهادها، دستگاه های کاشف و ضابطان در راستای اهداف 
تعیین شده حوزه مقابله با قاچاق کاال و ارز گسترش یافته است اما امسال به دلیل 

نوسانات شدید ارز با پدیده قاچاق معکوس مواجه هستیم.
اجتهادی افزود: بسیاری از کاالهای تولید داخل یا کاالهای خارجی که از مبادی 
قانونی وارد کشور ما شده اند به ویژه کاالهایی که دولت برای آنها یارانه در نظر می 
گیرد مانند دارو و سوخت، به کشورهای همسایه قاچاق می شوند و سازمان تعزیرات 
عمده فعالیت خود را در زمینه مقابله با خروج کاال گذاشته شده است تا مایحتاج 

مردم با مشکل مواجه نشود.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اضافه 
کرد: با توجه به اصالحی که دولت در دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه 
با قاچاق داشته و تعریفی که از کاالی موضوع قاچاق ارائه داده است، زمینه برخورد 
با هرگونه اقدامی که منجر به خروج کاال در استان های مرکزی شود نیز فراهم 

شده است. 

مدیر کل دارو وزارت بهداشت:

آمریکا شرکت های دارویی همکاری کننده با ایران را 
تهدید می کند

به  امور دارویی سازمان غذا و دارو گفت: وقاحت آمریکایی ها  مدیرکل 
حدی رسیده که شرکت های همکاری کننده با ایران را تهدید می کنند که 

نمی توانند در حوزه آمریکا کار کنند و این فراتر از تحریم است. 
به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، محمد عبده زاده روز سه شنبه در نشست 
بررسی آثار تحریم بر حق سالمت افزود: وقتی بانک  مرکزی کشور تحریم شده، 
هر چقدر ارز وجود داشته باشد، هیچ بانکی این ارز را قبول نمی کند و باید 
به این مستندات حقوقی استناد  کرد، زیرا بیمار از ما انتظار دارد که دارو را 

تامین کنیم. 
وی ادامه داد: وظایف ما برنامه ریزی جهت تامین و تدارک دارو در کشور است. 
از طرفی وظیفه کانون وکالی دادگستری و بانک  مرکزی نیز در این زمینه مشخص 
است. تاریخ هم درباره عملکرد وزارت بهداشت و هم درباره نیروهای حقوقی کشور 

قضاوت  می کند.
مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو بیان کرد: از بیماری که در بیمارستان 
بستری است تا دیگران، همه می دانند که نمی توان برای خرید دارو و غیره پول 
حواله کرد.  هیچ پولی را نمی توان از منشا ایران حواله کرد و به همین دالیل دارو 

گران می شود. 
عبده زاده اظهار داشت: برای پانسمان بیماران »ای بی« نمی توانیم هیچ ارزی را 

حواله کنیم و دست به دامان یک شرکت برای انجام این  کار شدیم. 
مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو گفت: مردم ایران بسیار نجیب هستند و 
همراهی می کنند، اما مسئوالن نیز باید بپذیرند که در بسیاری  از حوزه های مدیریتی 
ضعف وجود دارد. حتی در حوزه حمل و نقل دارو نیز مشکل وجود دارد و این تبعات 

به بیمار برمی گردد. 

دروس پیش نیاز در دبیرستان حذف شد
مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش از 

حذف دروس پیش نیاز در دوره متوسطه دوم خبر داد.
عباس سلطانیان در گفت وگو با ایسنا، در این باره توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: 
طبق ماده ۶ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه، دروس پایه دهم پیش نیاز 
دروس پایه یازدهم نبود و وقتی دانش آموزی ارتقای پایه پیدا می کرد می توانست 

همه دروس پایه یازدهم را انتخاب کند و به تحصیلش ادامه دهد.
وی افزود: اما در تبصره های ماده ۶ آیین نامه آمده بود که برخی دروس پایه 
یازدهم، پیش نیاز پایه دوازدهم محسوب می شوند و دانش آموز باید کف نمره را 
کسب کند. معموال در هر رشته تخصصی سه تا چهار درس اینگونه بود و پیش 

نیاز می خورد.
مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه این ماجرا در دوره های قبل از ما نیز وجود داشت و تجربه خوبی نداشتیم 
گفت: دانش آموز ناچار می شد دروسی که در آنها مردود شده را دوباره بردارد و به 
همین ترتیب باید چند درس پایه دوازدهمش را تابستان بعد برمی داشت و این یک 
پنجره باز در برنامه هفتگی دانش آموز ایجاد می کرد و در فارغ التحصیلی نیز با 

مشکالتی روبرو می شد.
سلطانیان ادامه داد: به همین علت امسال به شورای عالی آموزش و پرورش 
پیشنهاد دادیم بحث دروس پیش نیاز در دوره متوسطه حذف شود که خوشبختانه 
در کمیسیون معین به تصویب رسید و ابتدای هفته جاری به کلیه استان ها ابالغ شد 

و دیگر دروس پیش نیازی برای بچه ها در دوره متوسطه نخواهیم داشت.

اخبار
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کاهش غلظت ذرات معلق در هوای تهران
مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا طی امروز )19 دی ماه( غلظت برخی آالینده ها از جمله ذرات معلق به تدریج کاهش می یابد و تا بعدازظهر وضعیت کیفی هوای شهر تهران بهبود خواهد یافت. 

حسین شهبازی در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: فردا )20 دی ماه( انتظار می رود وزش باد شدید طی برخی ساعات افزایش موقتی غلظت ذرات معلق را به دنبال داشته باشد. مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ادامه گفت: پیش بینی های انجام 
شده در شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش میزان ناپایداری جوی طی امروز )19 دی ماه( نسبت به روز گذشته است و برای برخی ساعات وزش باد به بزرگی باالتر از 5 متر بر ثانیه از سمت نواحی شمال غربی و بارش باران در شبانگاه انتظار می رود.

درد مردم تناقض میان گفتار مسئوالن و زندگی فرزندانشان است

 رطب خورده، منع رطب می کنند!!!
یک جامعه شناس با تاکید بر اینکه ساده زیستی مسئوالن برای 
مردم قابل باور نیست، گفت: وقتی مسئولی در مناطق شمالی 
شهر زندگی می کند و حرف از ساده زیستی می زند، نشان از 

تناقض در رفتار و عملش است.
به  اشاره  با  ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  حریرچی  محمود  میر 
تناقضات گفتار مسئوالن درباره ساده زیستی و نوع زندگی الکچری 
فرزندانشان گفت: موضوع مهم این است که اصال چقدر می توانیم، 
حرف مسئوالن را در خصوص ساده زیستی باور داشته باشیم چراکه 
اصلی ترین مرجع برای هر فردی والدینش هستند و خانواده یک الگو و 
یک نمونه برای فرزندان هستند. اولین محیطی که فرزند در آن زندگی 
می کند خانواده است و اگر خانواده، فرزند را شیک و الکچری تربیت 
نکند و یا فرزند شاهد این رفتارهای پرهزینه در زندگی نباشد چطور 
ممکن است خودش هم آن زندگی را انتخاب نکند و چطور می توان 
توقع داشت که خانواده یک زندگی معمول داشته باشد اما فرزندان ش 
اینگونه نباشند. باور این موضوع برای من به عنوان یک جامعه شناس 

کمی  سخت است.
مسئوالن رطب می خورند و منع رطب می کنند

وی ادامه داد: معتقدم اصلی ترین نهاد، نهاد خانواده است و بچه ها 
در خانواده می آموزند چگونه زندگی کنند. بنابراین اگر نوع زندگی پدر 
و مادر با فرزندان متفاوت باشد نوعی تناقض ایجاد می شود و نمی توان 
باور کرد که مسئوالن زندگی ساده  ای داشتند اما در مقابل فرزندان شان 

به گونه دیگری زندگی می کنند و کامال الکچری رفتار می کنند.
این جامعه شناس با بیان اینکه البته برخی مسئوالن نیز هستند 
که زندگی ساده ای دارند، اما فرزندانشان دارای زندگی های پرهزینه ای 
و  مسئوالن  زندگی  از  رفتارها  نوع  این  کرد:  خاطرنشان  هستند، 
فرزندانشان به نوعی باعث بی اعتمادی در جامعه می شود و مردم نسبت 
به مسئوالن به دلیل رفتار فرزندانشان بی اعتماد می شوند، چراکه وقتی 
فردی به عنوان مسئول، مسئولیتی را در کشور می پذیرد در واقع 
نماینده مردم می شود و مردم به او اعتماد می کنند و مردم انتظار دارند 
که آن  مسئول با برقراری عدالت فرصت هایی را در جامعه ایجاد کند تا 
مردم به واسطه تالش شان بتوانند زندگی بهتری داشته باشند. بنابراین 
این مسئولیت ایجاب می کند برای اینکه مردم مسئوالن را باور کنند، 
خودشان و فرزندانشان هم به صحبت هایشان عمل کنند، اما متاسفانه 

مسئوالن ما اغلب رطب می خورند و منع رطب می کنند.
گاهی اوقات مسئوالن معتقدند که خودشان بسیار ساده زیست 
انتخاب خود  اگر فرزندانشان الکچری زندگی می کنند،  هستند و 
آنها بوده است که باز این موضوع مطرح می شود که چرا فرزندان 
آنها می توانند این زندگی را انتخاب کنند، اما مردم نمی توانند و این 
دقیقا یکی از اعتراضاتی است که جوانان ما نسبت به زندگی فرزندان 

مسئوالن دارند.
حریرچی با اشاره به تاثیر بی اعتمادی دوگانگی زندگی مسئوالن 
و فرزندانشان با آنچه در جامعه مطرح می کنند، تصریح کرد: فرقی 
نمی کند که این رفتار دوگانه مسئوالن در زندگی خود مسئول نمایان 
باشد یا فرزند او مهم این است که نتیجه و حاصل کار عدم اعتماد 
در جامعه است. البته گاهی اوقات مسئوالن معتقدند که خودشان 
بسیار ساده زیست هستند و اگر فرزندانشان الکچری زندگی می کنند، 
انتخاب خود آنها بوده است که باز این موضوع مطرح می شود که چرا 
فرزندان آنها می توانند این زندگی را انتخاب کنند، اما مردم نمی توانند 
و این دقیقا یکی از اعتراضاتی است که جوانان ما نسبت به زندگی 

فرزندان مسئوالن دارند.
زندگی الکچری فرزندان و انکار پدران

وی ادامه داد: متاسفانه گاهی اوقات واکنش مسئوالن نسبت به 
زندگی فرزندانشان و انکار نوع زندگی آنها بی اعتمادی را نسبت به آنها 
در جامعه و در بین مردم بیشتر می کند و متاسفانه مسئوالن بجای 
اینکه از سیاست شان برای بهبود اوضاع مردم استفاده کنند، در جهت 
انکار واقعیت هایی استفاده می کنند که توسط فرزندانشان در فضای 

مجازی مطرح شده است.

این جامعه شناس خاطرنشان کرد: یکی از دالیل ناامیدی جوانان 
در جامعه این است که نمی خواهند ساده زندگی کنند و دائما در 
حال تالش هستند که به یک زندگی ایده آل برسند و نمی رسند از 
همین رو به بیراهه کشیده می شوند یا به سمت مواد مخدر می روند و 
دچار افسردگی شدید می شوند. وقتی از آنها علت این ناامیدی را جویا 
می شویم یکی از صحبت های اصلی آنها این است که به طور مثال 
همکالسی شان فرزند یکی از مسئوالن بوده به همین دلیل بدون اینکه 
تالش و زحمتی کشیده باشد یا تحصیالت مناسبی داشته باشد در 
سن جوانی توانسته به بهترین زندگی دست پیدا کند، در حالی که آنها 

با تالش فراوان هیچ چیز در زندگی بدست نیاورده اند.
ساده زیستی مسئوالن برای مردم قابل باور نیست

نوعی  به  مسئوالن  گفتار  در  تناقض  براینکه  تاکید  با  حریرچی 
ناامیدی را در جامعه ایجاد می کند، تصریح کرد: در کشورهای توسعه 
یافته مسئوالن با مترو و تاکسی رفت و آمد می کنند، چراکه مردم از 
مسئوالنشان توقع دارند مانند آنها زندگی کنند، بنابراین مسئوالن هم 
زندگی همانند مردمانشان دارند، اما در کشور ما چنین نیست و اگر 
گاهی اوقات هم از سوی مسئوالن چنین رفتارهایی را ببینیم برایمان 

قابل باور نیست.

وقتی مسئولی در مناطق شمالی شهر زندگی می کند و حرف از 
ساده زیستی می زند، نشان از تناقض در رفتار و عملش است.

وی تاکید کرد: مهمترین اثر تفاوت زندگی مسئوالن با فرزندانشان 
این است که برخی از جوانان برای اینکه بتوانند مانند آنها زندگی کنند 
به بیراهه کشیده شده و ناامید می شوند و از همه بدتر این است که 
جوانان نگرش منفی نسبت به والدین خود پیدا می کنند و گاها واژه 

»بی عرضه« را برای والدین شان به کار می برند.  
این جامعه شناس با بیان اینکه وقتی مسئولی در مناطق شمالی 
شهر زندگی می کند و حرف از ساده زیستی می زند نشان از تناقض در 
رفتار و عملش است، تصریح کرد: وقتی مسئوالن با ماشین  های آخرین 
مدل مسیر خط ویژه را طی می کنند باعث ایجاد فاصله بین مردم و 
مسئوالن می شود. تناقض میان گفتار مسئوالن و رفتار فرزندانشان 
اصلی ترین درد مردم است، چراکه باعث تبعیض در جامعه می شود و 
تبعیض ناامیدی می آورد و متاسفانه در جامعه ما شدیدا این تبعیض 
احساس می شود و این تبعیض وقتی بین مسئوالن و مردم باشد، 
مشکالت را در جامعه بیشتر می کند. متاسفانه مسئوالن و فرزندانشان 
بیشتر از اینکه داشته هایشان باعث تبعیض در جامعه شود، حرف ها و 

صحبت هایشان و انکار واقعیت باعث تبعیض در جامعه می شود.

 پسرم »گل« مصرف می کرد، فکر می کردم گیاه پرورش می دهد

پژوهشگر و کارشناس پیشگیری اعتیاد گفت: خانواده ها اطالعات زیادی 
درباره ماده توهم زای »گل« ندارند. برخی از آنها هنگام مراجعه به کلینیک 
ها می گویند، نمی دانستند گل چه شکلی دارد و تصور می کردند فرزندشان 

گیاه پرورش می دهد.
آزاده اولیایی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: 
براساس آمار مراجعان به کلینیک های درمان اعتیاد، بیشتر مصرف کنندگان گل، 
دانش آموزان و دانشجویان هستند و می توان گفت افراد باالی 40 سال کمتر گل 

مصرف می کنند و مصرف تریاک و شیشه بین آنان بیشتر رواج دارد.
وی ادامه داد: نقش مداخالت به موقع پیشگیرانه برای جلوگیری از مصرف گل بسیار 
مهم است و می توان با اطالع رسانی صحیح، از شیوع مصرف گل به ویژه در میان 

نوجوانان و جوانان جلوگیری کرد.
گروه  طریق  از  اغلب  گویند  می  گل  کنندگان  مصرف  افزود:  اولیایی 
اعتیاد  بودند که »گل«  آنها گفته  به  و  اند  به مصرف کرده  همساالن شروع 
آور نیست. و حاال صرفا برای درمان اعتیاد به گل به کلینیک درمان اعتیاد 

مراجعه می کنند.
این پژوهشگر اعتیاد گفت: یکی از عالمت های مصرف گل، قرمز شدن سفیدی 
چشم است اما ممکن است فرد مصرف کننده در پاسخ به علت این عارضه، بگوید که 
بر اثر آلودگی هوا، گرد و غبار یا خستگی چشمش قرمز شده است. این افراد معموال 
قطره »نفازولین« همراه دارند بنابراین خانواده ها باید با مشاهده چند عالمت در کنار 
هم، علت را بررسی کنند زیرا مشاوره های به موقع و مداخالت درمانی می تواند در 

روند درمان تاثیرگذار باشد.
وی اضافه کرد: باورهای غلط مبنی بر اعتیاد آور نبودن گل، گیاهی بودن و خطر 
نداشتن مصرف، احساس سرخوشی، لذت و تبلیغات گسترده برای مصرف از یک سو 
و آزادسازی مصرف ماریجوآنا در کشورهای دیگر از جمله کانادا و هلند موجب شده 

است تا به ویژه جوانان بیشتر به سراغ مصرف گل بروند.
این روانشناس خاطرنشان کرد: بر اساس فراوانی مراجعان به کلینیک ها، گل 
همچنان بعد از تریاک پرشیوع ترین ماده مخدر مصرفی است البته در آخرین پیمایش 

ملی سال 1394 هم ماده گل دومین ماده پرطرفدار معتادان است.

وی اظهار داشت: گل، حالت ایستگاه دارد یعنی افراد مصرف کننده پس از مدتی 
به دلیل اینکه نمی توانند حال خوش اولیه را از مصرف آن به دست آورند، سراغ مواد 

سنگین تر مانند شیشه، تریاک و هروئین می روند.
اولیایی با تاکید بر لزوم اطالع رسانی دقیق در پیشگیری از مصرف گل، گفت: 
متاسفانه درباره عوارض مصرف این ماده اطالع رسانی دقیق صورت نمی گیرد. زمانی 
که شیشه دومین ماده پرمصرف بود، تبلیغات و کارزارهای رسانه ای برای افزایش 
آگاهی مردم باعث ترس از پیامدهای مصرف شد و در نتیجه آن مصرف شیشه کاهش 

یافت.
وی افزود: مهمترین عوارض مصرف »گل« با وجود سرخوشی و لذت های کاذب 
موقتی، افسردگی است. مصرف گل بر حافظیه کوتاه مدت به شدت تاثیر منفی دارد و 
در بسیاری از افراد موجب توهم و هذیان های بینایی و شنوایی می شود یعنی افرادی 
را می بینند و صداهایی را می شنوند که وجود خارجی ندارد همچنین بیماری های 

زمینه ای روانی ممکن است بر اثر مصرف این ماده بروز پیدا کند.
این کارشناس اعتیاد تصریح کرد: رسانه ها و افراد صاحب نظر باید اطااعات درست 
در اختیار مخاطبان قرار دهند. گاهی در اقدامات پیشگیرانه فقط عوارض و پیامدها 
برجسته می شود در حالی که بهتر است همه جوانب آگاهی بخشی شود زیرا ممکن 
است فرد مصرف کننده در ابتدای مصرف، عوارض را تجربه نکند و نسبت به اطالعات 
رسمی، بی اعتماد شود بنابراین سیر و جریان آگاهی بخشی باید کامال شفاف و واقع 
بینانه باشد. اگر مخاطب کنجکاو و جوان نتواند اطالعات الزم را از کانال رسمی دریافت 
کند، اطالعات جریان های غیررسمی برای او جذاب تر جلوه می کند و امکان فریب 

بیشتر می شود.

 فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان گفت: تحقیر، 
بی توجهی و سرخوردگی نه تنها موجب تاخیر در تکلم 
می شود  کودکان  در  تولید صدا  های  مهارت  و کسب 

بلکه آنان را از برقراری تعامالت اجتماعی باز می دارد.
با خبرنگار  گو  و  روز چهارشنبه در گفت  رابطیان  مهشید 
اجتماعی ایرنا اظهار داشت: والدین توجه داشته باشند تأخیر 
در رشد گفتاری و کالمی کودک را با تأخیر در یادگرفتن و 
صحبت کردن به طور قابل  فهم، اشتباه نگیرند. تأخیر در رشد 
گفتار به معنی تأخیر در شروع بیان کلمات منفرد و پس از آن 

کنار هم گذاشتن دو یا سه کلمه با معنی است.
وی با بیان اینکه تکلم به صورت قابل  فهم به تدریج شکل می 
گیرد و نقایص کالمی خفیف در کودکان خردسال بسیار شایع 
است، ادامه داد: زمانی که کودک 2 ساله بسیار کم صحبت 
باشد یا اصال صحبت نکند، مواقعی که صحبت های کودک سه 
ساله توسط افراد نزدیک خانواده به سختی قابل فهم باشد یا 
اینکه صحبت های کودک چهار ساله توسط همساالن و افراد 
ناآشنا، خیلی کم قابل درک باشد، الزم است والدین برای رفع 

مشکل به وجود آمده به روانپزشک مراجعه کنند.
این روانپزشک کودک و نوجوان گفت: کودک در هر سنی 
با  او  به  یا عدم توجه  به دلیل سرخوردگی، تحقیر  باشد  که 
مشکالت تکلم رو به رو می شود و به مرور از تعامالت اجتماعی 
دوری می کند؛ بنابراین والدین یا مربیان مهدکودک و دبستان 
باید نسبت به سالمتی این دسته از کودکان حساس و دقیق 

باشند.
ناگهانی در مهارت  زمانی که کودک پس رفت  افزود:  وی 
بروز هرگونه مشکالت  تولید صدا پیدا کرد، در صورت  های 
تکلم، والدین باید به روانپزشک کودک و نوجوان مراجعه کنند 
تا موضوع از نظر اختالالت ارتباطی و تکاملی مانند اختالل 

طیف اوتیسم بررسی شود.
 رفع موانع تأخیر کالمی کودکان

اینکه نوک زبانی صحبت کردن و داشتن  با بیان  رابطیان 
گفتار نامفهوم در بین کودکان امری شایع است، اظهار داشت: 
این مرحله ای است که بسیاری از کودکان با سن یک و نیم 
تا سه سال شروع به صحبت کردن می کنند و علت آن بیرون 
زدن زبان از بین دندان ها به ویژه در زمان تلفظ حرف سین 
است و والدین می توانید با آگاه کردن کودک از حالت زبان و 
حرکات صحیح آن به فرزند خود کمک کنند تا از گفتار غلط 

اجتناب کند.
وی از صحبت کردن و آواز خواندن برای کودک به عنوان 
عامل رشد کالمی آنان نام برد و افزود: تمام کودکان به طور 
طبیعی تمایل دارند در فعالیت های بزرگ  ترها شرکت کنند و 
اگر والدین با کودک خود زیاد حرف بزنند، زمینه مشارکت او 

در گفت و گو با اعضای خانواده فراهم خواهد شد.
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، نقش پدر و مادر 
را در رشد یا عدم تکلم مناسب کودک بسیار موثر برشمرد 
بین خانواده هایی که  زبان در  لکنت  دارای  افزود: کودکان  و 
را محدود  استقالل کودک  و  فعالیت  دارند،  بی ثباتی  زندگی 
می کنند یا برعکس همیشه نوعی حمایتگری مفرط از کودک 

خود دارند، بسیار دیده می شود.
وی تصریح کرد: این نوع خانواده ها مولد سردرگمی، تنش 
و نارضایتی و موجب عقب افتادن رشد گفتار کودک و حتی 
نوجوان هستند و در مواقعی با ورود یک فرزند جدید حتی 
گفتار کودک بزرگتر نیز برای نشان دادن همترازی با فرزند 

کوچکتر، با اشکال مواجه می شود.
 تفاوت های کالمی کودکان

معموالً  افزود:  نوجوان  و  کودک  روانپزشکی  تخصص  فوق 

زمان به حرف افتادن کودکان با یکدیگر متفاوت است و این 
زدن  حرف  اگر  اما  شود  والدین  نگرانی  باعث  نباید  موضوع 
با  همزمان  باید  داشت،  تأخیر  معمول  حد  از  بیش  کودک 
بررسی جدول رشدی توانایی های مختلف کودکان، زمان تکلم 

او هم بررسی شود.
رابطیان اظهار داشت: پسران نسبت به دخترها دیرتر شروع 
به حرف زدن می کنند و چنانچه والدین به هر دلیل احساس 
کنند کودک آنها در رابطه با حرف زدن مشکل دارد، باید به 

پزشک مراجعه کنند.
آمده  وجود  به  اختالل  در  دیگر  دلیل  یک  داد:  ادامه  وی 
با  به صحبت کردن  والدین  ندادن  اهمیت  تکلم کودکان  در 

فرزندشان است. برای نمونه وقتی کودکی پدر و مادر شاغل 
دارد عمال از صبح تا غروب تنها مانده و برای اعتراض تصمیم 
می گیرد با آنان کمتر حرف بزند و ادامه این رویه به تاخیر در 

حرف زدن کودک منجر خواهد شد.
 رابطه تکلم و شنوایی

کودکان  کالمی  رشد  در  موثر  عامل  را  شنوایی  رابطیان، 
و  مغز  در  اطالعات  ذخیره  موجب  شنوایی  افزود:  و  برشمرد 
از این رو کودکان کم شنوا یا  عاملی برای رشد تکلم است، 
ناشنوا در حرف زدن مشکل دارند؛ در نتیجه والدین باید توجه 
داشته باشند گفتار کودک با گوش دادن و ارتباط برقرارکردن 

با دیگران بسیار موثر خواهد بود.

 تحقیر، رشد گفتاری کودکان را به تاخیر می اندازد 


