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 گفتگو با سرکار خانم اعظم روحانی زاده 
مدیریت مجموعه زیبایی لیمیاناز

گرانی و کمبود کاالها 
در بازار کرمان

زنان پیاده نظامان 
بازار کار هستند

اصول تغذیه صحیح در ماه رمضان همزمان با شیوع کرونا

تبعات آموزش در فضای مجازی برای دانش آموزان ابتدایی

برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، روستاها را رونق دهید
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ابهام جدید از چالش 
کسری بودجه،

 چاپ پول و بدهی های 
هنگفت!

زیبایی پوست خود را 
بدون آرایش تجربه کنید
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درود بر شما از اینکه دعوت ما را برای انجام مصاحبه 
پذیرفتید سپاسگزاریم.

پاراگراف  چند  در  را  خود  بفرمایید  لطف   -
معرفی نمایید.

و  شما  خدمت  دارم  احترام  و  ادب  عرض  خدا،  نام  به 
هستم،  زاده  روحانی  اعظم  کرمانی،  عزیز  همشهریان 
مدیر سالن تخصصی زیبایی لیمیاناز، با بیش از ۲۰ سال 
سابقه فعالیت در حوزه زیبایی و پوست و دارای مدرک 

پوست و زیبایی از کمپانی ماری کور فرانسه.
- در چه حوزه ای مشغول به فعالیت هستید؟

فعالیت تخصصی بنده در حوزه پوست است که در کنار 
آن نیز در حوزه های ناخن، پدیکور، ابرو ،  مژه، وکس 
بدن، وکس صورت و ماساژ با کادری تخصصی مشغول 

فعالیت می باشم.
مند  عالقه  کاری  حوزه  این  به  که  شد  چه   -

شدید؟
می  زیادی  اهمیت  زیبایی  به  خودم  اینکه  به  توجه  با 
آموزش  همچنین  و  مطالعات  این خصوص  در  و  دهم 
رسیدم  نتیجه  این  به  ام  دیده  فردی  به  منحصر  های 
که تجربیاتم را در اختیار همنوعانم قرار دهم که اندک 

اندک این خود تبدیل به عالقه شد.
- در زمینه فعالیت کاری خود با چه افرادی در 

ارتباط هستید؟
با توجه به اینکه حوزه فعالیت من مختص خانم ها می 
باشد طبیعتا با خانم ها و همچنین متخصصین پوست 

در ارتباط هستم.
- مشخصات و ویژگیهای کار شما چیست؟

یکی از ویژگی های کار من تخصصی بودن الین های 
کاری می باشد که هر الین به صورت مجزا به فعالیت 
خود مشغول است، ایجاد محیطی آرام و آرامش بخش 
برای این حوزه. با این مجموعه تخصصی زیبایی بدون 

میکاپ زیبا باشید.
- هدفتان از اینکه این حرفه را انتخاب کردید 
حرفه  و  شغل  این  از  شما  انتظار  بود؟  چه 

چیست؟
در وهله اول داشتن عالقه بسیار زیاد به این کار سبب 
شد به این حرفه ورود نمایم، همیشه این سوال در ذهنم 
از آرایش های  بود که چرا خانم ها برای زیبایی شان 
می  پوست  تخریب  باعث  مدت  دراز  در  که  مصنوعی 
شود استفاده می کنند و چرا به جای هزینه کردن بابت 
لوازم مضر  و گران آرایشی، برای زیبایی و جوانسازی 
پوست خود که نمای ظاهری شان است هزینه ای نمی 

این حرفه که  این شد که تصمیم گرفتم روی  کنند و 
پوست و زیبایی بود تمرکز کنم و در نهایت حرفه ای 
مشغول  آن  در  تخصصی  به صورت  کردم  انتخاب  که 

فعالیت هستم .
- معیار زیبایی خانم ها از نظر شما چیست؟ به 
غیر از میکاپ چه چیزهایی یک زن را زیباتر 

می نماید؟
 ، عیب  بدون  پوستی  میکاپ  بدون  خانمی  که  زمانی 
شاداب و زیبایی طبیعی داشته باشد ، طبیعتا بر سالمت 
روح و جسم آن هم تاثیرخواهدگذاشت. پس رسیدگی به 
پوست میتواند جدای از اینکه زیبایی ظاهری برای خانم 
ها به ارمغان بیاورد سالمت روح و جسمشان را هم به 

همراه داشته باشد.
- چه ویژگی های اخالقی در وجود شماست 
سایر  از  بیشتر  و  کنید  می  افتخار  آن  به  که 
خصوصیات اخالقی تان در موفقیت شما موثر 

بوده است؟
باید بگویم که صداقت و تالش بی وقفه یکی از عوامل 

موفقیت در کار برای من بوده است.
- راز موفقیت خود را در چه می دانید؟

مطالعه، آموزش ، پشتکار 
به  از رموز موفقیت من  انرژی مثبت  از همه مهمتر  و 

حساب می آید.
- چه اقداماتی انجام می دهید در حوزه فعالیت 

خود دچار تکرار نشوید؟
از دیدگاه من زیبایی یک علم است، که نیاز به آموزش 
دارد. نیاز به آپدیت شدن دارد، پس بنابراین برای اینکه 
آموزش  مرتب  طور  به  باید  نشویم  تکرار  دچار  کار  در 
های  تجربه  از  و  شویم  آشنا  روز  متدهای  با  و  ببینیم 

گذشته درس بگیریم.
- یکی از پر تکرار ترین عادات مثبت شما به 

عنوان یک فرد موفق چیست؟
آن  به  خیلی  و  دارم  من  که  هایی  عادت  مهمترین  از 
پایبند هستم و جزو اصول کاری برای من است داشتن 
برنامه ریزی می باشد، به طوری که بدون برنامه ریزی 

هیچ کاری انجام نمی دهم .
- یک سازمان و سیستِم خوب بدون پرسنل 
در  امر  این  شود،  نمی  موفق  دیده  آموزش 

مجموعه شما چگونه انجام می پذیرد؟
مجموعه  پرسنل  کردم  اشاره  هم  قبال  که  همانطور 
لیمیاناز از بین مجرب ترین و حرفه ای ترین ها انتخاب 

شده اند و همگی دارای مدارک مرتبط با الین تخصصی 
خودشان می باشند.

خوب  مدیر  یک  قوت  نقطه  کنید  می  فکر   -
چیست؟

یک مدیر موفق با به کار بردن اصول مدیریتی صحیح 
بخش  انگیزه  و  دهد  افزایش  را  کار  بازدهی  میتواند 

کارکنان در محیط کار باشد .
- آیا تخصص در کار مهم است؟

بله قطعا، برای موفق شدن در هر کسب و کاری داشتن 
تخصص و مهارت بسیار حائز اهمیت است.

مالی  آسایش  و  ثروت  درباره  شما  دیدگاه   -
چیست؟

اینکه ثروت خوب است و آسایش به همراه دارد یک امر 
کامال مسلم است؛اما به تنهایی کافی نیست و باید آیتم 
های دیگری مانند خانواده و شغل مورد عالقه هم در 
کنار ثروت وجود داشته باشد که آسایش و آرامش را در 

کنار هم تکمیل کند.
- تفاوت بارز میان انسان موفق و افراد ناموفق 

را در چه می بینید؟
به نظر من تفاوت میان انسان موفق و ناموفق در این 
است که افراد موفق به اهداف بلند مدت فکر می کنند و 
موفقیتشان را در تالش و سخت کوشی بسیار می بینند 
اما افراد ناموفق اهداف کوتاه مدت دارند و همه امور را 
به شانس ربط می دهند و تالش مستمر و پشتکاری در 

کار ندارند.
که  خدماتی  درباره  بیشتری  توضیحات   -
می  ارائه  خود  زیبایی  تخصصی  مجموعه  در 

نمایید بفرمایید.
در مجموعه لیمیاناز همه خدمات در همه الین ها توسط 
فنی  و  المللی  بین  مدارک  دارای  و  ای  حرفه  پرسنل 
در الین خودشان  و همه  پذیرد  ای صورت می  حرفه 

کامال دوره دیده و متخصص هستند.
- شما غیر از این حرفه، کار دیگری هم انجام 

می دهید؟
بله ، من در کنار مدیریت سالن لیمیاناز ، مدیریت مالی 
و اداری شرکت ساختمانی صدرابتن را هم برعهده دارم.

- صحبت پایانی:
با لیمیاناز می توانید پوستی سالم ، زیبا و شاداب داشته 

باشید.

خبرنگار نشریه طرح فردا : 
هانی زمانی

 گفتگو با سرکار خانم اعظم روحانی زاده 
مدیریت مجموعه زیبایی لیمیاناز

زیبایی پوست خود را بدون آرایش تجربه کنید

به کیفیت و سالمت  از اصلی ترین مواردی که  فرزندان یکی  با  ارتباط  در   
شیوه ی ارتباط والدین با فرزندان کمک می کند توجه به گستردگی ابزارهای 
ارتباطی است. برخی از والدین فکر می کنند، زمانی ارتباطشان با فرزندان قوی 
می شود که دائمًا آن ها را در معرض سخنان و کلمات متعدد قرار دهند کلماتی 
که جنس تذکر، نصیحت و اموری از این قبیل دارد و این در حالی است که 
گاه با کلمات زیاد و فراتر از ظرفیت فرزندان، ارتباط به جای اینکه تقویت شود 
گسسته تر از قبل خواهد شد و مسیر به سمت قطع پل های ارتباطی والدین با 

فرزندان پیش خواهد رفت.
ابزارها و شیوه های ارتباطی، منحصر در ابزارها و شیوه های کالمی نیستند و 
موارد غیرکالمی را نیز شامل می شوند. گاه الزم است برای برقراری ارتباط 
متناسب  رفتارهای  و  بدن  زبان  از  و  داد  را کاهش  از کلمات  استفاده  سالم، 
برای  را  پیام ها  از  دنیایی  ما،  رفتارهای  و  چهره  حاالت  نمود.  استفاده  نیز 
فرزندانمان به ارمغان می آورند بی آنکه ما کالمی را به کار برده باشیم. ارتباط 
به شمار  نیز  ارتباط  بُعد کالمِی  تقویت کننده ی  و  مؤید  نوعی  به  غیرکالمی 
می رود؛ به عنوان مثال ما اسباب بازی های زیادی برای فرزندان خود خریدار 
می کنیم و در اختیار او قرار می دهیم و او را به استفاده درست از آن ها تشویق 
می کنیم و گاه نیز تذکرات الزم در این زمینه را نسبت به آن ها بیان می کنیم 
یا  با فرزندان  بازی کردن والدین  تعداد زیاد اسباب بازی ها هیچ گاه جای  اما 
به نظاره نشستن والدین در هنگام بازی فرزندان را پر نمی کند. فرزندان از 
در هنگام  والدین  نظاره نشستن  به  یا  و  آن ها  با  والدین شان  همبازی شدن 

بازی کردنشان پیامی را دریافت می کنند که با تَلّی از اسباب بازی ممکن است 
آن پیام را دریافت نکنند. رفتار والدین و زبان بدن در ارسال پیام های توجهی، 

افزایش عزت نفس و … بسیار تأثیرگذار هستند.
غالبًا  غیرکالمی  »رفتارهای  که  گفت  باید  غیرکالمی  رفتارهای  اهمیت  در 
و  می گذارند  ما  اختیار  در  دیگران  احساسات  درباره ی  ارزشمندی  اطالعات 
فردی،  قبیل جذابیت  از  اجتماعی  تعامل  اشکال  از  بسیاری  در  نقش مهمی 
نفوذ اجتماعی، کمک رسانی و … ایفا می کند.«به همین دلیل است که اسالم 
نیز بر توجه ویژه به روابط غیرکالمی تأکید دارد به آن اندازه که امام علی 
)علیه السالم( داشتن روابط غیرکالمی سازنده در ارتباط با افراد را نشانه ایمان 
بیان  آنجا که  آن دعوت می نماید  داشتن  به  را  مؤمنی  انسان  و هر  می داند 
می فرماید: »اَلُْمْؤِمُن بِْشُرُه ِفی َوْجِهِه َو ُحْزنُُه ِفی َقلْبِِه؛ انسان باایمان شادی اش 
در چهره و اندوهش در درون قلب اوست.« از این روست که اسالم بر این نوع 
روابط در ارتباط والدین با فرزندان نیز تأکید دارد و استفاده از آن را در مسیر 
تربیت صحیح فرزندان الزم و ضروری می داند که در ادامه به نمونه هایی از 

آن اشاره می شود:
۱. بوسیدن فرزند:

یکی از راه های بسیار مهم که ارتباط والدین با فرزندان را تقویت و تصحیح 
می نماید استفاده از راه های عاطفی است که از جمله بارزترین آن ها می توان 
به بوسیدن فرزند اشاره نمود؛ والدین در این زمینه باید حیای کاذب را کنار 
گذاشته و در حدی که مرزبندی جنسی آن مشخص است و سبب افزایش 

)علیه السالم(  علی  امام  دهند.  انجام  را  کار  این  می شود  فرزند  نفس  عزت 
دراین باره می فرمایند: »ُقْبلَُة اَلَْولَِد َرْحَمٌة، بوسیدن فرزند موجب رحمت است.«

۲. نوازش فرزند:
چگونه است که انسان در برخورد با اطفال کوچک اطرافیان و گاه نوجوانان 
دیگر، دست نوازش بر سر آن ها می کشد تا ارتباط بهتری با آن ها برقرار نماید، 
اسالم بر این نوع رفتار که موجب افزایش صمیمت بین والدین و فرزندان 
می شود تأکید دارد. در این زمینه بهترین الگو پیامبر اسالم )صلی  اهلل  علیه 
 و  آله و سلم( است ایشان هر روز صبح بر سر فرزندان و نوادگانشان دست 

)نوازش( می  کشیدند.
۳. روی گشاده و چهره بشاش:

گشاده رویی و بشاشت چهره یکی از راه های مؤثر در ارتباط غیرکالمی است 
که می تواند اِعمال آن از سوی والدین نسبت به فرزندان، آثار بسیار مثبتی 
در جهت امیدبخشی به زندگی آن ها داشته باشد. رسول خدا )صلی اهلل علیه 
یُِّق َعلی اَْهلِِه، قالوا یا َرُسوَل  و آله و سلم( در این می فرمایند: »َشرُّ الّناِس الضَّ
ُجُل اِذا َدَخَل بَْیَتُه َخَشَعِت اْمَرأَُتُه َو  اهللِّ َو َکْیَف َیُکوُن َضیِّقا َعلی اَْهلِِه قاَل: الرَّ
بَْیتِِه ؛]۵[ بدترین  اَْهُل  اْسَتْأنََس  اْمَرأَُتُه َو  َفاِذا َخَرَج َضِحَکِت  َولَُدُه َو َفرَّ  َهَرَب 
ای رسول خدا!  گفتند  باشد.  خانواده اش سخت گیر  بر  که  است  مردم کسی 
شود،  خانه  وارد  وقتی  مرد  فرمودند:  است؟  چگونه  خانواده  بر  سخت گیری 
همسرش از او هراسان و فرزندان از او گریزان شده، فرار کنند و چون بیرون 

رود همسرش شاد گردد و خانواده اش با یکدیگر انس گیرند.

۴. اعتدال در سخت گیری و سهل گیری
روح حاکم بر رفتارهای والدین در درون خانه نسبت به فرزندان، باید مبتنی 
از  یکی  رفتارها  در  میانه روی  بنابراین  باشد  فرزندان  نفس  افزایش عزت  بر 
شروط الزم برای افزایش عزت نفس است رفتارهای سخت گیرانه و همچنین 
سهل گیرانه اگر متناسب با زمانی که فرزندان ما در آن زیست می کنند نباشد، 
ارتباط والدین با فرزندان را دچار چالش خواهد کرد. امام علی )علیه السالم( 
دراین باره می فرمایند: »ال تَْقِسروا اَْوالَدُکْم َعلی آدابُِکم، َفاِنَُّهْم َمْخلوقوَن لَِزماٍن 
َغْیِر َزمانُِکم ؛]۶[ آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید، زیرا آنان 

برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند.«
از این دست شیوه های ارتباط غیرکالمی که اسالم به والدین توصیه می کند 
بسیارند که ما در اینجا به همین چند مورد بسنده می کنیم. کوتاه سخن اینکه 
در تربیت درست فرزندان از نگاه اسالم اگر نگوییم روابط غیرکالمی بیشتر از 

روابط کالمی اهمیت دارد ولی کمتر از آن نیز دارای اهمیت نیست.

نقش ارتباط غیرکالمی در تربیت صحیح فرزندان از نگاه اسالم
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از  یکی  باید  آن،  توسعه  و  عمومی  حمل ونقل  مسئله 
با  شود  تالش  و  باشد  شهری  مدیریت  مهم  دغدغه های 
وسیله  به  شهر،  سطح  در  مردم  تردد  مختلف،  رایزنی های 
هوا  آلودگی  و  ترافیک  کاهش  برای  عمومی  حمل ونقل 

تسهیل شود.
یکی از مطالبات کرمانی ها هم تسهیل در تردد بوده و همزمان 
با شیوع کرونا اهمیت این مهم دو چندان شده است. از این 
از  باید  می جنگیم  ظالمانه  تحریم های  با  که  شرایطی  در  رو 
حداکثر ظرفیت، برای انتقال مردم و حفاظت از سالمتی آنان 

در مقابل ویروس کرونا استفاده شود.
در  شهری  مدیریت  هنوز  متاسفانه  که  است  حالی  در  این 
اتوبوس ها  از  غیر  به  که  نرسیده  جمع بندی  این  به  کرمان 
اقدامات  برخی  با  مدیران  و  کند  استفاده  دیگری  سیستم  از 
مخاطره  به  را  موجود  وضعیت  مطالعه شان،  بدون  تغییرات    و 

انداخته که موجبات نارضایتی شدید مردم شده است.
به  بنا  که  است،  یکی  شیراز  شهر  با  کرمان  شهر  وسعت 
اظهارات یکی از مدیران شهری،  تعداد اتوبوس های کرمان 
یک پنجم شیراز است. در شهر کرمان حداقل دو برابر تعداد 
به  خدمات دهی  تا  است  نیاز  اتوبوس  فعلی،  های  اتوبوس 
شکل مطلوب تری انجام شود. اما همچنان شهرداری کرمان 
برای راه اندازی قطار شهری معطل مانده و نتوانسته این نیاز 
امروز مردم شهر کرمان را پوشش دهد در حالی که مسئوالن 
شهری  قطار  نوع  انتخاب  در  اخیر  سالیان  طی  کرمان  شهر 
شواهد  از  که  طور  آن  داده اند،  نشان  سردرگم  کرمان  برای 
هستند،  مختلف  طرح های  مطالعه  حال  در  هنوز  آید  برمی 
میلیون  کرمان حدود یک  در  متوسط سفر  اینکه  به  توجه  با 
و ۷۰۰ هزار سفر در روز است و این آمار در سال ۱۴۰۴ به 
از  یکی  شهری  قطار  می رسد،  روز  در  نفر  میلیون   ۳ حدود 
مربوطه  مسئوالن  و  است  کرمان  نیاز های شهر  اساسی ترین 

باید هرچه سریع تر به طرح جامع و قابل اجرایی برسند.
نیاز  و  شده  مالحظه ای  قابل  گستردگی  دچار  کرمان  امروزه 
از  همشهریان،  آسایش  و  عمومی  رفاه  افزایش  برای  است 
استفاده شود.مدیران  در کرمان  نوین  سیستم های حمل ونقل 
را  مردم  عمومی  نقل  و  حمل  در  تسهیل  زمینه  باید  شهری 

فراهم آورند.
سنتی  سیستم های  از  گذشت  با  که  شود  اتخاذ  ترتیبی  باید 
و استفاده از بخش خصوصی و نرم افزاری روش های جدید 
حمل ونقل شهری را در کرمان اجرا کنیم. یکی از مشکالت 
در  شهر  بودن  گسترده  کرمان  در  شهری  ترافیک  بحث  در 
از  امکانات  حداقل  از  آن  کنار  در  که  است  هکتار  ۱۳هزار 
ایجاد  باعث  امر  این  که  هستیم  روبرو  شهری  معابر  لحاظ 
به  شرق  محورهای  در  به خصوص  نقل  و  حمل  در  اختالل 

غرب شهر شده است.
بهترین ها  شایسته  کرمان  مردم  که  بگویم  باید  پایان  در 
هستند و کیفیت خدمات باید در باالترین سطح ممکن باشد 
سیستم  فالن  بودن  گران  دلیل  به  شود  عنوان  که  این  نه 

حمل ونقل عمومی، فعال امکان و توان اجرایش نیست.

برای پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی، روستاها را 

رونق دهید

از  روستایی  هر  در  تقریبا  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار   
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  بگذاریم  پا  که  کرمان  استان 
پروژه ای اجرا کرده است، گفت: استان کرمان ظرفیت های 
لحاظ جمعیت  به  اول کشور  استان های  و جزو  دارد  باالیی 
و  کنیم  آباد  را  روستاها  بتوانیم  چقدر  هر  و  است  روستای 
جمعیت را در آنها نگهداریم از آسیب های اجتماعی به همان 

میزان جلوگیری کرده ایم.
بنیاد مسکن  “علی زینی وند” در دیدار نماینده ولی فقیه در 
بسیار  نهاد  یک  مسکن  بنیاد  گفت:  کشور  اسالمی  انقالب 
قوی و تاثیرگذار و شناخته شده مخصوصا در میان قشرهای 
محروم است و در وقایع و حوادث دوشادوش سایر نهادها در 
کشور  در  گذار  تاثیر  نهادهای  جزو  و  است  بوده  مردم  کنار 

است.
وی بیان کرد: بنیاد مسکن خط امام راحل و رهبری را طی 
کرده و تاکنون فراز و فرودها روی اهداف و آرمان های آن 

تاثیر نگذاشته و همواره بازوی دولت ها بوده است.
استاندار کرمان با تاکید برآنکه در استان کرمان اقدامات بنیاد 
بنیاد  پای  رد  اظهار کرد:  آید،  به چشم می  به خوبی  مسکن 
اجرای طرح های هادی، مسکن  انقالب اسالمی در  مسکن 
در  روستایی  مسکونی  واحدهای  سازی  مقاوم  و  محرومین 

استان کرمان کامال مشهود است.
وی با اشاره به اینکه تقریبا در هر روستایی از استان کرمان 
اجرا  ای  پروژه  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  بگذاریم  پا  که 
باالیی  استان کرمان ظرفیت های  کرده است، تصریح کرد: 
دارد و جزو استان های اول کشور به لحاظ جمعیت روستای 
را  جمعیت  و  کنیم  آباد  را  روستاها  بتوانیم  چقدر  هر  و  است 
میزان  همان  به  اجتماعی  های  آسیب  از  نگهداریم  آنها  در 

جلوگیری کرده ایم.
قرار  تاکید  مورد  را  روستاها  به  ویژه  توجه  لزوم  وند  زینی 
های  منظومه  تصویب  در  را  کرمان  استان  ادامه  در  و  داد 
روستایی پیشگام دانست و افزود: استان کرمان ظرفیت های 
زیادی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در روستاها دارد 
و با توجه به اقدامات چند سال اخیر در استان کرمان شاهد 

مهاجرت معکوس به روستاها هستیم.

حمل ونقل عمومی؛ 
دغدغه جدی مردم 

کرمان

 آموزش مجازی که به نظر می رسد جای خود را به صورت 
جدی در آموزش و پرورش باز کرده است، تبعات بسیار زیادی را 
برای معلمان و دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی داشته است.

بدون شک آماده سازی معلمان، خانواده ها و دانش آموزان برای 
از جمله  با آن  ارتباط گیری  حضور در بستر فضای مجازی و 
اقدامات ضروری بود که در ابتدای معرفی سامانه »شاد« مغفول 
ماند و از طرفی محروم ماندن بسیاری از دانش آموزان روستایی 
و عشایری از فضای مدرسه و تالش برای یادگیری، آموزش غیر 

حضوری را با مشکالت بسیار زیادی مواجهه ساخت.
با گذشت یک سال هم فضای نرم افزار شاد و هم نظام آموزشی 
آزمون و خطای خود را پس داده اند اما نکته بسیار مهم پس از 
گذشت یک سال تحصیلی و پیگیری آموزش ها از طریق فضای 
مجازی، درس نامه و شبکه آموزش توجه به این نکته ضروری 
است که همواره بسیاری از پایه های تحصیلی در این زمان دچار 
افت تحصیلی شدند؛ مسئله ای که معلمان از آن با اصطالح »پایه 

ضعیف« از آن یاد می کنند.
اما به راستی آموزش و پرورش چه برنامه ای برای جبران این 
و  نقاط ضعف  دیگر  که  حاال  دارد  آموزشی  و  تحصیلی  ضربه 
قوت نرم افزار شاد به خوبی آشکار است و تعداد دانش آموزان 
محروم از ابزار الکترونیک مشخص شده است باید منتظر ماند و 
دید که آیا تبعات آموزش فضای مجازی از سوی وزارت آموزش 
و پرورش جبران خواهد شد یا همچنان این بار گران بر دوش 

معلمان و دانش آموزان می ماند؟
ابتدایی در استان  سعیده موسوی معلم با سابقه پایه تحصیلی 
گلستان، از مشکالت ناشی از تعطیلی مدارس و تبعات آموزش 
و  موقعیت  آموزش مجازی  آموزان گفت:  دانش  برای  مجازی 
شرایطی بود که آموزش و پرورش را تحت تاثیر فراوانی قرار داد 
و ما هیچ پیش زمینه ای برای این شرایط نداشتیم به همین دلیل 

آزمون و خطاهای بسیار زیادی را انجام دادیم.
این معلم باسابقه افزود: استفاده از فضای مجازی مسئله ای بود 
که تبعات زیادی را برای دانش آموزان و معلمان به همراه داشت 
هرچند که در کنار این تبعات اثرگذاری های مثبت هم داشت. 
مثاًل بعد از تجربه آموزش مجازی بیشتر معلمان و مسئوالن بر 

این باور هستند که با بهبودی شرایط نیز باید از بستر فضای 
مجازی برای آموزش استفاده کرد.

وی اظهار کرد: به هر حال در دوره ابتدایی به دلیل اینکه آموزش 
هایش متکی به معلم است و نسبت به بقیه مقاطع دانش آموزان 
بیشتر به حضور معلم نیازمندند، تبعات استفاده از فضای مجازی 

در آنجا بیشتر محسوس بوده است.
دانش  متوجه  مجازی  های  آموزش  از  ناشی  تبعات  بیشترین 
برای  که  آموزانی  دانش  بود.  ابتدایی  سوم  تا  اول  پایه  آموزان 
یادگیری نیازمند حضور در کالس بودند و حاال با پایه ضعیف 
به مقاطع باالتر تحصیلی می روند، به خصوص اینکه در سال 

گذشته نواقص آموزش از طریق فضای مجازی بسیار زیاد بود
موسوی با اشاره به تبعات ناشی از آموزش های مجازی برای 
از  ناشی  تبعات  بیشترین  ابتدایی عنوان کرد:  تا سوم  اول  پایه 
سوم  تا  اول  پایه  آموزان  دانش  متوجه  مجازی  های  آموزش 
ابتدایی بود. دانش آموزانی که برای یادگیری نیازمند حضور در 
کالس بودند و حاال با پایه ضعیف به مقاطع باالتر تحصیلی می 
روند، به خصوص اینکه در سال گذشته نواقص آموزش از طریق 

فضای مجازی بسیار زیاد بود.

وی تصریح کرد: در عین حال که آموزش مجازی تبعات منفی 
و آسیب های فراوانی داشته و ما ناگزیر به استفاده از این بستر 
بودیم. بسیاری از دانش آموزان در گوشه و کنار ایران به دلیل 
از   … و  پرسرعت  اینترنت  الکترونیک،  ابزار  به  دسترسی  عدم 
تحصیل باز ماندند و این مسئله محدودیت آموزش و مشکالت 

آن را بیش از پیش کرد.
این معلم با سابقه با بیان این نکته که تبعات آموزش از طریق 
فضای مجازی متوجه تمام پایه های تحصیلی است، اظهار کرد: 
بار بسیار سنگینی را بر دوش داشتند  معلمان در سال گذشته 
ابزار  و  به فضای مجازی  آموزانی که دسترسی  دانش  برای  و 
الکترونیک را به هر نحو نداشتند درس نامه هایی را تهیه می 
حداقل  و  رفته  آموزان  دانش  سراغ  به  آموزش  برای  و  کردند 
هفته ای یکبار و یا ماهانه این درس نامه ها تحویل دانش آموزان 

داده می شد.
حضور گروه های جهادی برای تدریس در مناطق محروم

دنبال  به  را  زیادی  تبعات  اگرچه فضای مجازی  موسی گفت: 
به همراه داشت آن هم  با خود  نیز  را  مثبتی  نکات  اما  داشت 
تقویت مهارت های دانش آموزان و معلمان بود؛ همانطور که 

می دانید ما در عصری زندگی می کنیم که ناگزیر به استفاده از 
ابزار مجازی هستیم و چنین شرایطی سبب شد تا دانش آموزان 
و معلمان در پایه های باالتر خودشان اقدام به تولید محتوا کنند.

اما وی در خصوص نحوه آموزش در شرایط کنونی نیز اظهار 
روستایی  و  شهری  مدارس  در  آموزش  حاضر  حال  در  کرد: 
متفاوت است به شکلی که تا قبل از شروع سال جدید و با رنگ 
بندی زرد و آبی که بیشتر شهرهای ایران داشتند حضور دانش 
آموزان در مدارس اختیاری بود و دانش آموزان می توانستند به 

صورت حضوری از آموزش بهره مند باشند.
برای  مختلف  افزارهای  نرم  از  استفاده  درباره  همچنین  وی 
آموزش عنوان کرد: در مدارس دولتی اغلب از نرم افزار شاد برای 
آموزش استفاده می شود اما گاهی این نرم افزار با مشکالتی 
روبه روست که ناچار به استفاده از نرم افزارهایی مانند واتس 
آپ هستیم اما در مدارس غیرانتفاعی از سایر نرم افزار ها هم 

استفاده می شود.
موسوی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت آموزش و پرورش 
برنامه ای برای جبران صدمات ناشی از آموزش مجازی دارد یا 
خیر افزود: متاسفانه هیچ برنامه ای تا این لحظه برای صدمات 
و  آموزش  تنها  و  است  نداشته  آموزش مجازی وجود  از  ناشی 
برای  متفاوتی  های  برنامه  اگر  تا  خواسته  مدارس  از  پرورش 
امر این است  اما واقعیت  ارائه دهند  جبران این صدمات دارند 
که با توجه به شرایط موجود هر گونه راهکاری به نتیجه مثبتی 
نمی رسد چراکه تنها راه حل جبران تبعات ناشی از آموزش های 
فضای مجازی حضور در کالس است که با شرایط فعلی امکان 

پذیر نیست.
این معلم باسابقه در آخر تاکید کرد: خوشبختانه در استان گلستان 
طرحی با عنوان »شهید عاطفی نژاد« در حال انجام است که 
مناطق  در  این طرح  در  معلمان جهادی  یا  و  معلمان  دانشجو 
روستایی و محروم استان حضور پیدا کرده و با برگزاری کالس 
های تقویتی و جبرانی برای دانش آموزان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و با کمترین تعداد دانش آموزان در چند شیفت توانستند 
خال عدم دسترسی به فضای مجازی و تبعات ناشی از آموزش 

های مجازی را تا حد زیادی جبران کنند.

تبعات آموزش در فضای مجازی برای دانش آموزان ابتدایی

 

مناقشه بین دولت و بانک مرکزی در رابطه با کسری بودجه و 
تامین منابع آن از محل بانک مرکزی ،چاپ پول و تبعات ناشی 
از آن تمامی ندارد و هر بار ابهامات بیشتری را مطرح می کند، 
این بار دولت مدعی شده که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به 
آن بوده و از عوامل کسری بودجه است، این در حالی است که 
به اذعان دولتی ها و البته آمار رسمی ، دولت بزرگترین بدهکار 

بانکی است.
کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده 
وبه هر صورت تدوین الیحه در دولت و تصویب قانون بودجه 
در مجلس به گونه ای است که در اوایل سال، عدم تحقق منابع 
خود را نشان داده، موضوع کسری بودجه مطرح و اصالحات در 

موردآن شروع می شود.
عدم تحقق منابع ناشی از درآمد نفت و یا سایر درآمدها به نحوی 
است که باید دولت برای مصارف پیش بینی شده منابع جدید 
پیش بینی کند و این منابع در سالهای اخیر عمدتا برداشت از 
صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر 

اوراق بوده است.
مجموع این جریان موجب شده بحث هایی در رابطه با استقراض 
دولت از بانک مرکزی مطرح و حتی رئیس کل بانک مرکزی از 

چاپ پول سخن بگوید.
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی  از سال گذشته مطرح شد، 
زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن 
را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و 
بودجه با رد هر گونه ادعای در رابطه با استقراض از بانک مرکزی 
اعالم کرده بود که صورت های مالی این بانک نشان دهنده 
انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی های دولت به 

بانک مرکزی کاهش داشته است.
به این حال، همتی تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق 
توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض 
کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می رود که موجب افزایش 
اختیار  منابع صندوق در  تورم شده است، چرا که  و  پولی  پایه 
دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت 

قرار می دهد.
در هر صورت دولتی ها زیر بار این اعالم بانک مرکزی نرفتند و  

در کنار نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- که این موضوع 
را نپذیرفت دژپسند -وزیر اقتصاد- نیز چندین بار تاکید کرد هیچ 
گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل 

فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
را  نوبخت موضوع دیگری  اخیرا  نشده که  تمام  ماجرا  این  اما 

مطرح کرده که جریان بدهی ها دو طرف را به میان می آورد.
او گفته که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار به دولت است،رئیس 
نفت  وزیر  اعالم   اینکه طبق  بیان  با  بودجه  و  برنامه  سازمان 
پولهای حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز 
شده است گفته که اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر 
است و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت به 
شمار می رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است 

که منابع ارزی به سرعت به ریا تبدیل نمی شود.
نوبخت تاکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته مالی در 

بانک مرکزی داردچه نیازی به چاپ پول است ؟
این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک 
مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این 
بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می کند، موضوعی 
است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی 

در رابطه با آن شفاف سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در 
اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا 
این که بانک مرکزی به دلیل مالحظات خود در سیاست های 
پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست خودداری کرده  

و آن را تدریجی انجام می دهد؟
اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل 
تامل است.  زمانی مسعود نیلی به عنوان مشاور افتصادی رئیس 
جمهور مدعی  بود که دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی 
است ، البته ترازنامه بانکها این اعالم نیلی  را همواره تایید کرده 
است.بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی ها و 
بدهی های سیستم بانکی نشان می دهد که تا پایان آذرماه سال 
گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی 
با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد  بدهی داشته که در مقایسه 
به  مربوط  تومان  میلیارد  رقم  ۱۱۵ هزار  این  از  دارد.  افزایش 
بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان 

بدهی شرکتها و موسسات به بانک مرکزی است. 
به  مربوط  بانک مرکزی  به  دولت  بدهی های  از  البته بخشی 
تنخواهی است که طبق قانون ساالنه از سوی بانک مرکزی در 
اختیار دولت قرار می گیرد و در ادامه تسویه می شود، برای سال 

جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه های نقدی  براساس 
قانون بودجه به آن  اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت 
جدی  اقدام  آن  اصالح  برای  گاه  هیچ  که  نقدی  های  یارانه 
بدهی  این  که  است  بدهکار  مرکزی  بانک  به  نگرفته  صورت 
حتی در کوتاه مدت می تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.

اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت تری دارد ؛به طوری 
که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان 
بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره 
قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد 
تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای 

شرکتها و موسسات دولتی است. 
بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت 
به سیستم بانکی شده اند ،چرا که موجب شده است عمال بخش 
عمده ای از دارایی بانکها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها 

جهت ارائه تسیهالت و یا سرمایه گذاری خارج شود. 
در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای 
تسویه  بخشی از بدهی های دولت در نظر گرفته شده که در ابتدا 
از محل از منابع آن ناشی از تسعیر  نرخ ارز بود ولی به هر صورت 
رقم قابل توجهی نبوده است، این در حالی است که دولت معتقد 
ارقام  از جمله نحوه محاسبات،  از عوامل  است به دلیل برخی 
اعالمی بانک مرکزی در مورد بدهی دولت قابل قبول نیست و 
باید این بدهی ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و  

مشخص شدن آن پرداخت شود.
اذهان  افتاد ظاهر خوشایندی در  اتفاق  در مجموع آن چه که 
عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال 
ها هر گونه استفراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط 
بانک  کل  رئیس  دیگر  جایی  در  و  کند  می  اعالم  خود  قرمز 
مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال های گذشته در دولت ها 
اتفاق افتاده نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان 
حضور همان دولت اعتراف می کند، اما این جریان به تدریج در 
حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری 
از روابط مالی بانک مرکز و دولت مطرح می شود که نیاز دارد 
در صورت اعالم شفاف سازی بیشتری از سوی طرفین صورت 

بگیرد.

ابهام جدید از چالش کسری بودجه، چاپ پول و بدهی های هنگفت!

 

تغذیه  اصول صحیح  رعایت  کرونا  ویروس  به شیوع  توجه  با 
سیستم  تقویت  در  مهمی  تاثیر  تواند  می  مبارک  ماه  این  در 
ایمنی بدن برای مقابله با عفونت ها بخصوص بیماری کووید 
بر  رمضان عالوه  مبارک  ماه  در  داری  روزه  باشد.  داشته   ۱۹
دارد  ارزشمندی  بسیار  جسمانی  اثرات  معنوی،  و  روحی  آثار 
پیروی از یک برنامه ی غذایی صحیح در ماه مبارک رمضان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا هم بتوان عادات غذایی 

غلط را اصالح کرد و هم از برکات معنوی این ماه بهره برد.
با توجه به شیوع ویروس کرونا رعایت اصول صحیح تغذیه در 
این ماه مبارک می تواند تاثیر مهمی در تقویت سیستم ایمنی 
 ۱۹ کووید  بیماری  بخصوص  ها  عفونت  با  مقابله  برای  بدن 
برنامه غذایی صحیح  باشد. روزه داری در کنار اجرای  داشته 
در این دوران در پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر 
و اغلــب بیماریهایی که عادات غلط غذایی، چاقی و افزایش 
وزن در بروز آنها دخالت دارند بسیار مفید و کمک کننده است.

روزه داران در این ایام باید از تمام گروه های غذایی، یعنی نان و 
غالت، میوه ها ،سبزی ها، گوشت و تخم مرغ، لبنیات و حبوبات 
و مغزها استفاده کنند. مصرف سه وعده غذایی یعنی سحری، 
وعده  این  در  است.  روزه داران ضروری  برای  شام  و  افطاری 
از مواد مغذی  از غذاهای کم حجم و غنی  باید  های غذایی 
شود.  استفاده  هستند  شیرین  کم  و  چرب  کم  نمک،  کم  که 
مصرف زیاد قند، نمک و چربی موجب تضعیف سیستم ایمنی 

تواند  می  گلو  خشکی  و  بدن  شدن  آب  کم  شوند.  می  بدن 
به کووید ۱۹ فراهم کند، در وعده سحر  ابتال  برای  را  زمینه 
سبزی هایی که آب بیشتری دارند و در طول روز از تشنگی و 
کم آبی بدن جلوگیری می کنند مصرف شود. نوشیدنی های 
خیلی شیرین مثل نوشابه های گازدار ، شربت ها و چای خیلی 
شیرین و چای پررنگ هم موجب تشنگی، خشکی دهان و گلو 
در طول روز می شوند و توصیه می شود در وعده سحر مصرف 
نشوند چون که موجب دفع آب بدن وکم آبی در طول روزه 

داری می شود.
لیوان آب آشامیدنی سالم و سایر مایعات  از ۸  مصرف بیشتر 
طبیعی و سبزیجاتی که آب بیشتری دارند در فاصله افطار تا 
برای پیشگیری و  ایمنی در شرایط کنونی  سحر ضمن حفظ 
کنترل بیماری کووید- ۱۹، بدن را از کم آبی در طول روزه 

داری حفظ می کند.
وعده سحری از وعده های اصلی می باشد به ویژه افرادی که 
در طول روز فعالیت بیشتری دارند نوع غذاهای که در وعده 
سحری خورده می شود با تامین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز 
بدن نقش مهمی در حفظ کارایی و جلوگیری از کم آبی بدن، 
های  غذا  مصرف  داشت  توجه  باید  و  دارد  و خستگی  ضعف 
چرب و سرخ شده و پر ادویه در وعده سحری موجب احساس 

تشنگی و خشکی دهان در طول روز می شود.
مواد غذایی شیرین با تحریک انسولین و ورود سریع قند خون 
به داخل سلول ها و در نتیجه افت قند خون موجب گرسنگی 

زودرس می شود. در وعده افطار باید ضمن پرهیز از پرخوری، 
از غذاهای سبک و در عین حال پر انرژی استفاده شود. افزود: 
لیوان  یک  یا  و  کمرنگ  چای  گرم،  آب  لیوان  یک  مصرف 
استفاده  و  افطار  شروع  در  عسل  یا  خرما  با  همراه  گرم  شیر 
از غذاهای سبک مثل فرنی ، شیربرنج ، نان و پنیر و سبزی 
یکی از عادات خوب غذایی ایرانی در این ایام است. مصرف 
بامیه و زولبیا که دارای مقادیر زیادی قند و چربی، اسید های 
که  زیرا  بسیار محدود شود،  باشد،  ترانس می  و  اشباع  چرب 
زیاده روی در مصرف مواد قندی و شیرین از جمله حلوا، شله 
زرد خیلی شیرین و.... در وعده افطار عالوه بر اینکه منجر به 
اضافه دریافت انرژی و چاقی می شود، موجب تضعیف سیستم 

ایمنی بدن می شود.
شام به عنوان یکی از وعده های غذایی مهم در روزه داری 
باید مورد توجه قرار گیرد. بهتر است افراد روزه دار حدود یک 
ساعت پس از صرف یک افطار بسیار ساده و سبک اقدام به 
از گروه گوشت،  توان  در وعده شام می  نمایند.  خوردن شام 
مرغ یا ماهی، حبوبات، نان یا برنج، به شکل پلو و خورشت، 
کوکوها و کتلت کم روغن، خوراک های مختلف با نان سبوس 
یا دوغ استفاده کرد و  با سبزی و ساالد، ماست و  دار همراه 
غذایی که در وعده شام خورده می شود باید کم چرب و کم 
و  میوه  مصرف  خواب  از  قبل  تا  و  شام  از  پس  باشد.  نمک 
مایعات برای جبران کم آبی بدن و حفظ سالمت و ایمنی بدن 

توصیه می شود.

مانند  شیرین  های  نوشیدنی  مصرف  جای  به  شام  وعده  در 
های صنعتی  میوه  آب   ، ماءالشعیر  گازدار،  های  نوشابه  انواع 
وانواع شربت ها، توصیه می شود از آب آشامیدنی سالم، دوغ و 
عرقیات سنتی و شربت های خانگی بسیار کم شیرین استفاده 
در  تغذیه  اصول صحیح  بارعایت  داران  روزه  است  امید  شود. 
ماه مبارک، در کنار آثار روحی و معنوی از اثرات جسمانی و 

بهداشتی روزه داری بهره مند شوند.
مصرف سبزی، ساالد در هنگام افطار و خوردن میوه بین افطار 
و شام و در فاصله زمانی بین افطار تا سحر به دلیل اینکه منبع 
برای  باشد  از ویتامین … و پیش ساز ویتامین …  می  خوبی 

تقویت سیستم ایمنی بدن توصیه می شود.

اصول تغذیه صحیح در ماه رمضان همزمان با شیوع کرونا
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مردم  کرمان در حالی در آستانه ماه رمضان با معضل تکراری گرانی و کمبود 
کاالها در بازار دست و پنجه نرم می کنند که خبری از تحقق وعده مسئوالن 

نیست.
در ماه های گذشته حتما گذر همه به بازار افتاده است و البته مهمترین چیزی 
که در این روزها به چشم می خورد کمبود کاالهای اساسی، ویترین های خالی 
و البته گرانی چند باره کاالهاست و متاسفانه در این وانفسای کرونا، کسادی 
بازار و تعطیلی اصناف چیزی که بیش از همه دردآور است سفره هایی است 
که روز به روز کوچک تر می شود و خبری از تحقق وعده های مسئوالن نیست.

سریال دنباله دار کمبود کاالها این روزها دیگر برای مردم عادی شده و گویی 
فروشندگان نیز در این شرایط دیگر حال و حوصله پاسخگویی به مردم را ندارند 
و با چسباندن تکه کاغذی بر روی شیشه مغازه که “ ... تمام شد یا ... نداریم” 

از مردم می خواهند که سؤال نپرسند.
کمبود مرغ و تخم مرغ، روغن، شکر و ... قصه تکراری این روزهای پرهیاهوی 
قیمت  نمانده  رمضان  ماه  به  بیشتر  روزی  چند  که  شرایطی  در  و  است  بازار 
کاالهای اساسی به ویژه ارزاق عمومی مردم به طور فزاینده ای افزایش یافته 
استان  شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  بازرگانی  معاون  قوام  است.محمدرضا 
کرمان با بیان اینکه تنظیم بازار کاالهای اساسی یکی از مواردی است که در 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان هایی که به نوعی به عنوان 
ماه سال  بهمن  از  اظهار  داشت:  پیگیری می شود  اقتصادی هستند،  دستگاه 

گذشته التهاب و مشکالتی در بازار داشتیم.
وی با اشاره به اینکه تولید و تامین مرغ بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است 
التهابات این حوزه را به نوعی مدیریت  تا  افزود: در این مدت تالش کردیم 

کنیم که کمترین آسیب به اقشار آسیب پذیر جامعه وارد شود.
معاون بازرگانی صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان با بیان اینکه از 
حدود ۲۰ روز پیش قرارگاه ساماندهی مرغ در کشور تشکیل شده گفت: در 
این قرارگاه وظایف همه دستگاه ها مشخص شده و تولید و تامین مرغ زنده 
از  و  بوده  دام  امور  پشتیبانی  و  کشاورزی  جهاد  به عهده  کشتارگاه  مرحله  تا 
مرحله کشتار تا گوشت استحصالی توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت 

مدیریت می شود.
وی با اشاره به اینکه استان کرمان همواره با کمبود مرغ مواجه بوده و کمبود 
مرغ استان باید از استان های معین تامین شود بیان کرد: تالش ما بر این بوده 
که این مرغ وارداتی از دیگر استان ها به صورت عادالنه وارد بازار شده و بین 

واحدهای صنفی توزیع شود تا بدست مردم برسد.
قوام با بیان اینکه نظارت بر بازار وجود دارد اما با توجه به گستردگی بازار و 
تعداد زیاد واحدهای صنفی و از سوی دیگر بضاعت دستگاه های نظارتی تمرکز 
البته بازرسی های  ما بیشتر بر مشارکت و گزارشات مردمی بوده است افزود: 

نوبه ای را هم در برنامه داریم.
وی با بیان اینکه ما منکر افزایش قیمت ها نیستم اما اگر جایی باالتر از قیمت 
مصوب کاالیی عرضه شود تخلف است و باید با آن برخورد شود گفت: آمار 
و سال گذشته  است  توجه  قابل  استان  در  تخلف صنفی  پرونده های  تشکیل 

حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ مورد پرونده تخلف صنفی در استان کرمان داشتیم.
قیمت  افزود:  کرمان  استان  شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  بازرگانی  معاون 
مرغ مصوب اعالم شده برای مرغ توسط قرارگاه ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان برای 
مصرف کننده است که قیمت قبلی آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بود که افزایش 
قیمت داشتیم.وی با بیان اینکه در برخی موارد افزایش قیمت ابراز کنترل بازار 
است و به این جهت قیمت مرغ افزایش یافت تصریح کرد: تعیین قیمت مرغ 
به صورت کشوری است و استان ها دخالتی در آن نداشته، همه ملزم به رعایت 

آن هستند و اگر در جایی تخلفی مشاهده شود باید با آن برخورد کرد.
قوام با بیان اینکه دولت در مقاطع مختلفی از سال با تزریق کاالهای اساسی 
با قیمت مناسب به بازار به دنبال کنترل و تنظیم بازار است افزود: در مقاطعی 
بازار  در  تقاضا  افزایش  شاهد  که  محرم  ماه  و  رمضان  ماه  سال،  پایان  مانند 
هستیم دولت با اختصاص سهمیه هایی چون شکر، روغن، برنج، گوشت و مرغ 

منجمد از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند.
ماه  برای  و  شده  اندیشیده  الزم  تمهیدات  هم  امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
رمضان سهمیه های خاصی به استان در کاالهای اساسی از جمله برنج، شکر، 
مرغ و گوشت منجمد و روغن تخصیص داده شده گفت: این کاالها با توجه 
به سرانه جمعیتی هر شهرستان تقسیم عادالنه شده و در ماه رمضان با قیمت 

تعادلی به مردم عرضه می شود.
به  اشاره  با  کرمان  استان  شمال  تجارت  و  معدن  صنعت،  بازرگانی  معاون 
مشکالتی که هنوز هم در حوزه مرغ در استان کرمان وجود دارد بیان کرد: 
وظیفه ما توزیع و نظارت است و تولید  و تامین مرغ به عهده ما نیست البته 
با توجه به مجوز واردات حدود ۵۰ هزار تن مرغی که به  پیش بینی می شود 
در  مرغ  وضعیت  شده  داده  کشاورزی  جهاد  به  واردات  سفارش  ثبت  صورت 

روزهای آینده در کشور سامان پیدا کند.
از سوی رهبر معظم  به شعاری که  توجه  با  امسال  امیدواریم  بیان کرد:  وی 
انقالب برای آن انتخاب شده مشکالت و موانع تولید در کشور برداشته شده 
و با افزایش تولید به بازار سروسامان دهیم تا در توزیع و قیمت  ها مشکالت 

کمتری داشته باشیم.

یک پژوهشگر حوزه زنان با بیان اینکه شاهد آفت “جنسیت زدگی” بازار کار در 
سطوح باال و پایین هستیم، مطرح کرد: زنان معموال پیاده نظامان بازار کار هستند 

و این انتظار از زنان وجود دارد که در سطوح پایینی نظیر تولیدی ها کار کنند.
ارتقاء  و  می خوانند  درس  بیشتر  زنان  هرچه  که  هستیم  این  شاهد  کرد:  اظهار 
باال  سطوح  در  شغلی   فرصت های  به  دسترسی  امکان  می کنند  پیدا  تحصیلی 
برایشان کمتر است چراکه بازار کار به ویژه در سطوح باال غالبا مردانه است و 

زنان کمتری جذب آن می شوند.
این عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان ادامه داد: جنسیت زدگی بازار کار، محیط 
از افزایش مشارکت اقتصادی زنان به  خصمانه ای را علیه زنان می سازد. سخن 
نیستند.  جامعه  در  زن  نقش  تغییر  نمی آید چراکه خواستار  بسیاری خوش  مذاق 
نمی توان از زنان انتظار داشت صرفا ادامه تحصیل دهند و علیرغم مدارج علمی 

باال جذب سطوح پایینی از بازار کار شوند. 
مصری با بیان اینکه تحقق عدالت جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی از جمله 
بازار  در  زنان  انبوه حضور  خیل  افزود:  است،  متوازن  توسعه  پایه های  مهم ترین 
نیاز  ندادیم.  مناسبی  پاسخ  کار  زنان جویای  به  ما  نشان می دهد  کاذب  مشاغل 
داریم ترکیب جنسیتی بازار کار را بر اساس سیاست گذاری های دقیق مشخص 
کنیم. ترکیب جنسیتی سازمان ها ترکیب عادالنه ای نیست و سهم مردان به علت 

تفکر “نان آور بودن” مرد بیشتر است. 
در هر کشوری، سازمانهای  برای تحقق عدالت جنسیتی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به فهم  و  باشند  به عدالت جنسیتی  معتقد  باید  اجرایی  متولیان  و  سیاست گذار 
مشترکی از آن برسند، اظهار کرد: نیازمند افزایش توجه و تعهد مدیران دستگاه ها 
تدوین شده در  اجرای شاخص های عدالت جنسیتی  برای  ارگان های مختلف  و 
کشور هستیم.این مدرس دانشگاه افزود: وقتی مدیران یک جامعه اجماع الزم در 
خصوص عدالت جنسیتی نداشته باشند نمی توان انتظار تحقق عدالت جنسیتی را 
در آن جامعه داشت چراکه در چنین شرایطی حتی در برنامه های تدوین شده برای 

رسیدن به عدالت جنسیتی، “جنسیت زدگی” موج می زند.
این عضو انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به گزارش شکاف جنسیتی مجمع 
جهانی اقتصاد و رتبه ایران در جهان، تصریح کرد: در پاسخ به افرادی که معتقدند 
باید مولفه های بومی و فرهنگی کشور خود و نه شاخص های جهانی را مبنای 
سنجش عدالت جنسیتی قرار دهیم، باید بگویم که حتی شکاف جنسیتی ما در 
بین کشورهای خاورمیانه که به نوعی همجواری فرهنگی و مذهبی با ایران دارند 
وضعیت مطلوبی ندارد و در میان ۱۹ کشور خاورمیانه رتبه ۱۶ از آن ایران است.

وی با اشاره به آموزش، سالمت، اقتصاد و بازار کار، توانمندی سیاسی  به عنوان 
جنسیتی  شکاف  سنجش  برای  اقتصاد  جهانی  مجمع  نظر  مورد  شاخص  چهار 
کشورها،  ادامه داد: این چهار محور بر اساس استانداردهای جهانی مورد توجه 
رتبه های  ایسلند  و  اسکاندیناوی  قرار می گیرند و هرساله کشورهای  این مجمع 

خوبی بدست می آورند.
زنان  سوادآموزی  راستای  در  ایران  اخیر،  دهه  چهار  در  که  است  معتقد  مصری 
اقدامات خوبی انجام داده و به شدت بی سوادی زنان نسبت به پیش از انقالب 
کاهش پیدا کرده است.  همچنین زنان بخش اعظمی از خروجی های دانشگاه ها را 

تشکیل می دهند و ایران توانسته این رقابت را تنگاتنگ پیش برد.
وی درباره شاخص سالمت، افزود: می توان گفت ایران به خوبی در این حوزه نیز 
پیشرفت کرده است، به طوری که در زمینه های سوءتغذیه زنان، امید به زندگی 
در  خوبی  بسیار  موسسات  و  است  داشته  پیشرفت  و...  بارداری  بهداشت  زنان، 

راستای ارتقای سالمت زنان در حال فعالیت هستند.
این پژوهشگر حوزه زنان همچنین این را هم گفت که ایران نتوانسته در حوزه 
مشارکت اقتصادی و توانمندی سیاسی زنان به خوبی عمل کند و نمود آن در 
سهم زنان و مردان از بازار کار، برابری دستمزد، میزان مدیران زن، سهم زنان 

از پارلمان و حتی داشتن نخست وزیر و رئیس جمهوری زن و... مشهود است.
در  شده  تدوین  جنسیتی  عدالت  شاخص های  به  اشاره  با  دانشگاه  مدرس  این 
معاونت زنان، گفت: شاخص های تدوین شده از سوی معاونت زنان شاخص های 
بسیار خوبی است و حتی نسبت به شاخص های جهانی کامل تر نیز هست و با 
توجه به تاکید اجرای شاخص های عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، این 
شاخص ها  این  اعظم  بخش  توسعه  ششم  برنامه  طی  در  که  دارد  وجود  انتظار 

اجرایی  شده و گزارش دقیق آن منتشر شود. 
این عضو انجمن ایرانی مطالعات با تاکید بر اینکه حسابرسی از دستگاه هایی که 
بسیار مهم  امری  آنهاست  بر عهده  اجرای شاخص های عدالت جنسیتی  وظیفه 
مختلف  دستگاه های  می شود  دیده  بعضا  کرد:  تصریح  است،  سیاست گذاری  در 
یا در امور محوله بر  از عدالت جنسیتی نرسیده اند و  همچنان به تفسیر واحدی 
به  دستگاه ها  مدیران  تعهد  افزایش  نیازمند  ما  می کنند.  نیز  کارشکنی  یکدیگر 
اجرای شاخص های عدالت جنسیتی هستیم چراکه در غیر این صورت نمی توانیم 

عدالت جنسیتی را تحقق ببخشیم. 
مصری در پایان با تاکید بر تحقق عدالت جنسیتی برای رسیدن به توسعه پایدار، 
افزود: مطابق با عرف جامعه ما، زنان تامین کننده هزینه های زندگی نیستند و 
شاید تاکید بر همین نان آور بودن مردان باعث شده است نقش اقتصادی زنان 
به شدت کاهش پیدا کند. برای تحقق عدالت جنسیتی نباید دستگاه ها مختلف 
باید  جامعه  کنند.  منفعل عمل  فرهنگ سازی  و  اجرا  گذاری،  در حوزه سیاست 
مطالبه گر تحقق عدالت جنسیتی باشد، کما اینکه شوق ورود به بازار کار، ادامه 

تحصیل و ورود به سطوح عالی مدیریتی و... در زنان ما کامال وجود دارد.

زنان پیاده نظامان بازار کار هستندگرانی و کمبود کاالها در بازار کرمان


