این شماره دارای ضمیمه رایگان
نیازمندی ها می باشد

سال سوم شماره  -145یکشنبه  3مرداد  25-1400جوالی  14-2021ذوالحجه  4-1442صفحه 1500-تومان

چرا بحران آب در ایران
به نقطه جوش رسید؟

هفته نامه اقتصادی و اجتماعی(بخش خصوصی)استان کرمان

شرکت های بزرگ کرمان توان
مالی و مراودات خارجی برای
واردات واکسن دارند

بساط شعبده بازی مؤسسات کنکوری جمع میشود؟
4

نکاتی درباره عالئم کرونا و تب در اطفال
3

افزایش  ۴۳درصدی هزینه خانوارها
3

تنت
به ناز طبیبان
نیازمند مباد

گفتگوی نشریه طرح فردا با جناب آقای رضا نیکپور
مدیر محترم فروشگاه گیاهان دارویی و محصوالت گیاهی حجره سالمت

علت اصلی نارضایتی
مردم ،تورم یا کاهش
قدرت خرید؟
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تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
گفتگوی نشریه طرح فردا با جناب آقای رضا نیکپور
مدیر محترم فروشگاه گیاهان دارویی و محصوالت گیاهی حجره سالمت

درود بر شما از اینکه دعوت نشریه طرح فردا را برای انجام
این مصاحبه پذیرفتید سپاسگزاریم.
در سالهای اخیر گرایش مردم ایران به استفاده از گیاهان
دارویی در حال افزایش است و به دلیل عوارض جانبی
داروهای شیمیایی ،مردم ترجیح میدهند به جای داروخانهها
راه عطاریها و مراکز گیاهان دارویی را پیش بگیرند.
 لطف بفرمایید بیوگرافی مختصری از خودتانبیان بفرمایید.
رضا نیکپور هستم متولد  ۱۳۶۰اهل کرمان چند سالیست که
با گیاهان دارویی سرو کار دارم.
 انگیزه شما از افتتاح این مکان چه بوده است وچه طور شد که به این سمت گرایش پیدا کردید؟
عالقه و عشق به شناخت گیاهان دارویی و خواصشان باعث
شد به سمت عطاری سوق پیدا کنم.
حال اگر عشق و عالقه نسبت به این شغل و حرفه نباشد پس
از مدت کوتاهی فضای سنتی و بوهای تند گیاهان دارویی و
درآمد اندک این شغل باعث بی حوصلگی می شود و عطاری
را رها می کند.
 آیا محصوالت عطاری طبقه بندی خاصی دارند؟بله  ،فرآوردهای معدنی و حیوانی،
قسمت های خاص گیاهان دارویی
و اجناس غیر دارویی.
 آیا برا راه اندازی عطاری به دانش خاصی نیازداریم؟
قطعا بله  ،شناخت گیاهان دارویی و خواص آنها ،ارزش تغذیه

ای هر گیاه،
شناخت طبع گیاهان دارویی ،نحوه نگهداری گیاهان و ...
 داروهای گیاهی به چه طریقی عرضه می شوند؟عصاره گیاه ،گیاهان خشک ،صمغ گیاه  ،استخراج روغنی.
 -از دیدگاه شما علت توجه عامه مردم به داروهای

فروش اینترنتی بدون اینماد و پروانه صنفی ممنوع است

امیرمحمد پرهامفر ،مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با
بیان اینکه صاحبان تمامی کسبوکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس
از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال  ،۸۲نماد اعتماد الکترونیک دریافت
میکردند ،گفت :این فعالیتها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد
شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسبوکارهای فضای مجازی عموم ًا
از طریق شرکتهای دارای مجوز بانک مرکزی ،اقدام به اخذ پرداختیار،
درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کردهاند ،اظهار داشت :در پی این
شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت ،برخی از
کسبوکارهابدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی ،دارای درگاه پرداخت هستند
و همین موضوع ،نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد میکند که متأسفانه بعض ًا
منجر به کالهبرداری هم شده است.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به پیگیری ستاد
برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت :متأسفانه از ابتدا دریافت
اینماد و همچنین دریافت درگاههای پرداخت ،سازوکار مناسبی نداشت و به جهت
بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسبوکارها برای دریافت هرگونه درگاه
پرداخت ،دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا اینماد باشند.
پرهامفر ادامه داد :در گامهای بعدی و در آینده ،اگر کسبوکاری ماهیت خدمات
صنفی داشته باشد ،باید از اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز مجوز الزم را
کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جزشفافیت و بهبود این فضای غیرقابل
تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.
وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر اظهار
داشت :مردم برای خرید از سایتهای مختلف حتم ًا توجه داشته باشند که سایت
مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و پروانه صنفی باشد.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به دیگر اقدامات
این نهاد برای خدماترسانی هرچه بهتر کسبوکارهای اینترنتی افزود :در حال
حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت ،خوشنامی ،حجم شکایات و دیگر
معیارها در حال رتبهبندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه
اول درج کند.
وی با بیان اینکه هر کسبوکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای

هویتی به نام اینماد باشد ،افزود :تبعات خرید از شبکههای اجتماعی نظیر
اینستاگرام ،تلگرام و دیگر شبکهها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و
قابلیت رصد ندارد ،برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تالش هستیم تا با
انجام اقدامات الزم ،شناسایی سایتهای معتبر و رسمی برای مردم آسانتر شود.
پرهامفر اخذ درگاه پرداخت توسط کسبوکارهای فاقد مجوز را غیرقابلپذیرش
دانست و افزود :درگاههای پرداخت ،پرداختیارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار
یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی است ،قرار میگیرند و نمیتوان
پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست ،امکان دریافت وجه را داشته
باشد .بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه پرداخت کسب به
دریافت اینماد توسط کسبوکارهای مجازی ،فعالیت بسیاری از سایتهای قمار،
شرطبندی و کالهبرداری را کاهش خواهد یافت.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پایان گفت :این
اقدامات ،ابتدای مسیر ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است .تمامی
کسبکارهای اینترنتی باید در چارچوب اطالعیه اخیر فعالیت کنند و فضای
مجازی مستقل از فضای کسبوکار داخلی کشور نیست.
گفتنی است پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مبنی بر الزام
دریافت اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداختیارها،
بسیاری از کسبوکارهای انالین ،خصوص ًا استارتآپهای نوپا ،کسبوکارهای
خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای
فعاالن اقتصادی ،کسبوکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث
غیرکارشناسی در فضای مجازی ،اطالعیه ای را در روز چهارشنبه  ٢٣تیرماه
منتشر کرد.
در این اطالعیه آمده است« :دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی
کسبوکارهای قانونمند امکانپذیر است و گواه آن افزایش  ۲برابری اعطای
اینماد در سال گذشته است .بنابراین انتظار میرود پرداختیارها با تمکین به
قوانین و مقررات جاری کشور ،با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای فاقد
مجوزهای قانونی ،از ادامه نابسامانی ،تضییع حقوق مصرف کننده و اختالل در
فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند».

گیاهی یا نوشیدنیهای گیاهی چیست؟
درمان های سنتی و جوشانده های خانگی نخستین راهی
است که مادرهای ما برای سردرد و دل درد ها و بیماری
های کوچک به سراغشان می روند ،امروزه مردم به عوارض و
خطرات داروهای شیمیایی آگاه شده اند و همین عوامل باعث

شده به گیاهان دارویی اعتماد بیشتری شود.
 در باب اهمیت شناخت انواع مزاج ها در طبسنتی توضیحاتی بفرمایید.
طب سنتی دو طبع (مزاج) سرد و گرم را برای همه قائل است،
حاال این دو طبع در کنار خود سردی و خشکی هم دارند مثال
فرد طبع اش گرم و تر یا گرم و خشک و سرد تر و سرد خشک
باشد .در مورد خوارک و غذاها هم همین مورد را داریم ،پس
هرکس بداند چه طبعی دارد با توجه به آن ،غذا استفاده می
کند و در نتیجه به مشکلی بر نمی خورد.
 آیا این تصور صحیح است که داروهای گیاهیضرری ندارند؟
کم خطر بله ولی بی ضرر هم نمیتوان گفت ،مثال اگر
کسی مراجعه کند درخواست گیاهی آرامبخش کند و عطار
بادرنجبوییه معرفی کند بدون اینکه از مشتری سوال شود
که آیا شخص سابقه فشار خون باال دارد یا خیر  ،بادرنجبوییه
باعث باال رفتن فشار خون شده و خطرناک است.
 توصیه طالیی و ارزشمند شما به همشهریانعزیزمان چیست؟
در این ایام کرونایی با رعایت کامل پروتکل ها در حفظ
صحت و سالمتی خود و دیگران کوشا باشند ،تا خطری متوجه
سالمتشان نشود.
یاعلی
پیج اینستاگرام@ hojreh_salamat :
خبرنگار نشریه طرح فردا:
مطهره پورتکابی

علت اصلی نارضایتی مردم ،تورم یا کاهش قدرت خرید؟

وضعیت عمومی اقتصاد کشور برای مردم غیرقابل تحمل شده و این
امر ،واقعیتی انکارناپذیر است .این نارضایتی به حدی رسیده که در
انتخابات ریاست جمهوری  1400وعدهها و ایدههای تمام نامزدها حول
بهبود وضعیت اقتصادی شکل گرفته بود .مشارکت پایین در انتخابات نیز
درنظرسنجیها و تحلیلها به مشکالت اقتصادی نسبت داده شد .چه
اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران در سالیان گذشته موجب افزایش نارضایتی
مردم شده است؟ معموال هنگام سخن از مشکالت اقتصادی ،مردم از
"گرانی مایحتاج زندگی" سخن میگویند .آیا این سخن بدین معنی است
که مردم به تورم اشاره دارند؟ آیا کاهش تورم به تنهایی موجب افزایش
رضایتمندی مردم از شرایط عمومی اقتصاد کشور میشود؟ یا اینکه
مشکل امروز مردم ،فراتر از تورم است؟
تورم به معنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها است .منظور از سطح
عمومی قیمتها نیز هزینهی الزم برای تهیه سبدی از کاالها و خدمات
مورد نیاز خانوار است .به عنوان مثال ،اعالم تورم  47.6درصدی برای
خرداد  1400بدین معنی است که برای تهیه سبدی از کاالها و خدمات
مورد نیاز مردم در خردادماه  1400باید  47.6درصد بیش از خرداد 1399
پول پرداخت کرد .تورم شاخصی از کاهش ارزش پول ملی در مقابل
کاالها و خدمات است .سبدی از کاالها و خدمات که در خرداد  1399با 1
میلیون تومان قابل تهیه بود؛ در خرداد  1400بهصورت متوسط با 1.476
میلیون تومان تهیه میشود .باید توجه داشت که تورم باال نمیتواند ناشی
از گرانفروشی و تخلف چند فروشنده و تولیدکننده باشد .چند فروشنده
ممکن است بتوانند محصول خود را با قیمت باالتر بفروشند .اما در تورم
ما با افزایش قیمت همه تولیدکنندگان و فروشندگان مواجه هستیم .وقتی
همه فروشندگان قیمت محصول خود را افزایش میدهند؛ ارزش پول
ملی کاهش یافته است .در نتیجه راهحل تورم را باید در نهاد متولی
ارزش پول ملی (بانک مرکزی) جست؛ نه نهاد متولی تولید و توزیع کاال
(وزارت صمت)!
بر مبنای آمارهای منتشرشده توسط بانک جهانی ،میانگین تورم در دنیا
(فارغ از سطح توسعهیافتگی و درآمد) زیر  5درصد است و کشور ما از

معدود کشورهایی است همچنان نتوانسته مشکل تورم را حل کند .از این
رو میتوان گفت مشکل تورم در دنیا یک مسئله حلشده است و فقط از
طریق کنترل رشد نقدینگی ممکن است .رشد نقدینگی باالی کشور ما
نیز ناشی از کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی است .از این رو
برای حل مشکل تورم باید به اصالح ساختار بودجه و نظام بانکی همت
گذاشت .با این حال سوال ابتدای نوشتار همچنان باقی است :آیا کاهش
تورم به تنهایی موجب افزایش رضایتمندی مردم از شرایط عمومی
اقتصاد کشور میشود؟
اقتصاد ایران در دهه گذشته بهصورت عام و در سه سال گذشته بهصورت
خاص با معضل کاهش قدرت خرید خانوار روبرو بوده که معموال برای
عموم مردم به صورت گرانی مایحتاج زندگی خود نمایی میکند .کاهش
قدرت خرید خانوار در شرایط تورمی به دو صورت خودنمایی میکند:
رشد دستمزد کمتر از تورم :در صورتی که افزایش دستمزدها همتراز با
تورم یا بیشتر از تورم باشد؛ زیان رفاهی تورم برای خانوار بسیار پایین
است .آنچه شرایط اقتصادی را برای خانوار غیرقابل تحمل کرده؛ رشد
دستمزد کمتر از تورم است .در نتیجه این امر ،خانوار باید مصرفی حقیقی
خود را کاهش دهد.
افزایش قیمت نسبی کاالهای حیاتی :نرخ  47.6درصدی تورم نشان
میدهد سبد مصرفی خانوار به صورت متوسط  47.6درصد گران شده؛
با این حال تمام اجزای سبد به یک میزان افزایش قیمت نداشته است.
بر مبنای اطالعات منتشرشده توسط مرکز آمار ،تورم خوراکیها و
آشامیدنیها به مثابه یکی از مهمترین اقالم مصرفی خانوار ،در اغلب
مواقع ده سال گذشته باالتر از تورم عمومی بوده است .یعنی قیمت
نسبی خوراکیها و آشامیدنیها در ده سال گذشته نسبت به دیگر کاالها
افزایش داشته و توانایی عمومی خانوار برای تهیه آن کاهش داشته است.
در نتیجه حتی اگر درآمد خانوار به میزان تورم افزایش یابد ،باز هم قدرت
خرید خانوار در تهیه این اقالم کاهش داشته و خانوار متحمل زیان رفاهی
شده است.
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یک فوق تخصص عفونی کودکان گفت :درباره مرگ و
میر کودکان مبتال به کرونای دلتا بیان کرد :نباید اضطراب
داشت و موضوع را بزرگ کرد زیرا در شرایط اپیدمی هر
اتفاقی ممکن است بیفتد؛ کودکانی که دچار مرگ و میر
می شوند ،بیماری و مشکل زمینه ای دارند و اینگونه
نیست که کودکی بدون عالمت و با حال خوب دچار مرگ
شده باشد.
دکتر”علی حسینی نسب” درباره اینکه قبال گفته می شد
کودکان کمتر به کرونا مبتال می شوند ،اظهار کرد :اینگونه
نیست که کودک به ویروس مبتال نمی شود ،در واقع
کودکان عالئم بالینی کمتری نسبت به دیگران نشان می
دهند که شاید به دلیل تداخل سیستم ایمنی بدن است و یا
در بزرگترها به دلیل ابتال به بیماری های زمینه ای ،ابتال
به ویروس بروز بیشتری دارد.
وی افزود :این اظهارنظر که ویروس دلتا و جهش های
دیگر کرونا بیشتر بچه ها را درگیر می کند ،درست نیست
اما به نظر می رسد شدت عالئم در کرونای دلتا بیش از
سویه های قبلی است.
حسینی نسب درباره عالئم کرونای دلتا در کودکان بیان
کرد :نشانه اختصاصی که بگوییم نشانه دلتاست ،وجود
ندارد اما با توجه به اپیدمی ،همه جوانب را در نظر می
گیریم و زمانی که کودکی مراجعه می کند ،بررسی می
کنیم که آیا پدر و مادرش مبتال شده یا کودک دچار تب
باال ،اسهال ،بی حالی ،بی اشتهایی و  ...است؟
وی تصریح کرد :بیشتر عالئم طی  ۴۸تا  ۷۲ساعت در
کودکان در اکثر موارد بهبود پیدا می کند .ضمن اینکه می
توان گفت عالئمی که در موج پنجم کرونا در کودکان می
بینیم ،تب های باالتری نسبت به موج های قبلی است.
این فوق تخصص عفونی کودکان گفت :در صورتی که
کودکی آبریزش بینی و عالئم دارد احتمال کرونا خیلی
زیاد است و باید احتیاط و قرنطینه را  ۱۰تا  ۱۴روز رعایت
کرد و اگر عالئم بیماری بعد از سه روز ادامه یابد و عالمت
جدید مانند سرفه و تنگی نفس ،احساس ضعف و بیحالی،
استفراغ و گیجی اضافه شود ،باید به پزشک مراجعه کند و
در غیر این صورت عالمت درمانی کافی است..
درگیری ریه و تنگی نفس در کودکان کمتر است
وی درباره تفاوت عالئم کودکان و بزرگساالن اظهار

نکاتی درباره عالئم کرونا و تب در اطفال

کرد :در کودکان درگیری ریه و تنگی نفس کمتر است و
برای همین برای کودکان کار تشخیصی ،سی تی اسکن
ریه نیست و اگر از نظر اپیدمیولوژی و شرح حال تماس
موردی وجود داشته باشد ،در صورتی که والدین اصرار
داشته باشند ،تست می گیریم چراکه وجود فرد بزرگسال
مبتال به کرونا ،برای ما سرنخ است زیرا اکنون مهدکودک
ها و مدارس تعطیل است ،مگر در موردی که پدر و مادر
بی عالمت یا جزو کادر درمان باشند و به نوع شدید بیماری
درگیر نشده و تنها ناقل باشند .لذا اگر بچه ای مشکوک
باشد و عالمت بالینی ببینیم ،به خانواده توجه می کنیم.
حسینی نسب با اشاره به اینکه گرفتن تست حلقی از
کودکان برای اثبات کرونا سخت است و در موج های
قبلی ،از کودکان خانواده هایی که داوطلب بودند تست
گرفتیم ۵۰ ،درصد مثبت بود.
نگران انتقال ویروس از طریق بچه ها در مدارس هستیم
وی تاکید کرد :اینگونه نیست بگوییم کودکان به کرونا
مبتال نمی شوند ،می شوند اما عالمت ندارند و یکی از

نگرانی ها درباره فعالیت مدارس ،انتقال ویروس از طریق
بچه ها به دیگران ،مربیان و بزرگترهاست.
این فوق تخصص عفونی کودکان گفت :اکنون تحقیقات
و تجربیات همکاران در دنیا این است کودکان خیلی عامل
خطری برای بزرگترها نیستند شاید علت این است خیلی
ارتباطی با آنها نداشتند زیرا اکثر عفونت های ویروسی از
طریق بچه های منتقل می شود و بازگشایی مدارس می
تواند زنگ خطر باشد و امیدواریم واکسن در بچه ها در
آینده مورد تائید قرار بگیرد که در این صورت از انتقال
بیشتر ویروس جلوگیری می کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تاثیر مکمل ها
در پیشگیری از ابتال به کرونا اظهار کرد :تنها چیزی که
روی آن مانور داده می شود این است که کمبود ویتامین
دی موجب شدت بیشتر بیماری می شود و عالئم بالینی
بیشتری نشان می دهد و در مورد ویتامین های دیگر و
ریزمغذی های دیگر مورد ثابت شده ای وجود ندارد.
حسینی نسب درباره بروز تب و تشنج بیان کرد :اینگونه

نیست که هر کس تب کرد دچار تشنج شود ،سابقه
خانوادگی ،بیماری و  ...موجب تشنج می شود و عمدتا عدد
باالی  ۳۸درجه ،تب است که نشان دهنده موضوع و بیانگر
بیماری جدی عفونی یا حتی غیرعفونی می باشد.
وی تصریح کرد :در این شرایط بدن طی  ۴۸تا  ۷۲ساعت
عفونت را کنترل می کند زیرا سیستم ایمنی داریم و نیاز
به مراجعه به پزشک و دریافت آنتی بیوتیک نیست و اگر
حال عمومی کودک خوب باشد ،معموال تا سه روز صبر می
کنیم تا تب قطع شود مگر عالئمی مثل اسفراغ ،اسهال،
تپش قلب ،بیحالی و  ...داشته باشد که در این صورت باید
به پزشک مراجعه کرد.
این فوق تخصص عفونی کودکان بیان کرد :وقتی تب با
پاشویه و تب بر کنترل می شود و کودک سرگرم بازی
است ،نباید عجله برای مراجعه به پزشک داشته باشیم
و برای پاشویه ،استفاده از آب ولرم کفایت می کند و نیاز
به ختمی ،الکل و  ...نیست .ضمن اینکه شستن کودکی
که تب دارد ،زیر آب سرد درست نیست و کودک دچار لرز
می شود.
وی درباره مرگ و میر کودکان مبتال به کرونای دلتا بیان
کرد :نباید اضطراب داشت و موضوع را بزرگ کرد زیرا در
شرایط اپیدمی هر اتفاقی ممکن است بیفتد؛ کودکانی که
دچار مرگ و میر می شوند ،بیماری و مشکل زمینه ای
دارند و اینگونه نیست که کودکی بدون عالمت و با حال
خوب دچار مرگ شده باشد.
حسینی نسب تصریح کرد :باید در جهت امیدواری مردم
صحبت کنیم و نباید اضطراب و استرس در دیگران ایجاد
کرد .البته باید حساس بود و مراقبت داشت اما باید به هم
کمک کنیم.
بهتر است کودکان از منزل خارج نشوند
وی درباره استفاده از ماسک در کودکان تصریح کرد:
ماسک معمولی موجب کمبود اکسیژن نمی شود و فواید
آن بیش از مضراتش است اما برای بچه هایی که نمی
توانند مراقبت کنند ،توصیه به استفاده از ماسک نداریم و
می گوییم یا شیلد بزنند و یا صورت را با پارچه بپوشند .اما
بهترین کار این است کودکان در منزل باشند و در جایی
که جمعیت هست ،حضور نیابند.

چرا بحران آب در ایران به نقطه جوش رسید؟

هر چند موقعیت جغرافیایی و وضعیت بارندگی ایران
باعث شده در تمام تحلیلهای دهههای گذشته ،این
کشور در فهرست کشورهای کم آب طبقه بندی
شود ،اما به نظر میرسد این وضعیت امروز به یک
بحران رسیده است.
در طول ماههای گذشته موضوع کم آبی به عنوان
یکی از اصلیترین دغدغههای اقتصاد ایران مطرح
بوده و از قطعی برق در خرداد ماه گرفته تا مشکالت
تامین آب در تعدادی از استانهای کشور به خصوص
خوزستان در روزهای اخیر ،کاهش منابع آبی کشور
به عنوان یک نگرانی جدی مطرح شده است.
هرچند بخش قابل توجهی از تولیدات برق ایران
مستقیما با نیروگاههای برق آبی ارتباط ندارد اما
نبود بارندگی و استفاده بی رویه از سفرههای آب
زیرزمینی باعث شده در فصل گرم سال از تامین
برق الزم برای خانهها و واحدهای صنعتی گرفته
تا تامین آب کشاورزی ،دام پروری و حتی شرب
مردم با اما و اگرهای فراوانی مواجه باشد ،موضوعی
از علت اصلی آن از سوی رئیس اتاق بازرگانی
ایران ،نبود آینده پژوهی و نهایی نکردن تصمیمات
بلندمدت بوده است.
غالمحسین شافعی در شورای گفتوگوی دولت

و بهش خصوصی خراسان رضوی گفته :در قریب
به سه دهه گذشته ،هر بار در جلسات ،نوبت به
گزارشدهی مسئوالن رسید ،تالش کردند تا شرایط
را مطلوب نشان دهند چنانکه انگار همهچیز ایده
آل بوده و وضعیت ما رو به تعالی است تا کارنامه
عملکردی آنها درخشان جلوه کند .آن نگاه معطوف
به حال بود و نسبت به آینده اغماض داشت .همین
رویه باعث شد تا مکرر دچار افول شویم و امروز
بحران در بخش منابع و انرژی دامنگیر ما باشد.
وی ادامه داد :امروز کشورهایی در حال حرکت به
سمت روشهای نوین آبیاری و حفظ منابع آبی
هستند که ازقضا رنگ بحران ندیدهاند و در مناطق
پرآب واقع شدهاند .آنها خالف ما ،سالهای بسیار
و منافع نسلهای آینده را مدنظر دارند .در کشور
ما متأسفانه ابتدا باید مشکلی بروز کند و به مرحله
بحران برسد تا مسئوالن برای آن چارهای بیندیشند.
وی با اشاره به تالشهای مطالعاتی پارلمان بخش
خصوصی در جهت عمل به مسئولیت اجتماعی
خود و با هدف هشدار دادن نسبت به چالشهای
آینده ،عنوان کرد :موضوع اصالح الگوی کشت یک
دغدغه جدی به شمار میآید که کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .بخش خصوصی بارها نامه نوشته

و تقاضا داده که زعفران در
مناطق سردسیر که منابع آبی
خوبی دارند مثل استانهای
شمال غربی کشت نشود و
اولویت با مناطق خشک باشد
اما به این موضوع توجه نشد.
نتیجه آن است که امروز در
تربتجام خربزه کشت میشود
و در اردبیل زعفران.
شافعی با طرح این سؤال
که چرا باوجود بحران در
منابع آبی ،موضوع کشت فرا
سرزمینی توسعهنیافته ،بیان
کرد :با تداوم خشکسالیها
و بیتدبیریها ،قطع ًا مردم
به خاطر تشنگی از روستاها
مهاجرت خواهند کرد .مسئله
خشکسالی و آب برای استان
ما بسیار مهم است و فردا به
چالشی غیرقابلحل تبدیل
خواهد شد و باید از هماکنون
فکری اساسی کنیم.

والدین میتواند شیوههای تعامل با فرزندان را بهطور
اساسی تغییر دهد.
محققان در اولین آزمایش به دنبال مشاهده نحوه تعامل
والدین با فرزندان خود (کودکان  ۳ساله) بودند و از
والدین خواسته شد ،زمانهایی که اخیرا کمبودی تجربه
کردند را مشخص کنند .در عوض از گروه کنترل والدین
خواسته شد که سایر فعالیتهای اخیر را توصیف کنند.

از  ۸۴والد مورد مطالعه ،افرادی که در گروه آزمایش،
تجربه کمبود مالی را داشتند ،کمتر با کودکان سه ساله
خود صحبت و سایر والدین اشکال دیگری از کمبود مانند
کمبود میوه یا عدم امنیت را اعالم کردند.
در آزمایشدوم از طریق فناوری ( LENAدستگاههای
کوچک گام شمار) برای ضبط کلماتی گفتاری و شنیداری
کودکان استفاده کردند .همانطور که محققان پیشبینی

خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به طور متوسط افزایش بیش
از  ۴۳درصدی هزینه در خرید کاال و خدمات مورد نیاز خود داشتهاند.
بررسی جزئیات تورمی که اخیرا مرکز آمار برای تیرماه سال جاری
اعالم کرد نشان داد که شاخص های تورم ساالنه و ماهانه به روند
افزایشی ادامه داده است اما تورم نقطه به نقطه که به نوعی نشان
دهنده جریان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل است اندکی کاهش داشت .با این وجود همچنان رشد ۴۳.۶
درصدی افزایش هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود است.
آنچه از آمار بر می آید تمامی کاال و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم
نسبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال و همچنین در دوره  ۱۲ماهه
منتهی به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ
کاالیی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.
گرانی روغن همچنان در صدر است ،در بین اقالم مصرفی ،خوراکی
ها و آشامیدنی ها بالغ بر  ۵۷درصد گران شده است که در بین آن ها
گروه روغن و چربی ها با  ۱۰۹.۴درصد در صدر قرار دارد .البته این
گروه کاالیی چندین ماه است که افزایش قیمت قابل توجهی نسبت
به قبل داشته و در مقاطعی بالغ بر  ۱۳۰درصد نیز رشد داشته است.
افزایش قیمت باالیی  ۵۰درصدی قیمت نیز در بسیاری از اقالم دیده
میشود،گوشت قرمز و سفید با  ،۵۳.۸گوشت قرمز و گوشت ماکیان
 ،۵۱.۳ماهی ها و صدف داران  ،۷۱.۵شیر ،پنیر و تخم مرغ ،۶۶.۱
سبزیجات  ،۷۲.۷شکر ،مربا ،عسل و شیرینی  ،۶۵.۶چای ،قهوه و
کاکائو  ۷۶.۶و یا در سایر گروه ها مبلمان و لوازم خانگی با  ۵۹.۶و
هتل و رستوران با  ۶۲.۳از جمله اقالمی هستند که افزایش قیمت
باالی  ۵۰درصد دارند.
بهداشت و درمان در بین بیشترین گرانی ها ،در فاصله اردیبهشت تا
تیرماه بیشترین افزایش قیمت کاال مربوط به هتل و رستوران با ،۶.۸
بهداشت و درمان  ۶.۳و میوه و خشکبار با  ۶.۵درصد است.
حوزه بهداشت و درمان در شرایطی در بین بیشترین تورم ماهانه قرار
گرفته که نسبت به تیرماه سال گذشته هزینه های این بخش برای
مردم بالغ بر  ۴۴درصد بوده است.

بازار گوشت قرمز در آستانه
بحران بزرگ

افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک از فراوانی دام در
کشور خبر داد و گفت :علیرغم فراوانی دام ،اما به دلیل خشکسالی،
عدم تامین نهاده و مشکالتی که در این زمینه وجود دارد ،دامها
الغر هستند .وی افزود :با توجه به هشدارهای مکرری که سازمان
دامپزشکی در خصوص خشکسالی سال آبی آینده میدهد،
نگرانیهای متعددی برای تامین گوشت وجود دارد .صدر دادرس با
بیان اینکه قیمت فروش دام با نرخ تمام شده تولید فاصله دارد ،گفت:
بنابر برآوردهای مرکز پژوهشهای اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی،
قیمت تمام شده هر کیلو دام پروار باالی  ۹۸هزار تومان است،
در حالیکه قیمت دام زنده  ۴۶هزار تومان و در برخی استانها ۴۲
تا  ۴۳هزار تومان است که با قیمت تمام شده تولید فاصله دارد.
وی با اشاره به دالیل قیمت باالی گوشت در بازار بیان کرد :وقتی
تولیدکننده دسترسی مستقیم به بازار را ندارند و در نتیجه بازار در
اختیار حلقههای واسط دارد که با این وجود داللها بازار را به نفع
خود تمام میکنند .این مقام مسئول ادامه داد :از سال  ۹۸بارها هشدار
دادهایم که دامداران وضعیت خوبی ندارند ،اما تا به امروز هیچ اقدام
حمایتی صورت نگرفته است که با استمرار این روند ،دامداران دام
سبک همانند گاوداران شیری که شیر خود را جلوی جهاد کشاورزی
استانها ریختند ،انجام میدهند .مدیر عامل اتحادیه دام سبک در
پایان قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی را  ۹۰تا  ۱۰۰هزار
تومان اعالم کرد و گفت :با توجه به نرخ فعلی دام زنده ،حداکثر
قیمت گوشت گوسفندی در مغازهها باید  ۱۰۰هزار تومان باشد که
متاسفانه در شرایط فعلی هر کیلو گوشت گوسفندی در شهرهای
بزرگ و کالنشهرها کمتر از  ۱۴۰تا  ۱۵۰هزار تومان عرضه نمیشود.
با وجود هشدارهای مکرر نسبت به تامین نهاده دامی ،مسئوالن
امر تدابیر جدی برای حل بحران دامداران بکار نگرفتند که همین
موضوع موجب شد تا دامداران طی ماههای اخیر نسبت به کشتار
دامهای مولد و آبستن خود اقدام کنند که با ادامه این روند و سیاست
سرکوب قیمت ها ،صنعت دامپروری نابود میشود.

کشور در زمینه تقویت خانواده
دچارعقبماندگی است

تاثیر میزان درآمد والدین بر دایره لغات کودکان
سه دهه پیش ،محققان رشد کودک دریافتند که دایره
لغات کودکان والدین کم درآمد در زمان رسیدن به سن
مهدکودک ،دهها میلیون کلمه کمتر از همساالن ثروتمند
آنان است .این شکاف کلمهای با اختالف اقتصادی و
اجتماعی در پیشرفت تحصیلی آنان مرتبط بوده و خواهد
بود.
به نقل از مدیکال اکسپرس ،نتایج تحقیقات جدید
دانشگاه برکلی کالیفرنیا در زمینه فرزندپروری نشان
میدهد ،مدتهاست که کمبودهای مربوط به والدین
مقصر شکاف واژگانی کودکان بوده و در حال حاضر نیز
مقصر این شکاف ،ثروت شده است.
یافتههای منتشر شده ماه جاری در مجهله �Devel
 ،opmental Scienceنشان میدهد که
والدین ممکن است هنگام تجربه کمبود مالی با کودکان
خود کمتر صحبت کنند.
ماهش سرینیواسان ،محقق ارشد این تحقیق و استاد
روانشناسی دانشگاه برکلی گفت :ما عالقهمند بودیم
بدانیم وقتی والدین در مورد کمبود مالی فکر یا تجربه
میکنند چه اتفاقی میافتد که با فرزندان خود کمتر
گفتوگو میکنند.
سرینیواسان افزود :نتایج نشان میدهد که ممکن است
آموزش والدین برای رفع شکاف پیشرفت تحصیلی بدون
پرداختن به مسئله گستردهتر نابرابری درآمد کافی نباشد.
وی ادامه داد :مداخالت موجود در جهت از بینبردن
این شکاف غالبا در بهبود مهارتهای والدین متمرکز
شده است ،اما یافتهها نشان میدهد که کاهش بار مالی

افزایش  ۴۳درصدی
هزینه خانوارها

کردند ،تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که والدین در
پایان ماه با فرزندان خود کمتر مکالمه داشتند و این
زمانی بود که پسانداز کمتری داشتند و منتظر دریافت
فیش حقوقی یا منبع درآمدی خود بودند.
مونیکا الوود-لوو ،دانشجوی روانشناسی دانشگاه برکلی
و محقق اصلی تحقیق گفت :از آنجا که ما در زمانهای
مختلف ماه موارد را ثبت میکردیم ،در واقع میتوانستیم
از والدین بهعنوان کنترلکننده استفاده کنیم و این امکان
فراهم بود که الگوهای گفتاری را در شرایط فشارمالی
بدون خصوصیات شخصی نیز مشخص کنیم.
محققان روزانه یک ساعت مکالمه را در هر خانه ضبط
میکردند ،سپس تمام کلماتی را که کودکان شنیده
بودند ،شمردند .نتایج بررسی نشان داد که فاجعه اولیه
فاصله  ۳۰میلیون کلمهای بر اساس سن سه سال بود.
محققان عنوان کردند :فقر و بسیاری از تجربیات دشوار
مرتبط با آن میتواند بر گفتار والدین تاثیر بگذارد.
یافتههای اولیه فرضیه محققان را تایید میکند همچنین
رابطه عمیق بین نگرانیهای پول و تعامل لفظی والدین
با فرزندان را بیشتر میکند.
الوود-لوو گفت« :این تحقیق به این معنا نیست که
کودکانی که والدین آنها از نظر اقتصادی با مشکل روبرو
هستند محکوم به داشتن واژگان کوچکتر هستند ،اما باید
بدانیم که اگر نگران تامین غذای روزانه یا خرج و مخارج
و محل زندگی و مدرسه فرزندان باشیم ،کمتر با فرزندان
گفتگو میکنیم و سهم آنان از کنار ما بودن تنها رنگ
آسمان خواهد بود».

امروز خانواده استراتژی مهم جامعه بشریت است و سعادت بشریت
در گرو حرکت خانواده است به طوری که از بنای محکم و استوار
خانواده انسانهای بزرگ و ارزشمند تربیت میشوند و حماسههای
بزرگی ایجاد میکنند.
کشور در سالهای اخیر در زمینه تقویت خانواده دچار عقبماندگی
شده که باید برنامهریزی دقیق و درست در این زمینه نسبت نباید
اجازه دهیم تا جمعیت استان پیر شود زیرا اکنون دومین استان پیر
کشور هستیم و در زمینه جمعیت وضعیت خوبی نداریم.
غفلت از خانواده و جمعیت گناه نابخشودنی است که دولت با
همکاری و هماهنگی دستگاهها و نهادهای مختلف باید برنامه داشته
باشد به طوری که فرزندان این مرز و بوم که در خانوادههای اصیل
و انقالبی پرورش یافتند در این سالها نشان دادند که حافظ امنیت
و اقتدار کشور هستند و با تمام توان تا آخرین نفس از مرزهای کشور
پاسداری میکنند و اجازه ناامنی نمیدهند.
از خانوادههای شایسته و اصیل انسانهای بزرگ به سامان میرسند
و جامعه را به سمت تکامل هدایت میکنند بنابراین پایههای محکم
و استوار هر جامعه را باید در رشد و تکامل فرزندان در بستر خانواده
جستجو کرد.اگر پایه و اساس خانواده محکم و استوار باشد به عنوان
نهاد تأثیرگذار میتواند در پیشرفت جامعه تأثیرگذار باشد به طوری
که خانواده سالم و مسئولیتپذیر در پیشرفت جامعه نقش مهمی
دارد بنابراین در اسالم هیچ بنایی مقدستر از خانواده نیست و بنیان
خانواده در اسالم از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا نهاد خانواده
جایگزین ندارد و پایهگذار بسیاری از مسائل دیگر است.
حقیر بودن ،سستی و بیبندوباری خانوادهها آسیبهای بسیاری به
افراد و جامعه وارد و کشور را با عقبماندگی و مشکالت بسیار مواجه
میکند به همین سبب خانواده به عنوان پایه و اساس نظام اسالمی
است.ترویج و تقویت فرهنگ ازدواج آسان یک ضرورت مهم برای
جامعه است که ضعفها و عقبماندگیها در حوزه خانواده را جبران
میکند.دستگاههای فرهنگی و رسانهها باید در زمینه فرهنگسازی
برای خانواده و ازدواج آسان قدم بردارند زیرا کرامت و شرف ملت
بسته به خانواده سالم و استوار است و پیشرفت کشور با تقویت بنیان
خانواده همراه است.
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شرکت های بزرگ کرمان توان مالی و مراودات بساط شعبده بازی مؤسسات کنکوری جمع میشود؟

خارجی برای واردات واکسن دارند

استاندار کرمان گفت :شرکت های اقتصادی توان مالی و مراودات خارجی
برای واردات واکسن دارند و ما در قبال مجوز به آنها ،در قالب مسئولیت
اجتماعی تصویب خواهیم کرد تا گروه هایی را با نظر دانشگاه علوم پزشکی
و ستاد کرونای استان برای واکسیناسیون معرفی می کنیم که هم حجم
واکسیناسیون باال می رود و هم گروه هایی از جمله اصحاب رسانه و ...
واکسینه می شوند.
دکتر علی زینی وند دوم مردادماه در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا اظهار
کرد :همچنان در اوج بحران کرونا در استان هستیم .از تالش ها و زحمات
کادر درمان تشکر می کنیم.
وی بیان کرد :فوتی های کرونایی در موج کنونی اندکی کنترل شده که به
دلیل واکسیناسیون است اما همچنان نگران هستیم.
زینی وند با بیان اینکه تعطیلی را در کنترل اوضاع خیلی موثر نمی دانیم،
تصریح کرد :به این نتیجه نرسیدیم که تعطیلی اداری موارد کرونا را کمتر
می کند.
استاندار کرمان با بیان اینکه فرماندارن کنترل خوبی در شهرستان ها و در
مناطق ییالقی دارند ،بیان کرد :نباید مالک ،تعداد بیماران بستری باشد زیرا

اگر بستری موقت را لحاظ کنیم ،نشان می دهد وضعیت چقدر بحرانی تر
است و مراجعان سرپایی هم کم نشده است لذا خواهش می کنیم مردم
مراعات کنند.
وی با اشاره به اینکه رسانه ها کمک کنند مردم از حقشان در زمینه
واکسیناسیون کرونا استفاده کنند ،گفت :مجددا برای واردات واکسن توسط
شرکت های اقتصادی استان کرمان نامه به وزارت بهداشت می زنیم و تاکید
می کنیم کرمان را از دیگر استان ها استثناء کنند با توجه به اینکه در محور
درگیری و تعامل با استان هایی قرار داریم که واکسیناسیون  ۵۰ساله های
آنها مجاز شده اند.
زینی وند تصریح کرد :شرکت های اقتصادی توان مالی و مراودات خارجی
برای واردات واکسن دارند و ما در قبال مجوز به آنها ،در قالب مسئولیت
اجتماعی تصویب خواهیم کرد تا گروه هایی را با نظر دانشگاه و ستاد کرونای
استان برای واکسیناسیون معرفی می کنیم که هم حجم واکسیناسیون باال
می رود و هم گروه هایی از جمله اصحاب رسانه و  ...واکسینه می شوند.
وی در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه ستاد کرونا بیان کرد:
اردوگاه افاغنه بردسیر باید دو هفته قرنطینه و برگزاری هر مراسمی در
اردوگاه ممنوع شود.
زینی ند درباره فعالیت صنوف مختلف تصریح کرد :فرمانداران مسئول هستند
هر صنفی که رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی را ندارد ،پلمب
کنند و هر جایی را که پلمب کنیم ،تا پایان کرونا بازگشایی نخواهد شد.
استاندار کرمان تاکید کرد :محدودیت های ورود به آرامستان ها در استان
کرمان باید همچنان تداوم داشته باشد.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی نیز در این جلسه با اشاره به موج کنونی بیماری
کرونا در استان کرمان و ابراز نگرانی از وضعیت موجود بیان کرد :پیشنهاد
بنده این است به جای افرادی که واجد شرایط واکسیناسیون بوده اما تمایلی
به دریافت واکسن ندارند ،افراد در گروه های سنی دیگر جایگزین و فراخوان
شوند.
وی افزود :شرکت های اقتصادی و معین ها در استان کرمان اعالم آمادگی
برای خرید واکسن برای پرسنل خود و گروه های اولویت دار را به صورت
رایگان داشته اند اما تاکنون به آنها مجوز داده نشده لذا درخواست داریم
ستاد کرونای استان مصوب و با هماهنگی وزارت بهداشت مجوز را دریافت
کند و ما نیز آماده پیگیری هستیم.
در این جلسه اعالم شد :اجازه واردات واکسن به وزارت بهداشت داده شده و
مجوز را شخص وزیر یا سازمان غذا و دارو می دهد.

یک کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش گفت :معتقدم مصوبه اخیر
شورای عالی انقالب فرهنگی پیرامون کنکور سراسری ،نیازمند مصوبات تکمیلی
است .کلیت مصوبه فعلی هرچند در مسیر حذف کنکور است ،اما در عمل به سمت
حذف قطعی کنکور حرکت نمی کند و الزم است با مصوبات مکملی همراه شود .در
پشت این مصوبات ،اراده جدی برای حذف کنکور دیده نمیشود.
محمد داوری با اشاره به مصوبات کنکوری اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی اظهار
کرد :کلیت این مصوبه به سمت افزایش سهم عملکرد تحصیلی ،استقالل دانشگاه
ها در گزینش دانشجو و کمرنگ شدن سهم کنکور در پذیرش نهایی است ،ولی در
عمل چند تناقض دارد که تاثیر این موارد را کمرنگ تر میکند .نخست اینکه کنکور
دو مرتبه در سال برگزار میشود و دوم آنکه تاثیر سوابق تحصیلی مربوط به همه
دروس و سه پایه تحصیلی دوره متوسطه دوم نیست و این موضوع خودش مشکالتی
به همراه دارد.وی افزود :معتقدم مصوبه فعلی شورای عالی انقالب فرهنگی ،نیازمند
مصوبات تکمیلی است .کلیت مصوبه فعلی هرچند در مسیر حذف کنکور است ،اما در
عمل به سمت حذف قطعی کنکور حرکت نمیکند و الزم است با مصوبات مکملی
همراه شود .در پشت این مصوبات ،اراده جدی برای حذف کنکور دیده نمیشود.این
کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش و پرورش درباره عدالت آموزشی در کشور
و تاثیر این مصوبه بر روی آن نیز گفت :درباره کنکور چند بحث مطرح است که یکی
از آنها عدالت آموزشی و دیگری عدالت در گزینش است .برقراری عدالت در آزمون
و عدالت در شرایط پیش از آزمون دو مقوله متفاوت هستند .این مصوبات ،عدالت
پیش از آزمون را محقق نمیکند به این علت که کیفیت آموزش در مدارس مختلف،
متفاوت است.داوری ادامه داد :مدارس خاص اعم از غیردولتی ،تیزهوشان و نمونه
دولتی در مقایسه با مدارس دولتی و حتی مدارس کالنشهرها که نسبت به مدارس
مناطق محرومتر از مشارکت مردمی بیشتری برخوردار هستند ،سیستم آموزش را
ناعادالنه کرده اند .افرادی در مسابقه کنکور رقابت می کنند که  ۱۲سال تحصیلی را
در شرایطی نابرابر سپری می کنند و هرچه قدر آزمون کنکور ،عادالنه طراحی شده
باشد ،باز هم در نهایت عدالت در گزینش را محقق نمی کند.وی با اشاره به اینکه در
این میدان رقابت ،حتی با افزایش سهم سوابق تحصیلی به  ۶۰درصد باز هم مدارس
غیردولتی جلوتر می ایستند اظهار کرد :این روزها از برخی شنیدیم که به ویژه در
دوران آموزش مجازی ،همه نمرات غیردولتی ها معتبر نبود و برخی اولیا هم معترض
بودند که چه طور برای درسی که کالسش برگزار نشده نمره باال در کارنامه ثبت کرده
اند .چون نمرات باال ثبت می کنند کسی اعتراض نمی کند ،کسی هم ارزیابی نمیکند
که آیا این نمرات واقعی است یا خیر.این کارشناس و فعال صنفی در حوزه آموزش
و پرورش درباره مهیا بودن بسترهای الزم در نظام سنجش فعلی آموزش و پرورش
برای برگزاری امتحانات استاندارد گفت :سیستم سنجش فعلی آموزش و پرورش
آمادگی الزم را برای این امر ندارد ،اما اگر در دستورکار دولت قرار بگیرد و یک تصمیم
کالن باشد میتوان نظام سنجش و ارزشیابی را تقویت کرد .داوری افزود :از سوی
دیگر احصای سوابق و عملکرد تحصیلی نباید بر روی پایه دوازدهم و یا تنها دروس
عمومی متمرکز شود .حتی باید از توان سازمان سنجش کشور نیز کمک بگیرند .اگر
سازمان سنجش آنقدر که مدعی است استانداردها را در سنجش رعایت می کند باید
به کمک آموزش و پرورش برود.

وی راهکاری نیز برای حذف قطعی کنکور ارائه داد و اظهار کرد :اگر بستری فراهم
شود که امتحانات سه پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم به صورت نهایی و با ضرایب
مختلف برگزار و مجموع نتایج به دست آمده ،مالک پذیرش در دانشگاه باشد آن
وقت می توان از سال آینده هم کنکور را حذف کرد .در این صورت دانشگاهها با
توجه به ظرفیت خالی که دارند شرایط خود را اعالم و بر اساس عملکرد تحصیلی
و مصاحبه دانشجویانشان را انتخاب می کنند.این کارشناس و فعال صنفی در حوزه
آموزش و پرورش ادامه داد :این بهترین شیوه است .اگر این اراده باشد میتوانند همین
سال دیگر بساط کنکور را جمع کنند ،ولی مافیای کنکور اجازه نمیدهند .اگر سنجش
عملکرد در سه پایه توزیع شود ،قدری به سمت واقعیتر شدن گزینش ها بر مبنای
سوابق تحصیلی حرکت کرده و به حذف کنکور کمک می کنیم.
داوری به اختالف اخیر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان سنجش
کشور پیرامون طراحی سواالت خارج از کتاب درسی نیز واکنش نشان داد و گفت:
کشمکشی که اخیرا به راه افتاد ،تنها سطح قضیه است و این دو سازمان باید معضل
کنکور را به صورت ریشهای حل کنند؛ کنکوری که به رقابت نابرابر دوپینگی و شعبده
بازی های تست زنی مؤسسات کنکوری تبدیل شده است و بچهها و خانواده هایشات
ی دهد .اینکه عده کثیری برای  ۱۵درصد صندلی پرطرفدار ،پشت
را تحت فشار قرار م 
کنکور می مانند یک ناهنجاری است که متاسفانه به آن نمیپردازند اما بر سر طراحی
سواالت خارج از کتاب بحث به راه می افتد .مسئله کنکور فراتر از این حرف هاست.
در طرح جدید شورای عالی انقالب فرهنگی با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و
پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» که پنج بند آن ابالغ شده و از سال  ۱۴۰۲به
اجرا در می آید ،آمده است:
 -۱در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش بهلحاظ سابقه تحصیلی  ۶۰و سهم
کنکور سراسری  ۴۰درصد خواهد بود.
 -۲کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق
تحصیلی منتقل میشود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
 -۳آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.
 -۴نتایج آزمونی که دانشآموزان در آن شرکت میکنند تا دو سال اعتبار خواهد
داشت و دانشآموزان میتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
 -۵دانشگاههای کشور میتوانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن
مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش میکنند و اگر معدل داوطلب از میزان
مشخص پایینتر باشد این اختیار به دانشگاهها داده میشود که داوطلب را پذیرش
نکنند.

