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دو گروه تصمیمات با تأثیراتی 
بزرگ در زندگی

زندگی از اقداماتی که ما در طول روز انجام می دهیم 
نتیجه  اقدامات  این  از  هرکدام  و  می شود  تشکیل 
تصمیمات مشخصی است که ما می گیریم. ازاین رو 
اقدامات  و  تصمیم ها  از  متوالی  مجموعه  از  زندگی 
در  ریزودرشت  تأثیراتی  هرکدام  که  شده  تشکیل 
آن  به  که  مقصدی  و  می کنیم  طی  که  مسیری 
بزرگ  و  کوچک  دارند.مشکالت  رسید،  خواهیم 
تصمیماتی  همین  حاصل  اصواًل  هم  ما  زندگی 
هستند که می گیریم؛ تصمیماتی که حاصل غفلت 
فکر  ما  اینکه  آن هاست.  از  بعضی  اهمیت  از  ما 
می کنیم برخی تصمیمات و انتخاب ها تأثیر چندانی 
تصمیمات  جزو  عمل  در  ولی  ندارند  ما  زندگی  بر 
تأثیراتی  و  می شوند  محسوب  زندگی مان  بزرگ 
بزرگ بر مسیری که در حال طی کردن آن هستیم 
دارند، عماًل یک غفلت و کوتاهی از سمت ماست.

ازاین رو اولین اقدام در جهت افزایش کیفیت زندگی 
می تواند  می گیریم،  که  تصمیماتی  کیفیت  بهبود  و 
تشخیص تصمیمات بزرگ با تأثیرات بزرگ و مهم 
از تصمیمات  این دسته  باشد. در صورت تشخیص 
از  دسته  آن  کیفیت  بهبود  برای  را  گام  اولین  ما 
بایستی در گرفتن  تصمیمات برداشته ایم و بعدازآن 
آن تصمیم ها توجه، دقت و تدبیر بیشتری به خرج 

دهیم.
کدام ها  ما  زندگی  بزرگ  تصمیمات  گروه  دو  اما 

هستند؟
گروه اول : تصمیماتی که در طوالنی مدت پیامدهای 
همچون  دارند.  توجهی  قابل  و  آشکار  کم وبیش 
انتخاب  همسر،  انتخاب  تحصیلی،  رشته  انتخاب 
از  دسته  این  معمواًل  ما  ارزش ها.  انتخاب  شغل، 
برای چنین  و  نظر می گیریم  در  را مهم  تصمیمات 

انتخاب هایی وقت زیادی صرف می کنیم.
پیامدهای طوالنی مدت  که  تصمیماتی   : دوم  گروه 
و  انتخاب  همچون  کرد.  کشف  باید  را  آن ها 
به  مربوط  عادت های  همچون  عاداتی  شکل دهی 
اهمیت  معمواًل  ما  شغلی.  عادت های  و  تغذیه  نوع 
انرژی  و  نمی دهیم  تصمیمات  نوع  این  به  چندانی 
زیادی هم برایشان صرف نمی کنیم؛ اما در عمل این 
گروه تصمیمات هم به اندازه گروه اول در بلندمدت 
مهم و تأثیرگذار هستند.درصورتی که بتوانیم به هر 
دو گروه از تصمیمات گفته شده اهمیت کافی بدهیم 
این  در  کنیم،  تالش  آن ها  کیفیت  بهبود  برای  و 
صورت گامی مهم در جهت بهبود کیفیت زندگی و 
ایجاد مسیری اثربخش به منظور دستیابی به اهداف 

برداشته ایم.
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 متخصصان به تمامی افراد باالی 2 سال توصیه می کنند 
که در صورت حضور در اماکن عمومی با ماسک صورت 
خود را بپوشانند اما رعایت این موضوع ممکن است برای 
بسیاری از کودکان راحت نباشد. استفاده از ماسک باعث 
عالئمی  که  کروناویروس  خاموش  ناقالن  که  می شود 
از بیماری در آنان مشاهده نمی شود ویروس را به افراد 
از ماسک برای بزرگساالن  انتقال ندهند. استفاده  دیگر 
گرچه ساده به نظر می رسد اما برای کودکان این موضوع 

می تواند سخت و حتی ترسناک باشد..
در ادامه چند نکته به نقل از تی ال سی می آورده شده است 
که به کمک آن ها می توانید استفاده از ماسک را برای 
کودکان خود تسهیل کرده و ترس آن ها را نسبت به این 

موضوع از بین ببرید.
از پارچه های مخصوص کودکان استفاده کنید:

استفاده  پارچه هایی  از  می دوزید  را  ماسک  خودتان  اگر 
کنید که کودکتان آن را دوست دارد. می توانید از پارچه ای 
با رنگ مورد عالقه یا تصاویر کارتون های مورد عالقه  
کودکتان برای تهیه ماسک استفاده کنید. این موضوع در 
مورد ماسک های مورد استفاده خودتان نیز صدق می کند. 
ماسک های جراحی می توانند برای کودکان ترسناک به 
نظر برسند اما ممکن است یک ماسک ساخته شده از 

پارچه ای رنگارنگ توجه آن ها را بیشتر جلب کند.
از ماسک های فانتزی استفاده کنید:

ماسک ها را به صورتی بدوزید که شبیه به ماسک های 
باشند  خیالی  ابرقهرمان های  و  کارتونی  شخصیت های 
تا کودکان به پوشیدن آن ها ترغیب شوند. می توان این 
برای  شخصیت ها  این  لباس های  کنار  در  را  ماسک ها 
بیشتری  جذابیت  کودکان  برای  تا  کرد  تهیه  کودکان 

داشته باشد.
ماسک را تزئین کنید:

قبل از تهیه ماسک با کودک خود یک کاردستی درست 
کنید. با استفاده از پارچه های رنگی به کمک کودک خود 
در  و  کنید  درست  پارچه ای  عروسک های  و  شکلک ها 
کنار ماسک قرار دهید و به کودک خود اجازه دهید تا در 

مراحل تهیه ماسک شما را همراهی کند.
طراحی راحتی برای ماسک ایجاد کنید:

پزشکان و پرستارانی که تمام روز ماسک می پوشند، اغلب 
از درد گوششان شکایت می کنند. برای اطمینان از این که 
کودک شما با این مشکل مواجه نمی شود، می توانید چند 
ایجاد کنید. دخترانی که موهای  تغییر در ماسک آن ها 
بلندتری دارند می توانند ماسک را پشت موها یا گل سر 
خود قرار دهند. هم چنین می توانید به یکی از هدبندها یا 
کاله های کودکتان دکمه اضافه کرده و بندهای ماسک را 
پشت آن ها قرار دهید. با استفاده از سنجاق نیز می توان دو 

بند ماسک را در پشت سر به یکدیگر وصل کنید
ماسک را از یک لباس آشنا برای کودک تهیه کنید:

کودکتان  کهنه  لباس های  از  یکی  استفاده  با  می توانید 
برای  روسری  یا  شال  یک  از  یا  کنید  تهیه  را  ماسک 
برای  که  لباسی  از  بگیرید.  کمک  او  صورت  پوشاندن 

کودکتان آشناست برای تهیه ماسک استفاده کنید.

مبلمان  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس 
صنعت  ظرفیت  از  نیمی  بودن  خالی  به  اشاره  با  ایران 
با  دارد که  امکان وجود  این  ایران گفت که  در  مبلمان 
سال  پنج  تا  چهار  طی  خالی  ظرفیت های  کردن  فعال 
به گفته وی  برابر شود.  از شش  صادرات مبلمان بیش 

واردات مبلمان تقریبا به صفر رسیده است.
سهم کنونی ایران از بازار بین المللی با ارزش حدود ۷۵ 
میلیون دالر را معادل ۰.۴ درصد دانست و تصریح کرد: 
بالغ بر ۵۰ درصد ظرفیت تولید مبل خالی است،  اما این 
امکان وجود دارد که طی چهار تا پنج سال ظرفیت های 
خالی فعال شود و صادرات محصوالت این بخش به ۵۰۰ 

میلیون دالر برسد.
مواد  واردات  سالیانه  ارزش  اینکه  بیان  با  وی همچنین 
اولیه و ماشین آالت و یراق آالت ۱.۵ میلیارد دالر است، 
از مشکل تامین ارز برای واردات مواد اولیه در این بخش 
خبر داد و گفت که در صورت ادامه این مشکل ظرفیت 

خالی تولید مبلمان بیشتر خواهد شد.
مبلمان  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس 
صفر  به  تقریبا  مبلمان  واردات  اینکه  بیان  با  ایران 
ظرفیت های  کردن  فعال  کرد:  تصریح  است،  رسیده 
نیازمند  صادرات  توسعه  برای  مبلمان  بخش  در  خالی 
شرکت  صادرات،   برای  برنامه ریزی  اولیه،  مواد  تامین 
کشورهای  در  شعب  ایجاد  و  خارجی  نمایشگاه های  در 
خارجی هدف و رفع مشکالت انتقال مبلمان مثل ارتباط 
است.  در کشورهای هدف  تجارت  توسعه  نمایندگان  با 

در زمینه رویکردهای تولیدی نیز برای توسعه صادرات 
باید ارائه آموزش به کارگاه های تولیدی، نوسازی برخی 
انبوه و روش های  تولید  برای  برنامه ریزی  ماشین آالت 

بسته بندی را در نظر بگیریم.
صنعت  تخصصی  میز  تشکیل  از  همچنین  احمدیان 
مبلمان در سازمان توسعه تجارت و تفکیک این صنعت 
از بخش های مثل لوازم خانگی و نساجی که در گذشته 
با آن ها ترکیب شده بود خبر داد و گفت: سهم بایسته 
ایران از بازار بین المللی مبلمان بر اساس نسبت مساحت 
و جمعیت ایران به جهان یک درصد، معادل یک میلیارد 

دالر است.
وی با بیان اینکه صنعت مبلمان عالوه بر مبل خانگی، 
شامل مبل های اداری، فروشگاهی، آمفی تئاتر و سینمایی 
و ساختمانی مثل در و کابینت است، گفت: گردش مالی 
سالیانه صنعت چوب و مبلمان و دکوراسیون بیش از ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان است و بیش از ۸۰ هزار واحد صنعتی،  
و هشت  فعال هستند  این بخش  در  و خدماتی  صنفی 
درصد اشتغال کشور به صنعت چوب و مبلمان تعلق دارد، 
اما این صنعت مغفول مانده و به اندازه کافی به آن توجه 
نمی شود و تاکنون به شکل جدی به آن پرداخته نشده 

است.
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
صادراتی  کاالی  تن  هر  ارزش  متوسط  ایران،  مبلمان 
مبمالن حدود 22۰۰ دالر بوده که جزو کاالهای با ارزش 
افزوده باال محسوب می شود. از طرف دیگر این صنعت 
مانند صنایع فوالد، سیمان و غیره مصرف کننده انرژی 

نیست.
احمدیان در پایان با اشاره به اینکه مهمترین قطب های 
تبریز،  مشهد،  قم،  کرج،  تهران،  ایران  در  مبلمان  تولید 
شیراز، اصفهان، گلستان، گیالن، همدان و مالیر است،  
تصریح کرد: ارزش سالیانه بازار صنایع چوب و مبلمان و 

دکوراسیون ۱2 میلیارد دالر است.

تهران  در  اجاره بها  اضافه شدن   : رییس جمهور گفت 
بیش از 2۵ درصد، در کالنشهرها بیش از 2۰ درصد و 
در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است. رییس 
جمهور اعالم کرد:  سال 99 سخت ترین سال کشور از 
لحاظ فشار اقتصادی دشمن و بیماری عالم گیر است. 
این هم در تاریخ کشور ما بی نظیر بوده است. از لحاظ 
فشار اقتصادی امروز شدید ترین فشار اقتصادی روی 
ساله  یکصد  تاریخ  در  بیماری  چنین  و  است  ما  کشور 
کشور ما بی سابقه است.کمتر هم سراغ داریم که یک 
بیماری این طور روی اقتصاد و سیاست و روابط بین 

الملل تأثیر بگذارد.
تا بیکاری  ادامه داد: این بیماری موجب شده  روحانی 
دگیر  سوی  از  باشد  داشته  افزایش  درصد   2۵ آمریکا 
ضربه  و  شده   تعطیل  ماه  چند  برای  مشاغل  برخی 
عظیمی بر اقتصاد جهانی وارد شده است. صادرات نیز 
است  کرده  پیدا  کاهش   2۵ تا   ۱۵ کشورها  برخی  در 
این بیماری موجب شده تا تورم و تولید ناخالص ملی 
و ارزش پول ملی و بورس را پایین کشیده است البته 
بازار سرمایه  ناحیه بورس مصون بوده و  از   کشور ما 
بانک  از  ریال  تاکنون یک  است کشور  نخورده  ضربه 
نکرده  استقراض  پول  المللی  بین  صندوق  و  مرکزی 
است و ان شاءاهلل تا پایان سال هم استقراض نخواهد 

کرد.
بیماری  این  اجتماعی  آثار  رئیس جمهور تصریح کرد: 
و  کرده  متحول  را  دنیا  بیماری  این  و  بوده  زیاد  هم 
روی اقتصاد دنیا را تحت تأثیر گذاشته است کار وزارت 

بهداشت ما و بخش صنعت ما و بانک مرکزی ما کم 
است.  گرفته  صورت  عظیمی  کار  و  است  بوده  نظیر 
همه مسئوالنی که من می شناسم شش ماه است که 
یک روز استراحت نکرده اند اما به این معنا نیست که 
به  نیاز  ما  امروز  است  شده  مردم حل  مشکالت  همه 
استقراض از بانک مرکز نداریم و البته نیاز به وحدت و 
همبستگی داریم ما تاپایان سال با کرونا روبرو هستیم 
االن  باشیم.  هم  کنار  تر  متشکل  و  تر  متحد  باید  و 
وقت دعوای مجلس و دولت نیست و هر سه قوه باید 
امروز کامل متحد باشند و بدون حضور و یاری مردم 

موفق  حتما  مردم  حضور  با  بود  نخواهیم  موفق  حتما 
خواهیم بود.

وی گفت: همه ما می دانیم این ویروس از اواخر بهمن 
را  تمام جهان  و کم کم  مواجه شدیم  ویروس  این  با 
گرفت امروز بعضی از استانها در وضعیت قرمز هستند 
و بعضی استانها در وضعیت هشدار قرار دارند شش ماه 
این  برای  واکسنی  امروز  تا  و  گذشته  بیماری  این  از 
بیماری نیامده و دارویی هم برای این بیماری نیامده و 
باید خودمان را برای بلند مدت آماده کنیم و خودمان 
را برای سازگاری بلند مدت با این بیماری آماده کنیم 

مردم ما بدانند این ویروس وارد هر استانی شد نگذاریم 
پیک تند پیدا کند.

رئیس جمهور درباره مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
عنوان کرد: طبق مصوبه امروز هر شهرستانی که قرمز 
به  برای مدت یک هفته  تواند  استانی می  است ستاد 
وزیر بهداشت و کشور برای اعمال محدودیت پیشنهاد 
این  هفته  یک  برای  جمهور  رئیس  تأیید  با  و  دهد 
محدودیت ها اعمال می شود اگر الزم بود تمدید می 
شود. دوم اینکه هرجا محل تجمع است ماسک الزامی 
است و از ۱۵ تیر ماه ماسک الزامی است و اگر الزم بود 
زمینه وزارت  این  در  تمدید می شود.  ماه مرداد  برای 
کشور باید قوانین الزم درباره صنوف را پیش بینی کند 

که در مکان های قرمز ماسک را الزامی بکنیم.
وی ادامه داد:  موضوع دیگر کمک به مستأجرین بود و 
لذا ما امروز گفتیم که وزارت مسکن و همچنین وزارت 
اگر  و  بیاورند  برای مسئله مسکن  را  کشور طرح هایی 
مصالح  و  تر  ارزان  زمین  تا  کنیم  تصویب  است  الزم 
ارزان در اختیار سازنده قرار گیرد و تشریفات شهرداری 
تاکنون  که  هرجا  بها  اجاره  مورد  در  برسد  حداقل  به 
اجاره ای که منعقد نشده و موجر و مستاجر نوشته نشده 
اجاره بها در تهران نسبت به سال قبل 2۵ درصد باالتر 
نمی تواند باشد در کالن شهرها 2۰ درصد باالتر نمی 
درصد   ۱۵ از  باالتر  سایر شهرها هم  در  و  باشد  تواند 
نمی تواند باشد که از 9 تیر 99 رعایت این امر الزامی 
اعالم  بهداشت  وزارت  که  زمانی  تا  شرایط  این  است 

کند پابرجا است.

از  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
مانند روزهای  را  بهداشتی  نکات  مردم می خواهیم 
از  برخی  اینکه  کنند،  رعایت  کرونا  شیوع  ابتدای 
محدودیت ها برداشته شده است به این دلیل است 
که اپیدمی عماًل روی داده است و اعمال محدودیت 
اپیدمی  بگیرد.  را  اپیدمی  ایجاد  جلوی  نمی توان 
عماًل روی داده است و اعمال محدودیت نمی توان 

جلوی ایجاد اپیدمی را بگیرد.
دست ها  مداوم  شستشوی  و  ماسک  از  استفاده 
ضروری  غیر  جمع های  در  حضور  از  خودداری  و 
اکثر  بگیرد.  بیماری  بیشتر  شیوع  جلوی  می تواند 
قرمز  وضعیت  در  کرمان  استان  شهرستان های 
کرونایی قرار دارند و به خصوص در جنوب استان 
کرمان ما با موج شیوع کرونا مواجه هستیم و کادر 
درمانی نیز به شدت درگیر این موج شده و در حال 

فرسایش است.
از سوی دیگر مردم باید بدانند که میزان تست های 
اطرافیان  بیماریابی  کار  و  یافته  افزایش  ما  روزانه 
انجام  حال  در  بیشتر  شدت  با  نیز  مثبت  موارد 
است. شفیعی بیان کرد: از مردم می خواهیم اصول 
اگر  و  کنند  رعایت  را  اجتماعی  فاصله  و  بهداشتی 
مردم به هشدارها توجه کنند و از برپایی مراسم های 
عروسی و عزا و مراسم های و آداب و رسوم خاص 
کاهش  نیز  شیوع  میزان  کنند  خودداری  محلی 

می یابد.
برپایی  از  و  کنند  توجه  هشدارها  به  مردم  اگر 

آداب  و  مراسم های  و  عزا  و  عروسی  مراسم های 
و رسوم خاص محلی خودداری کنند میزان شیوع 
را  بیماران  تعداد  تاکنون  ما  می یابد.  کاهش  نیز 
اما این سبک اطالع رسانی هیچ  اعالم می کردیم 
و  نداشت  مردم  توسط  اصول  رعایت  در  تأثیری 
به  را  رسانی  اطالع  دلیل سعی می کنیم  به همین 
سمت هشدارهای الزم ببریم و مردم را آگاه کنیم. 
هستند  قرمز  کرمان  استان  شهرستان های  اکثر 
وضعیت  واقع  در  داریم  نیز  زرد  شهرستان های  اما 
استان شکننده است. همه چیز به رفتار مردم کرمان 
بیماری  این  آینده  خصوص  در  وی  دارد.  بستگی 
گفت: همه چیز به رفتار مردم بستگی دارد، مردم 
باید بدانند کرونا هنوز وجود دارد و قربانی می گیرد 
ما  دارد  امکان  بگیریم  نادیده  را  آن  بخواهیم  اگر 

یا نزدیکانمان قربانی این بیماری شویم. نمی توان 
پیدا  وضعیتی  چه  آینده  در  استان  کرد  بینی  پیش 
را  بیماری  خطر  مردم  متأسفانه  چون  کرد  خواهد 

جدی نمی گیرند.
وی تاکید کرد: همچنان شستن دست و صورت و 
عدم تماس دست با دهان، چشم و بینی از اهمیت 
باالیی برخوردار است و ترجیحًا مردم در مکان های 

شلوغ از ماسک استفاده کنند.
برداشتن محدودیت ها به این دلیل نیست که خطر 
رفع شده و مردم باید نکات فاصله گذاری اجتماعی 
را رعایت کنند. برداشتن محدودیت ها به معنای رفع 
ابتالء در  افزایش موارد  از  آمار نشان  نیست.  خطر 
نباید  مردم  دلیل  همین  به  و  دارد  اخیر  هفته های 
تصور کنند برداشتن برخی از محدودیت ها به معنی 

پذیرایی،  تاالرهای  بازگشایی  رفع مشکالت است. 
نمایشگاه ها، گیم نت ها و سایر مراکزی که مجوز 
فعالیت گرفته اند طبق ضوابط مشخص است و در 
مناطقی انجام شده که قرمز نیستند. این در حالیست 
که مسئوالن بهداشتی استان کرمان تاکید می کنند 
دارند  باالیی  تمرکز جمعیتی  که  اماکنی  بازگشایی 

باید با استفاده از ماسک انجام شود.
هماهنگی  شورای  دبیر  که  است  حالی  در  این 
ورود  کرد  اعالم  نیز  کرمان  استان  بانک های 
هر  و  نیست  مجاز  بانک ها  به  ماسک  فاقد  افراد 
دارد  بانکی  خدمات  از  استفاده  قصد  که  فردی 
این  اگر  وجود  این  با  باشد.  داشته  ماسک  باید 
در  سادگی  به  بروید  کرمان  شهر  سطح  به  روزها 
شلوغ ترین مکان های شهر افرادی را می بینید که 
فاقد ماسک هستند. سیستم حمل و نقل عمومی، 
کارمندان ادارت دولتی، بانک ها و اصناف در برخی 
اجتماعی  گذاری  فاصله  موارد  ابتدایی ترین  مواقع 
هفته  ابتدای  از  وجود  این  با  نمی کنند.  رعایت  را 
جاری تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، گیم نت ها 
ظرفیت  درصد   ۵۰ با  کرمان  در  بازی  خانه های  و 
زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی کرمان فعالیت خود 
را آغاز کرده اند. به نظر می رسد در کنار رفتارهای 
مخاطره آمیز مردمی برداشتن همین محدودیت ها 
استان  در  کرونا  بیماری  شیوع  در  عامل  مهمترین 

کرمان است.

 نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به کاهش 
سهمیه ارزی وزارت بهداشت در حوزه دریافت ارز دولتی برای دارو، گفت: 
که  داد  انجام  دارو  و  غذا  سازمان  که  رایزنی هایی  طبق  اساس  همین  بر 
ارز  این جمع بندی رسیدند که  به  انجام شد،  این رایزنی ها  با سندیکا هم 
مواد جانبی و بسته بندی، داروهای OTC و مکمل ها و برخی از داروهای 
ارز  سمت  به  دارد،  وجود  آن ها  داخلی  تولید  مشابه  که  لیسانس  تحت 

نیمایی رود.
  OTC دکتر عباس کبریایی زاده با اشاره به حذف ارز دولتی از داروهای
یا بدون نسخه، گفت: در کل اینکه در حال حاضر یک ارز ۴2۰۰ تومانی 
یا چند  نرخی  دو  یعنی  نیست.  نیمایی، اصال چیز خوبی  ارز  و یک  داریم 
نرخی بودن ارز، هم کارآمدی را کاهش داده و هم فساد ایجاد می کند و 

ناخودآگاه بهره وری سازمانی را کاهش می دهد.
مساله  کشور،  یک  اقتصاد  در  نرخی  چند  ارز  وجود  بنابراین  افزود:  وی 
خوبی نیست. از طرفی امسال سهمیه ارزی وزارت بهداشت در حوزه ارز 
۴2۰۰ تومانی مجموعا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نزدیک به یک 
این  گذشته  سال  در  که  طوری  به  است؛  کرده  پیدا  کاهش  دالر  میلیارد 
سهمیه باالی ۳.۵ میلیارد دالر بود که امسال به 2.۵ میلیارد دالر رسیده 
است. حال این موضوع باعث می شود که وزارت بهداشت نتواند ارز ۴2۰۰ 

تومانی را به برخی از اقالم و کاالها ارائه دهد.
دارو  رایزنی هایی که سازمان غذا و  بنابراین طبق  داد:  ادامه  کبریایی زاده 
جمع بندی  این  به  شد،  انجام  رایزنی ها  این  هم  سندیکا  با  که  داد  انجام 
OTC و مکمل ها و  ارز مواد جانبی و بسته بندی، داروهای  رسیدند که 
برخی از داروهای تحت لیسانس که مشابه تولید داخلی آن ها وجود دارد، 
به سمت ارز نیمایی رود. البته طبیعی است که با چند برابر شدن نرخ ارز، 
داروهایی  که  کرد  توجه  باید  اما  می یابد،  افزایش  هم  داروها  این  قیمت 
مانند OTC فرآورده هایی هستند که به صورت مستمر مصرف نمی شوند 
باشند.  داشته  مستمر  تاثیر  افراد  روزانه  هزینه های  در  که  نیست  آنطور  و 
بلکه به دفعات ممکن است استفاده شوند و تاثیرشان در هزینه های جاری 
این  قیمت  حال  هر  به  نباشد.  اهمیت  پر  آنقدر  که  است  ممکن  زندگی 
این داروها  این موضوع، مصرف  به نظر من  اما  باال خواهد رفت،  داروها 

را منطقی تر می کند.
و  جانبی  مواد  که  داروهایی  قیمت  افزایش  احتمال  به  اشاره  با  وی 
این  گفت:  می گیرند،  قرار  نیمایی  ارز  چارچوب  در  نیز  بسته بندی هایشان 
افزایش قیمت آنقدر زیاد نخواهد بود و همان افزایش 2۰ تا ۳۰ درصدی 
ساالنه این موارد را پوشش می دهد و همان افزایش قیمت معمول ساالنه 
را شامل می شوند. زیرا سهم مواد جانبی و بسته بندی در اغلب داروها آنقدر 
زیاد نخواهد بود، اما در برخی اقالم که مواد جانبی و بسته بندی هایشان، 
و...  شربت ها  مانند  دارد،  آن ها  شده  تمام  قیمت  افزایش  در  زیادی  تاثیر 

ممکن است با افزایش قیمت مواجه شوند.
داده  پیشنهاد  دارو  و  غذا  سازمان  به  ما  زمینه  این  در  گفت:  کبریایی زاده 
بودیم که با این اتفاق برای داروهای بیماری های مزمن، سهم بیمه از ۷۰ 
درصد به ۸۵ الی 9۰ درصد افزایش یابد. حال باید ببینیم که آیای شورای 
عالی بیمه اعتبارات این اقدام را دارد یا خیر. اگر این اقدام انجام شود، به 

نفع بیماران خواهد بود.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره افزایش قیمت دارو در سال 
۱۳99، گفت: ما یکسری پیشنهادات به سازمان غذا و دارو ارائه دادیم که 
کمیسیون قیمت آن ها را مورد به مورد بررسی می کنند. حال ممکن است 
برخی داروها اصال افزایش قیمت نداشته باشند. حال ممکن است قیمت 
این  از  بیش  داروها  برخی  و  یابد  افزایش  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ داروها  برخی 
افزایش قیمت داشته باشند. البته قطعا برآوردی وجود دارد، اما باید مورد 

به مورد اقالم دارویی بررسی شوند.
اقدامات  نیز گفت:  او تی سی  داروهای  قیمت گذاری  درباره وضعیت  وی 
اما  می شود،  انجام  سندیکا  در   OTC داروهای  قیمت گذاری  به  مربوط 

نهایتا در کمیسیون قانونی وزارت بهداشت مصوب می شود.

کدام داروها از فهرست 
دریافت ارز دولتی خارج 

شدند؟

کرونا وضعیت خطرناک آماری را در کرمان رقم زده است

چند توصیه برای ترغیب کودکان به 
استفاده از ماسک

واردات مبلمان صفر شد

مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در حوزه مسکن و اجاره بها

حدنصاب اضافه شدن اجاره بها اعالم شد
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کرمان  استان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل   
استان  جنگل های  و  مراتع  در  انبوهی  گیاهی  پوشش  گفت: 
کرمان وجود دارد که با فصل گرما، به یک انبار باروت تبدیل 
شده و در صورت کوچکترین بی احتیاطی به یک فاجعه تبدیل 

خواهد شد.
آتش سوزی  مورد   ۳9۰ از  بیش  امسال  ابتدایی  ماه  سه  طی 
در عرصه های جنگلی و مرتعی کشور رخ داد. بر اساس ماده 
۶۷۵ قانون مجازات اسالمی هر کس عمداً سبب آتش سوزی 
در جنگل ها شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود 
همچنین مجازات شروع به این جرم از شش ماه تا دو سال 

حبس است.
بررسی ها نشان می دهد که 9۰ تا 9۵ درصد آتش سوزی ها 
در منابع طبیعی منشاء انسانی دارد. برخی افراد با آتش روشن 
نور  اشیایی که  یا  و  ته سیگار  انداختن  و  در جنگل ها  کردن 
را منعکس می کند موجب آتش سوزی در سطح جنگل ها و 

مراتع می شوند.
در روزهای ابتدایی امسال بارش های گسترده باران در سراسر 
استان کرمان را شاهد بودیم که با سبز شدن مراتع و جنگل ها 
احتمال  سال  گرم  روزهای  در  خودرو،  گیاهان  پراکندگی  و 
موجب  می تواند  که  کند  می  پیدا  افزایش  نیز  آتش سوزی 
کرمان  استان  طبیعی  و  ملی  منابع  به  هنگفت  خسارت های 
شود و حال، این روزها آتش، قلب مراتع و جنگل های استان 

را را نشانه گرفته است.
۷۵درصد حریق  جنگل ها در اواخر هفته و یا روزهای تعطیل 

اتفاق می افتد.
مهدی رجبی زاده” مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: 
در  آتش سوزی  بحث  بهار  فصل  اواخر  در  هرساله  متاسفانه 
جنگل ها و مراتع استان کرمان را داریم که میزان آتش سوزی 
رابطه مستقیم با میزان بارش های فصل آبی دارد که هرچه 
مراتع  های  رویش  میزان  باشد،  بیشتر  بارش ها  میزان  قدر 
جنگلی افزایش و در نتیجه خطر آتش سوزی نیز افزایش پیدا 

خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در فصل آبی جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، شاهد افزایش ۶۵ درصدی بارش ها بودیم اظهار 

خواهیم  پرخطری  و  سخت  تابستانی  امسال،  تابستان  کرد: 
داشت و پیش بینی می کنیم با معضل آتش سوزی باالیی در 

مراتع و جنگل های استان روبرو باشیم.
رجبی زاده با اشاره به اینکه تا امروز ۴۳ مورد آتش سوزی در 
افزود:  ایم  داشته  کرمان  استان  شمال  های  جنگل  و  مراتع 
های  عرصه  از  هکتار   2۷2 گذشته  ماه  دو  این  در  متاسفانه 
جنگلی و مراتع شمال استان کرمان به دلیل آتش سوزی از 
بین رفته اند این در حالی است که در سال گذشته و در این 
بازه زمانی، ۱۷۶ هکتار از مراتع و جنگل های استان در حریق 
افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  درصد   ۵۰ که  رفتند  بین  از 

حریق مراتع را شاهد هستیم.
با  کرمان  استان  شمال  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
تقریبا 9۵ درصد عامل حریق های جنگل ها  اینکه  به  اشاره 
افزود:  بوده  انسانی  عامل  کرمان،  استان  شمال  در  مراتع  و 
بودند که ۷۵ درصد  ها  این حریق  عمدتا، گردشگران عامل 
این حریق ها نیز در اواخر هفته و یا روزهای تعطیل صورت 
گرفته است.وی با اشاره به کمبود نیرو در اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری در راستای اطفای حریق مراتع و جنگل ها اظهار 
کرد: انتظار داریم وقتی حریقی اتفاق می افتد با وجود نیروهای 
کم ما و عدم امکان اطفای سطح آتش سوزی توسط این تعداد 
نیرو، نیروهای بومی و سایر دستگاه هایی که امکان اطفای 
حریق آتش را دارند، به کمک ما آمده و توجه به این موضوع 

امری الزامی و واجب برای همه مسئولین و مردم است.

تابستان پرخطری را در پیش رو خواهیم داشت!
با  کرمان  استان  شمال  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اعالم این هشدار که تابستان پرخطری را در پیش رو خواهیم 
داشت اظهار کرد: اگر کمک های مردمی و دوستداران محیط 
زیست نباشد، پیش بینی می کنیم امسال عرصه های وسیعی 

را به دلیل آتش سوزی از دست بدهیم.
وی با اشاره به تشکیل گروه های مردمی در برخی شهرستان 
ها چه به صورت سازمانی و چه به صورت خود جوش افزود: 
رعایت کردن اصول ساده حضور در طبیعت مهمترین عامل 
در جلوگیری از وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع است 
که انتظار می رود مردم در زمان حضور در طبیعت، تا جای 
آتش  از خاموش شدن  اینکه  یا  و  نکنند  آتش روشن  ممکن 

اطمینان حاصل پیدا کنند.
حفاظت  یگان   ۱۵۰۴ رایگان  شماره  به  اشاره  با  زاده  رجبی 
اداره کل منابع طبیعی به منظور گزارش آتش سوزی جنگل 
ها افزود: یکی از کارهایی که در این مدت از آن غافل بودیم، 
مختلف  اقشار  بین  در  طبیعت  در  حضور  فرهنگسازی  بحث 
جامعه است که در همین راستا یگان حفاطت و اداره آموزش 
این اداره، بروشورهای آموزشی تهیه و این اقالم اموزشی را 
خوشبختانه  که  کنند  می  توزیع  مردم  بین  تعطیالت  ایام  در 

موثر نیز بوده است.
کرمان  جنوب  طبیعی  منابع  های  عرصه  هکتار   ۵۰ از  بیش 

طعمه حریق شد

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  احمدی”  “حمزه  دکتر 
جنوبا بیان اینکه پوشش گیاهی انبوهی در مراتع و جنگل های 
استان کرمان وجود دارد که با فصل گرما، به یک انبار باروت 
یک  به  احتیاطی  بی  کوچکترین  صورت  در  و  شده  تبدیل 
فاجعه تبدیل خواهد شد اظهار کرد: در جنوب استان کرمان، 
۴۸۰ هزار هکتار جنگل و مراتع وجود دارد که یک ظرفیت 
خدادادی بسیار خوبی است که از گذشته ها در اختیار ما قرار 

گرفته است.
وی با تاکید بر حفاظت از مراتع و جنگل ها گفت: حفاطت از 
مراتع و جنگل ها یک وظیفه شرعی، عرفی و قانونی بوده که 
در این راستا تنها سازمان منابع طبیعی نمی تواند این حفاظت 
را انجام دهد و در این راستا نیازمند مدد مردم و گروه های 

دوستدار محیط زیست هستیم.
جنگل  و  مراتع  در  امسال  های  سوزی  آتش  به  احمدی 
در  متاسفانه  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  استان  جنوب  های 
هکتار   ۵۰ از  بیش  گذشته،  ماه   2 در  کرمان  استان  جنوب 
میلیارد   2 که  طبیعی طعمه حریق شد  منابع  های  از عرصه 
تومان تاکنون خسارت وارد شده است.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب استان کرمان با اشاره به اینکه بیش از 9۰ 
درصد حریق های اتفاق افتاد در مراتع و جنگل های جنوب 
نیز  آن  عمده  که  بوده  انسانی  عامل  دلیل  به  کرمان  استان 
موارد غیرعمدی است افزود: در جنوب کرمان عمدتا مشکل 
در اواخر هفته است که مردم به طبیعت می روند و به دلیل بی 
احتیاطی هایی که انجام می دهند شاهد چنین آتش سوزی 
هایی می باشیم.وی با بیان اینکه حتی یک ته سیگار هم می 
تواند باعث ایجاد یک آتش سوزی بزرگ شود اظهار کرد: به 
شدت توصیه می کنیم که مردم بعد از روشن کردن آتش حتما 
با حساسیت تمام، نسبت به خاموش شدن آتش اطمینان پیدا 
کنند.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان 
نیازمند فرهنگسازی، آموزش و ترویج این  اینکه  با اشاره به 
جنگل  و  طبیعی  منابع  این  افزود:  جامعه هستیم  در  موضوع 
ها یک امانت الهی در دست ما هستند و امیدواریم به گونه 
بدون کمترین  را  الهی  امانت  این  بتوانیم  رفتار کنیم که  ای 

خسارت وارده به دست به آیندگان بسپاریم.

اینجا انبار باروت است؛ لطفا آتش روشن نکنید

 علیرغم هشدارهای مکرر سازمان تأمین اجتماعی و تأکید 
این  سوی  از  تماسی  هیچگاه  اینکه  بر  مبنی  سازمان  این 
قبیل تمدید  از  قبال خدماتی  برای دریافت وجه در  سازمان 
بیمه شدگان و  با  و...  اعتبار دفترچه، کارت هوشمند درمان 
بازنشستگان انجام نمی شود، متاسفانه شاهد فریب برخی از 

بازنشستگان و بیمه شدگان توسط افراد کاله بردار هستیم.
سازمان تامین اجتماعی با صدور اطالعیه ای بار دیگر از بیمه 
شدگان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خواست توجه 
حضوری  مراجعه  یا  تلفنی  تماس  نوع  هر  که  باشند  داشته 
افراد و یا نمایندگان شرکت هایی با عنوان همکاران سازمان 
تأمین اجتماعی به منازل و تقاضای وجه برای ارائه هر نوع 
خدمتی قطعا کالهبرداری است و هرگز از سوی این سازمان 
انجام نمی شود.در این اطالعیه آمده است: عدم نیاز به تمدید 
اعتبار دفترچه های تأمین اجتماعی نیز به هیچ عنوان منجر 
به دریافت وجه از بیمه شدگان و بازنشستگان نخواهد شد و 
روش های شش گانه استعالم غیرحضوری اعتبار دفترچه ها به 
منظور تسهیل امور بیمه شدگان طراحی شده است که سه 
روش آن اینترنتی و سه روش نیز غیر اینترنتی است و همه 

این روشها در حال حاضر در دسترس بیمه شدگان است.
در  که  درمانی  های  دفترچه  اعتبار  می افزاید:  اطالعیه  این 
اختیار بیمه شدگان این سازمان قرار دارد از طریق بارکدخوان 
ورود کدملی  یا  و  موبایل(  دوربین  از  استفاده  با  تعبیه شده) 
در وب اپلیکیشن به نشانی pwa.tamin.ir، از طریق 
بستر USSD با شماره گیری کد دستوری ۱#*۱۴2۰*۴* 
و  سالمت  #۱۶۶۶*بیمه  دستوری   کد   ،*۴*۱۴2۰# یا 
  medical.tamin.ir نشانی   به  اینترنتی  سامانه 

قابل استعالم است.
و  شدگان  بیمه  که  است  آمده  اطالعیه  این  پایان  در 
با  مواجهه  صورت  در  اجتماعی  تأمین  سازمان  بازنشستگان 
تماس تلفنی یا مراجعه حضوری افرادی برای دریافت وجه؛ 
برای  و  دهند  اطالع  قضایی  مراجع  و  پلیس  به  را  موضوع 
ارتباطات  مرکز  با  مشورت  دریافت  و  بیشتر  اطالع  کسب 
مردمی سازمان تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴2۰ تماس 

بگیرند.

معیشت مردم با شعار 
درست نمی شود

 رییس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: امروز مطالبه 
جدی نمایندگان معیشت مردم است و معیشت مردم با شعار 
درست نمی شود، بلکه برای دستیابی به این مهم باید روزانه 

۱۸ ساعت به  صورت جهادی کار کرد.
شهباز حسن پور صبح هفتم تیرماه  99 در نشست مشترک 
نمایندگان  مجمع  با  کشور  کشاورزی  بانک  عامل  مدیران 
جنوب  و  شمال  کشاورزی  بخش  مدیران  و  کرمان  استان 
هزار   ۵۰ ایجاد  برای  کرمان  استان  در  امسال  گفت:  استان 
درصد   ۴۰ تحقق  به طوری که  کرده ایم،  ریزی  برنامه  شغل 
اشتغال استان در بخش کشاورزی در دستور کار سال  جاری 
است.وی با بیان اینکه بیشترین سهم اشتغال استان در بخش 
نمایندگان  مطالبه جدی  امروز  کرد:  اظهار  است،  کشاورزی 
معیشت مردم است و معیشت مردم با شعار درست نمی شود، 
به   ساعت   ۱۸ روزانه  باید  مهم  این  به  دستیابی  برای  بلکه 
صورت جهادی کار کرد و انتظار داریم مدیران کشاورزی ۴۰ 

درصد از وقت نمایندگان را امسال پر کنند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: ما به مشکالت داخلی و خارجی بخش تولید آگاه 
تولید،  باید  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  طبق  اما  هستیم 
ایجاد  مردم  معیشت  در  محسوسی  تغییر  و  کند  پیدا  جهش 

شود و این تغییرات باید ملموس باشد.
بانک  مدیرعامل  از  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  رییس 
به  گردش  در  سرمایه  کرد:  درخواست  کشور  کشاورزی 
باغات استان به ازای هر هکتار ۳۰ میلیون تومان داده شود 
محصوالت  صادرات  برای  تومان  میلیارد   ۴۰۰ همچنین  و 
کشاورزی استان اختصاص دهید ضمن آنکه این درخواست 
به  کشاورزی  به صنایع  تسهیالت  پرداخت  که  داریم  نیز  را 

شرط عقد قرارداد با کشاورز باشد.

تامین اجتماعی تماس 
تلفنی نمی گیرد،  مراقب 

کالهبرداران باشید
 معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان در مورد فعالیت زنان در 
رشته های پاورلیفتینگف، بوکس و ورزش زورخانه ای گفت: در 
مبانی اعتقادی ما از زن به عنوان ریحانه یاد شده، نمی توانیم 
رشته ای را قبول کنیم که کل سیستم بدنی و فیزیولوژی او 
را تحت تاثیر قرار دهد.  فعالیت بانوان در برخی از رشته های 
چندی  است؛  داشته  همراه  خاصی  حواشی  همیشه  ورزشی 
مجوز  دریافت  خواستار  بوکس  به  عالقه مند  بانوان  پیش 
حضور بانوان در این شته رزمی بودند و به تازگی نیز بانوان 
این  در  حضور  خواهان  زورخانه ای  ورزش  و  پاورلیفتینگ 
رشته ها شده اند اما تاکنون تصمیم قطعی در مورد این رشته ها 
گرفته نشده و وزارت ورزش در حال بررسی این درخواست ها 

است.
مهین فرهادی زاد، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش 
رشته  سه  در  بانوان  فعالیت  درخواست  مورد  در  جوانان  و 
نامه  گفت:  زورخانه ای   ورزش های  و  بوکس  پاورلیفتینگ، 
در  ما  و  است  رسیده  ورزش  وزارت  به  رشته  این سه  کتبی 
و  متخصص  افراد  حضور  با  ورزش  مدیریت  شورای  جلسه 
مسئول موضوع را بررسی کردیم. متاسفانه فدراسیون ها کار 
مستندی را ارائه نمی دهند و باید در جلسات مختلف اطالعات 
الزم را کسب و منسجم کنیم. عالوه بر این پیشینیه رشته 
را هم در نظر می گیریم که در بخش زنان چگونه است، از 
طرفی به مالحظات فرهنگی هم توجه می کنیم. با توجه به 
اینکه در مبانی اعتقادی ما از زن به عنوان ریحانه یاد شده، 
و  بدنی  سیستم  کل  که  کنیم  قبول  را  رشته ای  نمی توانیم 
فیزیولوژی او را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین مسائل پزشکی 

و ورزشی  را مورد بررسی قرار می دهیم.
توضیح  باید  رشته  این  پاورلیفتینگ گفت:  رشته  مورد  در  او 
بدهد که در چه حوزه هایی به دنبال فعالیت است. اگر بحث 

دریافت  از  و پس  به سرعت  دارند،  نظر  در  را  اندام  پرورش 
نامه پاسخ منفی می دهیم چون بحث پرورش اندام و حجیم 
شدن عضالت شیوه های خود را دارد که با شرایط زنان جور 
معرفی  را  حرکت  سه  پاورلیفتینگ  مسئوالن  اما  نمی آید  در 
کرده اند که دالیل خود را هم دارند؛ ما هم از نظر فیزیولوژی 

و سالمتی آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
- تعداد بانوان عالقه مند به زورخانه کم است

ورزش  مورد  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  بانوان  معاون 
بانوان  از  که  عکس هایی  اکنون  گفت:  هم  زورخانه ای 
تعداد  کرده اند،  ارسال  ما  برای  زورخانه  به  عالقه مند 
انگشت شماری را نشان می دهد. آیا هیاهوی این روزها برای 
همین نفرات است؟ در این زمینه به تاریخ تربیت بدنی هم 
نگاه می کنیم؛ ورزش زورخانه تاریخ دارد و برای کشور ماست. 

از طرفی بیش از آنکه ورزش باشد، ترویج آیین پهلوانی است 
که از بدو ورود به زورخانه، شکل و شمایل ساختمان زورخانه 
برای  زورخانه  است.  آن  دهنده  نشان  رفتارش  و  اعمال  و 
مگر  است  مردان  برای  کامال  هم  آن  لباس  و  بوده  مردان 
زمان  یک  می گویند  برخی  بدهیم.  انجام  دیگری  کار  اینکه 
اما در  زنان اختصاص دهیم  به  را هم  به مردان و زمانی  را 
گذشته زنان در این رشته فعالیت کرده اند؟ بنابراین همه این 
موارد را همراه با مستندات و فیلم هایی که از این سه رشته 
داریم، بررسی می کنیم و جمع بندی الزم ر انجام می دهیم تا 

در شورای معاونان مورد بحث قرار بگیرد.
او در پاسخ به این سوال که نسبت دادن واژه پهلوانی فقط به 
مردان، درست است؟ گفت: خیر. پهلوانی، معرفت و مهربانی 
ورزش  در  پهلوانی  دنبال  چرا  اما  است  زنان  و  مردان  برای 

زنان هم  که  ببینید  را  آن  پیشینه  بروید  زورخانه می گردید؟ 
بوده اند یا نه؟ باید هدف بانوان از انتخاب این ورزش را هم 

بپرسید.
- مردان متقاضی فعالیت بانوان در زورخانه هستند

معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال 
این  آیا  تغییر می کنند،  زمان  که موضوعات مختلف در گذر 
آینده  در  پس  نبوده  قبل  از  چون  بگوییم  که  است  درست 
ورزش  است.  غلط  تا حدودی  ارتباط  این  گفت:  نباشد؟  هم 
زورخانه ای فدراسیون ملی و بین المللی دارد و نشات گرفته از 
فرهنگی تاریخی است. این ورزش اختراع نشده بلکه قدمت 
دارد، مردان در آن فعال بوده اند و آن را زنده کرده اند که کار 
بسیار خوبی است چون هر چه بتوانیم ورزش های تاریخی مان 
را زنده کنیم، معرفت های آن زمان را اشاعه می دهیم. با این 
حال نقش مردان در تاریخ ورزش زورخانه ای پررنگ بوده و 

هیچ جایی به زنان اشاره نشده است.
تغییر  دچار  هم  فرهنگ  اینکه  به  واکنش  در  فرهادی زاد 
می شود، بیان کرد: تاریخ برای گذشته است و تغییر نمی کند. 
فرهنگ یعنی اینکه نیاز حرکتی زنان را در قالب های مختلف، 
رشته  به چهار  را  آن  و  بدهیم  اساس عالقه شان جواب  بر 
محدود نکنیم که این کار را هم انجام نداده ایم؛ اکنون زنان 
در رشته های جدیدی مثل موج سواری و پاراگالیدر فعالیت 
اما  باشد  هم  مبهم تر  مردم  عموم  برای  شاید  که  می کنند 
از  بیشتر  مردان  است.  بوده  مردان  از حضور  حاکی  زورخانه 
شما  هستند،  زورخانه ها  در  بانوان  فعالیت  متقاضیان  بانوان 
آنها بپرسید که زنان در گذشته  از  می توانید همین سوال را 
این رشته حضور داشته اند؟ به طور کلی ما شرایط رشته را از 
نظرات  و  فرهنگی  مسائل  جسمانی، سالمتی،  وضعیت  نظر 

علما مورد بررسی قرار می دهیم.

به  اشاره  با  یادداشتی  در  مرکزی  بانک  کل  رییس 
وضعیت فعلی نرخ ارز تاکید کرد که بانک مرکزی بدون 
هیچ هیجانی حرکت بازار ارز را رصد کرده و همانند دو 
سال گذشته با مدیریت نوسانات، بازار را به سمت تعادل 

هدایت خواهد کرد.
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: 
ارزی در شرایط عادی کاری  "سیاست گذاری پولی و 
بانک  آنچه  بیان  به معنی عدم  این  البته  پیچیده است. 
مرکزی انجام می دهد، نیست و من نیز بر این اساس، 
همواره تالش کرده ام تا صادقانه، سیاست ها را به مردم 
عزیز توضیح دهم تا خطای شکل گیری واقعی انتظارات 

راکاهش دهم. این بخشی از وظیفه من است.

پولی  سیاست  در  اینکه  علیرغم  رشدنقدینگی،  درمقوله 
جدید، کانال انتقال سیاست  پولی، حجم نقدینگی نیست، 
رشد  که  می شوم  یادآور  دیگر  بار  صورت  هر  در  ولی 
مجموع  در  خرداد،  نیمه  تا  امسال  ابتدای  از  نقدینگی 
تنخواه  و  کرونا  با  مقابله  منابع   ، ارز  خرید  احتساب  با 
بدبینانه  اگر در  به ۶.2 درصد رسیده است. حتی  دولت 
باشد  داشته  ادامه  سال  آخر  تا  روند  همین  حالت  ترین 
نرخ  از  کمتر  رشدنقدینگی  نرخ  است،  بعید  بسیار  که 
رشد سال گذشته خواهد بود و در راستای همان هدف 
تورمی است. بی اطالعی برخی از اطالعات واقعی نباید 
دستاویزی برای تشویش اذهان و دمیدن بی ثباتی شود.

دالیل نوسانات بازار ارز را توضیح دادم. بدیهی است برای 
چنین دوره هایی که تکانه های کوتاه مدت را در اقتصاد 
آگاهی،  و  متعهد  مرکزی  بانک  هیچ  کنیم،  می  تجربه 
با  بازار نمی پاشد. بانک مرکزی قطعا  منابع خود را در 
نوسانات سفته بازی مقابله می کند. روند سه روز اخیر 
نیز نشان داد که بازارسازی قدرتمند در بازار از هرگونه 
خیرخواهان  کرد.  خواهد  جلوگیری  تالطم  و  ثباتی  بی 
می دانند که ارز پاشی با مقابله با جریانات سفته بازی 
متفاوت است. تکانه اخیر موقتی است و در حال گذار و 
را  ارز   بازار  حرکت  هیجانی  هیچ  بدون  مرکزی  بانک 
رصد کرده و همانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات، 

بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.

اینکه  با رد این که  اتحادیه مشاوران امالک کشور  رئیس 
مشاوران امالک عامالن گرانی مسکن هستند، گفت: حق 
کمیسیون کم فعلی مشاوران امالک موجب فساد می شود.

مرتضی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور 
اظهار کرد: نرخ کنونی کمیسیون مشاوران امالک در کشور 
پائین است و چه بسا همین موضوع منجر به طمع شده که 

آن هم فساد در امر خرید و فروش را در پی دارد.
فروش  برای  کنید  فرض  مثال  عنوان  به  داد:  ادامه  وی   
تعیین  تومانی  ۳میلیارد  قیمت  و  می روید  بنگاه  به  ملکی 
من  اگر  بگوید  شما  به  بنگاه  آن  مشاور  اگر  حال  می کند 
برسانم  فروش  به  ۵/۳میلیارد  مبلغ  به  را  ملک  این  بتوانم 
از این ۵۰۰میلیون را به من می دهید چه  شما چه سهمی 

می گوئید؟!
کم  نرخ  کرد: همین  اضافه  امالک کشور  اتحادیه  رئیس   
اواًل منجر به باال رفتن قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور 
غیراخالقی  و  غیرشرعی  بستر  آن که یک  ثانیا  و  می شود 

برای معامالت مسکن به وجود می آورد.
کشورهای  در  شده  پیاده  مدل  خصوص  در  خسروی  قلی 
شما  اروپائی  و  غربی  کشورهای  در  داشت:  ابراز  نیز  دیگر 
اگر ملک خود را نیز شخصًا بخواهید به خواهر خود بفروشید 
با  بنگاه  یک  در  را  معامله  این  که  هستید  آن  به  مجبور 

پرداخت ۶درصد کمیسیون به بنگاه به رسمیت ببخشید.
گرانی  عامالن  امالک  مشاوران  اینکه  که  این  رد  با  وی   

مسکن هستند، اضافه کرد: وقتی شما می بینید که ۸۵درصد 
تولید مصالح در اختیار دولت است و بسیاری دیگر از امور 
نظیر تراکم فروشی نیز با واسطه به دولت مربوط می شود 
متوجه آن می شویم که دولت به مراتب بازیگر مؤثرتری در 

کنترل گرانی مسکن است.
 رئیس اتحادیه امالک کشور با بیان اینکه نرخ پیشنهادی 
من برای کمیسیون مسکن یک درصد از هر طرف است، 
گفت: متأسفانه یکی دیگر از مشکالتی که شاهد آن هستیم 
مختلف  شهر   ۴۰۰ در  کمیسیون  نرخ  بودن  یکسان  عدم 
کشور است که به اعتقاد من در صورت یکسان سازی کل 
مرتفع  مشکالت  از  بسیاری  درصد،  یک  میزان  به  کشور 
از  می شود. قلی خسروی در خصوص نحوه شکایت مردم 
بیان  اضافی،  کمیسیون  اخذ  در  امالک  مشاور  بنگاه های 
کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف و با در دست داشتن 
مدارک کافی می توانند به این اتحادیه رجوع کنند و ما نیز 
آن بنگاه را به تعزیرات معرفی می کنیم که در صورت احراز 
و  می شوند  جریمه  شده  اخذ  وجه  اضافه  برابر   ۴ تا  تخلف 

درنهایت مجبور به گرفتن رضایت شاکی نیز می شوند.
 در این میان نبود نظارت کافی بر میزان اخذ حق کمیسیون 
از   عده ای  که  است  شده  آن  به  منجر  امالک  مشاوران 
از مردم در  به گرفتن وجوه اضافی  اقدام  مشاوران امالک 
قالب کمیسیون خود کنند که اعتراضات مردمی را در پی 

داشته است.

پرورش اندام و حجیم شدن عضالت با شرایط زنان جور در نمی آید

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:ارزپاشی نمی کنیم
حق کمیسیون کم است، فساد ایجاد می شود

جهان 
زنان
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