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 طی روزهای گذشته و پس از قتل رومینا اشرفی توسط 
پدرش به وسیله داس در تالش، قتل ریحانه عامری توسط 
پدرش با میله آهنی در کرمان و بریدن سر فاطمه برحی 
شبکه های  در  زیادی  مردان  آبادان،  در  همسرش  توسط 
دخترانشان،  عکس های  اشتراک گذاشتن  به  با  اجتماعی 
می کنند  احساس  آنها  به  نسبت  که  محبتی  و  عشق  از 
نوشتند؛ تالشی برای تقبیح جنایاتی که رخ داده است، به 

کم رمق ترین شکل ممکن.
با ادامه انتشار این اخبار، به نظر می رسد که این روزها فشار 
بر مردان بیشتر شده است. بسیاری در شبکه های اجتماعی 
اعضای  به  نسبت  خودشان  محبت  به  اشاره  بدون  یا  با 
خانواده شان، فریاد می زنند که »همه مردان مثل هم نیستند 
و مردان زیادی هستند که زن های خانواده شان را دوست 
دارند و مرتکب قتل ناموسی نمی شوند و نباید همه مردان را 
با یک چوب راند یا همه را سر و تِه یک کرباس دانست«. 

اما واقعیت چیست؟
جامعه مان  در  »غیرت«  و  »ناموس«  عنوان  به  ما  آنچه 
می شناسیم، تعاریف یکسانی برای همه مردم این سرزمین 
نیم نگاهی  یا مهتاب،  آفتاب  اگر  ندارد. کسانی هستند که 
یک  خاطر  به  است  ممکن  بیندازند،  خانواده شان  زنان  به 
دستمال، قیصریه را به آتش بکشند، کسانی هم هستند که 
در اینگونه موارد، تمام خشمشان را نثار اعضای زن خانواده 
می کنند و آمادگی دارند که حتی اگر مزاحمت یا تعرضی 
رخ داده باشد، به جای سرزنش کردن مزاحم و متعرض، به 
جان زن یا دختر خودشان بیفتند، برخی هم برای حفاظت 
تمام و کمال از زنان خانواده، در هر شرایطی آمادگی دارند 
تنها به خدمت مرد مزاحم یا متعرض برسند. هزاران نمونه 
از برخوردهای متفاوت را نیز می توان مثال زد که همه این 
برخوردها زیر عنوان »ناموس پرستی« و »غیرت« صورت 

می گیرد.
نیستند.  خاموش  نظاره گرانی  فرهنگ،  این  در  هم  زنان 
بسیاری از آنان، این اعمال قدرت مردان بر زندگی شخصی 

و اجتماعی شان را می پذیرند، طلب می کنند و حتی آن را 
دوست داشتن  نشانه  را  آن  بروز  بسیاری  می کنند.  تمجید 
می دانند و گاهی حتی از مردان نزدیک به خود می خواهند 
که در این زمینه شدت عمل به خرج دهند. در این میان، 
حتی زنانی هستند که حذف فیزیکی، کتک زدن، خشونت 
علیه  را  آن  مانند  و  روانی  و  اقتصادی  خشونت  کالمی، 
همجنسان خود یا اقدام علیه مردی را که عامل مزاحمت 
تلقی شده است، عادالنه و الزم توصیف می کنند و حتی آن 

را مورد حمایت قرار می دهند.
فارغ از همه این واقعیت های اجتماعی که شاید هر کدام از 
ما با مواردی از آنها مواجه شده باشیم، به روشنی مشخص 
است که وقتی درباره »ناموس« و »غیرت« حرف می زنیم، 
که  متعدد  جلوه های  با  پیچیده  بسیار  مساله ای  از  داریم 
فرهنگ  توسط  قانون  بر  عالوه  آن  نمونه های  از  برخی 
هم حمایت می شود، صحبت می کنیم. این حس مسئولیت 
مردان در قبال مراقبت از زنان به عنوان »چیزی ارزشمند«، 
دارای برخی پیش فرض ها و انگاره های فرهنگی از جمله 
»ضعیف تر بودن زنان نسبت مردان« و در نتیجه »احساس 

وابستگی آبروی مردان به میزان حفاظتشان از زنان« است؛ 
انگاره هایی که لزوما نسبت چندانی هم با آموزه های دینی 
این  خالف  بر  آنچه  از  ارزشمندی  نمونه های  زیرا  ندارد، 
فرهنگ است می توان در منابع معتبر دینی یافت که البته 

ذکر آنها در این مختصر نمی گنجد.
با توجه به این انگاره ها که در بخش هایی از جامعه متکثر ما 
با فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها، آداب و رسوم مختلف نهادینه 
شده است، اینکه عده زیادی از مردان سعی می کنند بعد از 
هر جنایت به اصطالح ناموسی فقط تکرار کنند که »زنان 
خانواده مان را دوست داریم و تحمل فرو رفتن خاری در پای 
آنها را نداریم و همه سر و تِه یک کرباس نیستیم«، مشکلی 
را بر طرف نمی کند. سوال این است که مردانی که دست به 
قتل زنان خانواده شان می زنند، چرا مقصرند؟ احتماال در نظر 
عموم مردم، اگر به قصور این مردان اعتقادی وجود داشته 
باشد، مساله ناخوش آیند این است که »اعمال مالکیت و 
تعصب« به قتل ختم شده است و قتل یک انسان، چیزی 
نیست که به راحتی بتوان با آن روبه رو شد یا آن را تایید 
کرد اما مساله بسیاری از زنان در مواجهه با اخبار قتل های 

ناموسی چیزی عالوه بر صرف »خون ریخته شده« است. 
از قدرت فیزیکی  بهره برداری  اعمال مالکیت و  مساله در 
و اخالقی است که جامعه، فرهنگ و حتی در برخی جاها 
قانون به مردان داده است تا زنان را در مرتبه ای پایین تر از 

خود، کمتر از یک انسان کامل مختار، در نظر بگیرند.
زن کشی با داس و میله و چاقو، شاید رادیکال ترین جلوه 
اعمال سلطه بر زنان باشد اما مطمئنا تنها شکل آن نیست. 
دخترش  یا  همسر  خواهر،  قتل  به  دست  که  هم  مردی 
می زند، یک شبه قاتل نشده است. در خیلی از زخم ها بر روح 
زنان و دختران، رد پای خنجری زهرآگین به نرمی »زبان« 
این  جنسیتی  تاریخ  تمام طول  در  که  زبانی  است؛ همان 
سرزمین به صاحبش اجازه داده است زن را به جای استفاده 
از نامش، »ضعیفه« و »منزل« و »بچه ها« و در شکل های 
امروزی تر، »دخی« و »دافی« و ... صدا کند. زبانی که به 
آسودگی بر مدار تسلط و فاعلیت می چرخد و در نهایت از 
نگاه خود به مردان حق می دهد »در صورت لزوم«، زنان 
خانواده را محدود کنند، بزنند و حتی او را از نعمت حیات 

محروم کنند.
اگر شما مردی هستید که این یادداشت را می خوانید یا زنی 
هستید که در مکالمات روزمره با مردان و زنان اطرافتان 
حساسیتی در مورد استفاده از عبارت های جنسی و جنسیتی 
به خرج نمی دهید، اگر شما هم با پسران نوجوان شوخی هایی 
در مورد بدن زنان می کنید و به همراه آنها می خندید، اگر 
شما هم در دعواهای کالمی به سراغ زنان خانواده طرف 
مقابل می روید، شما بخشی از فرهنگ تجاوزی هستید که 
نه تنها آرامش و امنیت، بلکه زندگی زنان اطرافتان را تهدید 
می کند و حتی اگر هر روز برای دختران و همسران و مادران 
و خواهرانتان سنگ تمام هایی از جنس استوری و هشتگ 
باز هم یکی از چرخ دنده های  و الیک و کامنت بگذارید، 
ماشینی هستید که در نهایت، داس را به دست پدر رومینا، 
میله را به دست پدر ریحانه و چاقو را به دست همسر فاطمه 

می دهد.

دنیای مدیریت  در  انکار  غیرقابل  واقعیت های  از  یکی 
که  است  این  کارکنان  و  مدیران  بین  کاری  روابط  و 
کارکنان هر چقدر هم از موقعیت شغلی و پستی که در 
حال حاضر دارند راضی و خشنود باشند باز هم میل به 
رشد و باال رفتن از نردبان ترقی دارند و در این میان 
انتظار دارند که مدیران شان در این مسیر به آنها کمک 
کنند و رشد و پیشرفت شان را تسهیل و تسریع کنند.

عنوان  با  آن  از  که  است  مدیریتی  وظیفه  همان  این 
»مدیریت رشد کارکنان« یاد می شود. در واقع مدیران 
باید به خوبی بدانند که هر کدام از کارکنان شان به چه 
نوع فرصت هایی برای رشد و تعالی نیاز دارد و چگونه 

می توان این فرصت ها را برای او فراهم آورد. 
به عقیده بسیاری از کارشناسان الزم است سالی یک 
رشد  مدیریت  برنامه  یک  اجزای  تمام  مدیران  بار، 
سازماندهی  کارکنان،  از  کدام  هر  برای  را  منسجم 
کنند و برای این کار ضروری است آنها تمام اعضای 
مستقیم  به طور  که  مدیرانی  و  رهبری خود  تحت  تیم 
این  به  تا  قرار دهند  بررسی  را مورد  گزارش می دهند 
وسیله دریابند که چگونه می توان خواسته ها و رویاهای 
هر فرد را با مسیر پیشرفت او پیوند زد و در عین حال، 
همه این عوامل را در چارچوب نیازها و چشم اندازهای 

تیم شکل بخشید. 
از  و  مشخص  گام هایی  مسیر  این  در  موفقیت  برای 
و  مهم  نکاتی  و  شود  برداشته  باید  شده  تعیین  پیش 
کلیدی در زمینه مدیریت رشد کارکنان توسط مدیران 
باید مدنظر باشد که در اینجا به برخی از مهم ترین آنها 

اشاره خواهد شد.

اسامی کارکنان تان را موقتا در جعبه های مختلف قرار 
دهید: 

که  است  این  کارکنان  رشد  مدیریت  برای  گام  اولین 
را  معمولی تان  اما  ستارگان سختکوش  و  سوپراستارها 
از هم تفکیک کنید و برای این کار می توانید نام آنها را 
مجزا  جعبه هایی  در  و  نوشته  جداگانه  برگه هایی  روی 
قرار دهید. در مرحله بعد آن دسته از کارکنان متوسط و 
ضعیفی که از نظر عملکرد، از سوپراستارها و ستارگان 
با  که  هستید  مطمئن  اما  هستند  پایین تر  سختکوش 
کمک شما می توانند عملکردهای بهتری از خود ارائه 
دهند را در جعبه دیگری قرار دهید و سرانجام آن دسته 
از کارکنان ناکارآمدی که امیدی به بهبود عملکردشان 

نیست را در جعبه دیگری قرار دهید. 
از کارکنان  برای هر کدام  را  برنامه های رشد ویژه ای 

تان بنویسید: 
در مرحله بعد باید یک برنامه رشد مختص هر فرد با 
سه تا پنج آیتم طراحی کنید و در زمان انجام این کار 
این  در  را  مناسبی  فرصت های  که  باید مطمئن شوید 
قابلیت های  با  هماهنگ  که  باشید  گنجانده  برنامه ها 
مخصوص  برنامه  مثال،  به عنوان  باشد.  افراد  تک تک 
شما برای سوپراستارهای تیم باید به گونه ای باشد که 
نیاز و اشتیاق آنها برای موثر و مولد بودن را ارضا کند 
یا برای کارکنان ضعیف امیدبخش باشد و آنها را نسبت 

به بهترشدن عملکرد امیدوارتر سازد. 

بیش از حد سختگیر یا بیش از حد آسان گیر نباشید: 
شما باید از افراط و تفریط در تقسیم بندی کارکنان و 
قرار دادن نام ایشان در جعبه های مختلف پرهیز کنید. 
بخش  که  نیست  عاقالنه  اصال  این  مثال،  به عنوان 
عملکرد  دارای  افراد  زمره  در  را  کارکنان  از  عمده ای 
ضعیف یا در گروه سوپراستارها قرار دهید. چرا که این 
نتیجه آن، متوازن بودن  کار، تعادل درون تیمی و در 
برنامه رشد موردنظر شما را به مخاطره خواهد انداخت. 
و  عملکردها  توانایی ها،  باید  منظور  همین  به 
پتانسیل های تک تک افراد را از زوایای مختلف مورد 
بررسی قرار داده و تقسیم بندی را برمبنای بررسی های 

چندوجهی صورت دهید.
رهنمون های همکاران برای یکدیگر

مدیران باید به یاد داشته باشند که رهنمون های خوب 
بین  کاری  گفت وگوهای  قالب  در  که  همکاران  بین 
افراد رد و بدل می شوند می توانند به ابزاری برای رشد 
میان،  این  در  شوند.  تبدیل  آنها  از  کدام  هر  تعالی  و 
بازی  را  رشد  تسهیل  کننده  نقش  می توانند  مدیران 
و  یکدیگر  راهنمایی  برای  کارکنان  تشویق  با  و  کنند 
کل  کیفی  سطح  ارتقای  به  ضعف ها  ساختن  برطرف 

سازمان کمک کنند.  
دارای  تیمی  درون  یادگیری  و  یاددهی  نوع  این 
باال  راهنمایی  با  مقایسه  در  بیشتری  مثبت  پیامدهای 
چرا  است،  کارکنان  به  مدیریت  سمت  از  و  پایین  به 
زبان  کاری  تیم  یک  اعضای  و  سازمان  کارکنان  که 
یکدیگر را بهتر می فهمند و از هم بیشتر اثر می پذیرند.

جهان 
زنان

همکاری تعریف می کرد که زحمات زیادی برای 
و  در کنکور سراسری کشیده  تنها پسرش  قبولی 
هزینه ای نزدیک به دویست میلیون تومان در طی 
شده  متحمل  فرزندش  تحصیل  برای  سال  چهار 

است.
سربلندی  و  موفقیت  مسیر  تنها  که  بود  معتقد  او 
و  می گذرد  دانشگاه  و  کنکور  همین  از  فرزندش 

غیر از این راه دیگری وجود ندارد.
دوست دیگری چندین سال است قصد مهاجرت 
و  کرده  بسیاری  تالش  کار  این  برای  و  دارد 
کشور  جز  ولی  شده  متحمل  زیادی  هزینه های 
مناسب  مهاجرت  برای  را  دیگری  مقصد  آمریکا 

نمی داند.
او در این چند سال نه کار درست حسابی داشته 
و نه هدف مشخصی جز مهاجرت. انگار که چهار 
دریافت  منتظر  و  بسته  را  چمدانش  است  سال 
زودی ها  این  به  ظاهراً  ولی  است  خروج  مجوز 
همه  این  حیف  شد.  نخواهد  مشخص  تکلیفش 

سال های عمر که تلف می شوند.
همسایه ای داریم که قصد خرید ماشین دارد ولی 
نه هر ماشینی، فقط یک ماشین خاص از یک برند 
و  بانک خوابیده  در  پولش  خاص. سال هاست که 
همین که میزان پس اندازش نزدیک قیمت ماشین 
ماشین  قیمت  و  می گیرد  سرعت  تورم  می شود، 
بیشتر  او  انداز  پس  میزان  از  را  خودش  فاصله 
می کند. ولی همسایه بیچاره ما بی خیال نمی شود 

و جز آن ماشین هیچ ماشین دیگری نمی خواهد.
جدی  تصمیمات  و  اهداف  انتخاب  دست  این  از 
بسیار است. چه بسا ما هم در زندگی خودمان نظیر 

آنها را داشته باشیم.
خود  فرد  و  دارند  گزینه  یک  تنها  که  تصمیماتی 
تمامی  کامل  رضایت  و  اراده  با  و  خود  اختیار  به 
گزینه های پیش رویش را حذف می کند و خودش 
را در یک بن بست محصور می کند به طوری که 

و  عمرش  از  بسیاری  سال های  کار  این  با  شاید 
مقدار زیادی از دارایی اش را از دست بدهد.

چنین  گرفتن  هنگام  در  که  بگیریم  یاد  باید 
به صدا دربیاید.  برایمان  تصمیماتی زنگ خطری 
هر وقت به خودمان گفتیم »هر طور شده« باید از 
این راه به هدفم برسم، در این صورت مطمئنًا در 

حال اشتباه کردن هستیم.
این دام، دام چارچوبهای محدودکننده است. دامی 

یک  تنها  تا  می کنیم  حذف  را  گزینه ها  همه  که 
گزینه پیش رویمان باشد و از این طریق خودمان 

باعث گرفتاری خودمان می شویم.
بسیار  گزینه های  ما  موقعیت ها  از  بسیاری  در 
توجه  معمواًل  ولی  داریم  رویمان  پیش  بیشتری 
و  توجه  و  نمی کنیم  گزینه ها  همه  به  کافی 
تمرکزمان را همچون باریکه نوری متمرکز بر آن 
را  جا  هیچ  دیگر  و  می کنیم  گزینه مشخص  تک 

نمی بینیم.
انتخاب گزینه ها برای  افراطی در  این نوع تمرکز 
تصمیم گیری منتهی به تصمیمات و انتخاب های 
که  تمرکزی  شد.  خواهد  بهینه  غیر  و  نادرست 
بسا  را محدود می کند و چه  ما  به ضرر ماست و 
باشند  داشته  وجود  هم  بهتری  خیلی  گزینه های 
نکنیم  آنها  به  توجهی  تمرکز،  این  دلیل  به  ما  و 

و نبینیمشان.
از این رو نخستین گام در حرکت به سمت اهداف 
تصمیم گیری های  به  بگیریم  یاد  که  است  این 
دام  در  و  نکنیم  اعتماد  شده«  طور  »هر  نوع  از 
چارچوبهای محدودکننده گرفتار نشویم. هر وقت 
احساس کردیم که در حال در پیش گرفتن چنین 
ذهنمان  در  خطری  زنگ  باید  هستیم  مسیری 
کنیم  پیشگیری  خطا  این  بروز  از  و  شود  روشن 
بردن  باال  ارتکاب چنین خطاهایی در حال  با  که 

احتمال شکست خودمان هستیم

رفتار ویروس کرونا در جنوب کرمان با هرمزگان و یا میناب با بندرعباس 
و شهرهای دیگر کاماًل متفاوت است بنابراین ویروس کرونا در اقلیم، نژاد 

و آب وهوای مختلف بروز متفاوتی دارد.
دانشکده های  و  دانشگاه ها  رؤسای  اجالس مجازی  در  نمکی  دکتر سعید 
فکر  که  استان هایی  در  حتی  داشت:  اظهار  کشور  سراسر  پزشکی  علوم 
می کنیم موج اول کرونا را پشت سر گذاشته ایم، موج اول را به طور کامل 

تجربه نکرده ایم.
 از دیدگاه اپیدمیولوژیک وقتی بیش از 35 یا 40 درصد از جمعیت، تجربه 
باید فکر  باشد،  بیماری فروکش کرده  بعد  باشند و  را داشته  بیماری  یک 
کنیم تعدادی بیمار عالمت دار و تعدادی بدون عالمت، با ویروس، تماس 

داشته اند.
است  ممکن  اما  هستیم  کرونا  اول  موج  کردن  تجربه  حال  در  کشور  در 
با آنچه در استان دیگری تجربه کرده ایم، متفاوت  شکل موج اول کرونا 
باشد. باید باور کنیم و به مردم هم بگوییم که ویروس کرونا تمام نشده، 
پیک بیماری رد نشده و کرونا، یک ویروس پیچیده تودرتوی صدهزارچهره 
است و ممکن است یک پروتکل درمانی در یک منطقه جواب دهد و در 

منطقه دیگری جواب ندهد.
وزیر بهداشت تصریح کرد: امروز بیشتر از قبل معتقدم که ویروس کرونا، 
بسیار پیچیده و هنوز هم ناشناخته است. هرگز فکر نکنیم که رفتار ویروس 
با روز قبل و در اقلیم های مختلف؛ یکسان است. رفتار ویروس کرونا در 
جنوب کرمان با هرمزگان و یا میناب با بندرعباس و شهرهای دیگر، کاماًل 
نژاد و آب وهوای مختلف،  اقلیم،  بنابراین ویروس کرونا در  متفاوت است 

بروز متفاوتی دارد.
مقابله  آینده  روزهای  برای  پزشکی  پرسنل  آمادگی  خصوص  در  نمکی 
از  و  ندارند  عمده ای  گرفتاری  هنوز  که  استان هایی  در  گفت:  کرونا،  با 
خواسته ام  درمان  و  پرستاری  معاونین  از  کرده اند،  عبور  قبلی  گرفتاری 
ارائه  با  و  بکشند  نفس  بتوانند  درمانی  کادر  همکاران  که  دهند  مهلتی  تا 
تسهیالتی بتوانند به همراه خانواده هایشان، با رعایت اصول بهداشتی سفر 
تازه نفسی داشته  بتوانیم همکاران  بود  راه  اگر طوفان جدیدی در  تا  کنند 

باشیم.
و  دیابت  چاقی،  گرفتار  کووید19،  بیماران  از  درصد   87 حدود  امروز  تا 
بیماری زمینه ای بودند. سیاست ما باید این باشد که تخت های بیمارستانی 
بعدی  فازهای  به  پرخطر  افراد  که  ندهیم  اجازه  و  شود  درگیر  کمتری 
بیماران  سال،   60 باالی  افراد  بعد  این  از  ما  هدف  گروه  بروند.  بیماری 
دارای بیماری زمینه ای و افراد چاق و دارای اضافه وزن است. سه روز قبل 
در استان هرمزگان دختربچه 10ساله ای بر اثر کرونا فوت کرد که با پدر 
و مادر خود برای گردش به قشم سفر کرده بودند و تنها مشکل این فرد، 

اضافه وزن بود.
باید وزن افراد را در افراد بالغ، کودکان و گروه های مختلف، کنترل کنیم 
برای کار ویژه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی  را  این فرصت  و 
عامل  به عنوان یک  وزن  کاهش  و  تغذیه  الگوی  زندگی،  تغییر سبک  در 
خطر برای گروه های مختلف جمعیتی باید غنیمت بشماریم. باید گروه های 
و  دهیم  توسعه  آن ها  برای  را  الکترونیک  خدمات  و  دریابیم  را  پرخطر 
تحویل  آن ها  منازل  درب  و  به راحتی  را  آن ها  موردنیاز  داروهای  بتوانیم 

دهیم و پزشکی از راه دور را برای این گروه ها، فعال تر کنیم.
نمکی تأکید کرد: حتمًا باید به همپوشانی و هم زمانی کرونا و آنفلوآنزا در 
فصل پاییز توجه ویژه کنیم، به همین دلیل بیش از 10 برابر سال گذشته 
در  واکسن  این  برای  تقاضا  البته  هستیم  آنفلوآنزا  واکسن  تأمین  به دنبال 
که  راهکارهایی  با  اما  نیست  راحت  آن  تأمین  و  است  یافته  افزایش  دنیا 
و  سالمندان  باردار،  مادران  جمله  از  پرخطر  گروه های  می کنیم،  دنبال 

بیماران دارای بیماری زمینه ای را واکسینه می کنیم.
علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها  در  آموزش  کرونا،  شرایط  در  نمی توانیم 
پزشکی را تعطیل کنیم چون نوع آموزش ها به گونه ای است که نمی توانیم 
همه آن ها را به صورت مجازی ارائه کنیم. دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
اما  کنند  تالش  حتمًا  مجازی  فضای  زیرساخت های  توسعه  در  پزشکی 
بخش های حضوری مانند آزمایشگاه ها و آموزش های بالینی را نمی توانیم 
به صورت مجازی آموزش دهیم. خوابگاه ها را باید به گونه ای مدیریت کنیم 

که پروتکل های بهداشتی به طور کامل رعایت شوند.

پایداری کرونا را باور کنید
رفتار ویروس در هر منطقه متفاوت است

بن بست خودساخته ای به نام چارچوبهای محدودکننده

مرسی که ما را با داس و میله نمی کشید!

وظیفه ای خطیر به نام مدیریت رشد کارکنان
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جمعیت«  »پیری  باوری  نرخ  کاهش  پیامد  اصلی ترین   
عدم  صورت  در  می شود  پیش بینی  که  جایی  تا  است؛ 
یک  از  بیش  آینده  دهه  دو  در  باروری،  نرخ  مثبت  تغییر 
سوم جمعیت را سالمندان تشکیل خواهند داد. این رخداد 
و  کار  نیروی  کاهش  جمله  از  پیامدهایی  موجب  می تواند 
سرمایه ی نیروی انسانی جوان، افزایش بار نیازمندی های 
اقتصادی،  رشد  کاهش  سالمندان،  اقتصادی  و  مراقبتی 
مشکالت امنیتی و … گردد که اگر به سرعت برای آن ها 
تدبیری نشود تا دهه ها قابل جبران و بازگشت نخواهند بود.

به  دیگری  بحران های  و  مسائل  مشکالت  این  البته 
افزایش  و  تولیدکنندگان  کاهش  جمله  از  دارد  دنبال 
و  اختالل  ایجاد  مصرف کنندگان که خود می تواند موجب 
فشار به ساختارهای اقتصادی کشور از جمله صندوق های 

بازنشستگی، تأمین اجتماعی و حتی بیمه ای گردد.
و  پزشک  نیروهای  به  کشور  بیشتر  نیازمندی  همچنین 
پرستار برای مراقبت های بهداشتی از این جمعیت سالمند 
و کمبود نیروی جوان خود می تواند در بحران هایی مشابه 
به  بحران کرونا، موجب فاجعه ای غیرقابل توصیف گردد. 
اجبار کشور به پذیرش  این مسئله می تواند موجب  عالوه 
مهاجرین از کشورهای همسایه در سطح بسیار باال شود. 
این موضوع با علم به حضور کشور ما در میان جنگ ها و 
دارای  حتی  و  نامطلوب  پیامدهای  منطقه ای،  بحران های 

خطر امنیتی، اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد داشت.
متأسفانه با وجود این پیامدهای نامطلوب هیچ نهاد مسئولی 
در  حتی  و  است  نداده  انجام  را  بحران  این  درخور  اقدام 
ضد  سیاست های  اجرای  شاهد  جامعه  موارد  از  بسیاری 
جمعیتی از نهادها و سازمان ها بوده ایم. به طور مثال دولت 
در اقدامی بحث برانگیز در پرداخت یارانه معیشتی بنزین، 
نشان داد هرچه تعداد فرزندان یک خانواده بیشتر باشد به 
که  جایی  تا  می گردد،  پرداخت  کمتری  یارانه  آن  اعضای 
برای فرزند ششم و هفتم یارانه ای در نظر گرفته نشده است.

روزهای  در  تومانی  میلیون  یک  وام  پرداخت  مورد  در  یا 
کرونایی، به سادگی با نادیده گرفتن تعداد فرزندان خانواده، 
دانست!  برابر  فرزند  با خانواده 4  را  فرزند  خانوارهای تک 
بحران  درگیر  کشورهای  دیگر  در  که  است  حالی  در  این 
به  هنگفتی  مبالغ  فرزند  هر  تولد  ازای  به  بعضًا  جمعیت، 
متعدد  حمایت های  از  مادران  و  می شود  پرداخت  والدین 
با  همراه  مدت  طوالنی  زایمان  مرخصی  جمله  از  دیگر 

حقوق و … برخوردار می شوند.
مضیقه  علت  به  ایرانی  جوانان  که  است  حالی  در  این 
اقتصادی و نداشتن مسکن حتی از ازدواج نیز بازمانده اند، از 
سوی دیگر دولت ها بدون توجه به اسناد و قوانین به راحتی 
از ساخت منازل ارزان مانند مسکن مهر دست کشیده اند. 
عدم برنامه ریزی صحیح شغلی و نبود پشتوانه برای جوانان 
در سن ازدواج نیز در کنار تمام فرهنگ سازی های نادرست، 
موجب افزایش سن ازدواج و درنتیجه کاهش نرخ باروری 

شده و دولت بدون مسئولیت پذیری در این حوزه با دست 
خود به بحران جمعیت دامن می زند.

دولت در این سیاست های ضد جمعیتی تنها نبوده و مجلس 
نیز با عدم تصویب بودجه مناسب برای درمان ناباروری و 
پیش نگرفتن سیاست نظارتی در حوزه ی بحران جمعیت 
است. حتی سازمان هایی  پیوسته  بحران  به جمع مسببین 
)ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  و  مستضعفین  بنیاد  مانند 
کولبران  به  بالعوض  کمک های  مانند  مواردی  در  نیز 
نشان  فرزندان،  تعداد  نگرفتن  نظر  در  با  دست فروشان  و 
می دهند که اراده ای برای سیاست های افزایش جمعیتی در 

هیچ نهادی به صورت اجرایی وجود ندارد.
متولی  عنوان  به  و سیما  نیز سازمان صدا  دیگر  مثالی  در 
فرهنگ سازی در چنین حوزه های استراتژیک و سرنوشت 
سازی، ساعت های متوالی پخش برنامه را با کمترین توجه 
این  وظایف  جمله  از  می برد.  آنتن  روی  بحران  این  به 

سازمان در شرایط حاضر پخش برنامه های تحلیلی، فیلم و 
از ازدواج های آسان، تشویق به فرزندآوری و  سریال هایی 
نکات مثبت خانواده های پرجمعیت و همچنین پرداختن به 
آگاه سازی در جهت بحران پیری جمعیت است اما متأسفانه 

این امر چندان جدی گرفته نمی شود.
و  بخش ها  همه  تعامل  بحرانی،  هر  حل  راه  اصلی ترین 
نهادها است و از نزدیک ترین تجربه های موفق آن می توان 
با همراهی دولت و مردم در کنار  به کنترل بحران کرونا 
سایر نهادها اشاره کرد. برای حل این بحران نیز باید تمام 
افزایش  موانع  رفع  راستای  در  مسئول  و  مرتبط  نهادهای 
جمعیت قدم بردارند که البته برای رفع آن نیازمند شناخت 

موانع هستیم.
شاید اولین و مهمترین عامل، افزایش سن ازدواج و حتی 
افزایش مجردان قطعی کشور باشد که باید برای رفع این 
روند نامطلوب، باید اقدامات بسیاری از جمله فرهنگ سازی 
زوج های  از  مؤثر  حمایت های  لزوم  دیگر  مورد  دهد.  رخ 
جوان تا 5 سال پس از ازدواج و تشویق به فرزندآوری آنها 

در سال های ابتدایی ازدواج است.
این حمایت ها شامل عمل به قوانین تصویب شده از جمله 
قانون تسهیل ازدواج، مرخصی زایمان برای مادران، تالش 
افزایش  و  اشتغال  آسان سازی  ارزان،  مسکن  تأمین  برای 
حمایت  زایمان،  هزینه های  کاهش  داران،  فرزند  حقوق 
و  ویژه تر  شکلی  به  خانواده ها  بیشتر(  )و  سوم  فرزند  از 
ارزش آفرینی در این راستا در جامعه است که در صورت بی 
البته  توجهی به آن ها به زودی بحرانی بسیار پرهزینه تر و 

مشکل تر را بر سر کشور خواهد آورد.
نقطه ی  به  بحران  این  آنکه  از  پیش  مسئولین  است  امید 
را  خود  هم راستای  اقدامات  برسد،  خود  جبران  غیرقابل 
می تواند  برود  دست  از  که  روزی  هر  که  چرا  کنند؛  آغاز 

خسارت های چندین ساله ای را به دنبال داشته باشد.

حقیقت تلخی که در انتظار ایران است

- برای تثبیت عادت سحرخیزی 66 روز به خود فرصت 
دهید.

آخرین تحقیقات نشان داده اند که 66 روز زمان برای 
ایجاد یک عادت جدید نیاز است. به بیان دیگر اگر تا به 
حال فردی سحرخیز نبوده اید 66 روز زمان نیاز است 
رایج  اشتباه  تثبیت شود.  که عادت سحرخیزی در شما 
بین کسانی که می خواهند یک عادت جدید خوب را در 
خود ایجاد کنند این است که بعد از چند روز تسلیم می 

شوند. همواره این نکته را به یاد داشته باشید:
تغییر در ابتدا سخت است، در اواسط آشفته کننده است 

اما در آخر باشکوه و افتخارآمیز خواهد بود.
سحرخیزی  به  عادت  که  هستید  فردی  اگر  نتیجه  در 
ندارید باید بدانید که برای ایجاد عادت جدید سحرخیزی 
عبور  اول  روز  چند  های  آشفتگی  و  ها  از سختی  باید 
کنید و ناامید نشوید. در واقع بعد از 66 روز، سحرخیزی 
به امری عادی برای شما تبدیل می شود به نحوی که 
بیدار  صبح   5 ساعت  از  دیرتر  توانست  نخواهید  دیگر 

شوید.
- هر روز راس یک ساعت دقیق بیدار شوید.

هر روز زمان یکسانی از خواب برخیزید. یک روز ساعت 
5 بیدار نشوید و روز دیگر 5:30. خود را متعهد کنید که 
تا پایان 66 روز در زمان ثابتی بیدار شوید. تنها در این 

صورت است که عادت سحرخیزی به ثبات می رسد
- از قانون 20/20/20 استفاده کنید.

برای یک ساعت اول بیداری تان برنامه داشته باشید. 
این برنامه می تواند به دلخواه خودتان تنظیم شود. به 

عنوان مثال می توانید از برنامه زیر استفاده کنید:
 20 دقیقه اول را به ورزش و نرمش اختصاص دهید: 
این کار باعث افزایش دوپامین خون شما می شود که 
سطح انگیزش شما را باال می برد، همچنین باعث ترشح 
سروتنین می شود که عامل ایجاد شادی است، همچنین 

نرخ متابولیسم شما را باال می برد.
20 دقیقه دوم را به مرور و اولویت بندی برنامه روزتان 
دهید:  اختصاص  بلندمدت تان  اهداف  مرور  همچنین  و 
این کار باعث می شود در طول روز در باالترین سطح 
بازده و تمرکز باشید و همچنین باعث می شود در همان 
ابتدای صبح آتش شور و اشتیاق در وجودتان شعله ور 

شود.
هر  دهید:  اختصاص  یادگیری  به  را  سوم  دقیقه   20  
اگر  آورید،  به دست  توانید  می  بیشتر  بدانید  بیشتر  چه 
تصمیم دارید درآمد خود را 2 برابر کنید زمان مطالعه و 

یادگیری تان را 3 برابر کنید.
- در جدول برنامه روزانه تان برای انجام فرآیند آماده 
ثابت  زمان  ساعت  یک  حداقل  تان  سازی صبحگاهی 
اختصاص دهید. بهترین بازه زمانی 5 تا 6 صبح است. 
تان  روزانه  برنامه  جدول  در  حتما  را  زمانی  بازه  این 
بنویسید. زیرا هنگامی چیزی را می نویسید به صورت 

ناخودآگاه نسبت به آن متعهد خواهید شد.
- ساعت زنگ دار خود را دور از تخت خواب قرار دهید. 
این کار باعث می شود حتی اگر تمایلی برای بلند شدن 
شوید  بلند  شوید  مجبور  باشید،  نداشته  خواب  تخب  از 
و ساعت را خاموش کنید. زیرا بیشترین مقاومت برای 
بیداری  اول  دقیقه  یک  همان  در  معموال  نشدن  بیدار 

است.
- برای اینکه بتوانید به باشگاه افراد سحرخیز بپیوندید 
منظور  این  به  بخوابید،  شب   11 از  قبل  ها  شب  باید 
لوازمی  از  اتاق خواب  به هیچ وجه در  باشد که  یادتان 
مانند کامپیوتر و یا موبایل استفاده نکنید. هرگز قبل از 
خواب در اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک 
یا  و  اخبار  هرگز  نکنید،  گذار  و  گشت  اینستاگرام  و 

تلویزیون تماشا نکنید.
در آخر یادتان باشد:

 اگر می خواهید به نتایجی دست یابید که فقط 5 درصد 
افراد جامعه به آن دست می یابند، باید کارهایی را انجام 
اراده  و  جرئت  جامعه  افراد  از  درصد   5 فقط  که  دهید 

انجام آن را دارند

چگونه می توانیم عادت 
سحرخیزی را در خود 

ایجاد کنیم

 سخنگوی سازمان ثبت احوال، از توزیع 46 میلیون و 
593 هزار و 706 کارت هوشمند ملی تا کنون خبر داد 
و گفت: بیش از 5 میلیون نفر از افراد واجد شرایط فاقد 

کارت هوشمند هستند.
نام کنندگان  آمار ثبت  ابوترابی در خصوص  سیف اهلل 
آخرین  اساس  بر  داشت:  اظهار  ملی،  هوشمند  کارت 
و  هزار   143 و  میلیون   57 کنون  تا  موجود  آمارهای 
ملی  کارت هوشمند  نام  ثبت  تکمیل  مراحل  نفر   332

را انجام دادند.
وی افزود: از این تعداد 46 میلیون و 593 هزار و 706 

نفر کارت هوشمند خود را دریافت کردند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه چاپخانه 
دولتی قول داده هفتگی 200 هزار کارت به ثبت احوال 
و 961 کارت  دیروز 641 هزار  تا  تحویل دهد، گفت: 
تولید داخل تحویل سازمان ثبت احوال داده شده و ما 

نیز میان افرادی که فرایند ثبت نام خود را تکمیل کرده 
بودند توزیع کردیم.

فاقد  قدیم  ملی  کارت های  اینکه  بر  تاکید  با  ابوترابی 
هر  موضوع،  این  به  توجه  با  داد:  ادامه  هستند،  اعتبار 
فردی که نیاز به دریافت خدمات داشته باشد باید برای 
همین  به  کند.  مراجعه  ملی  هوشمند  کارت  دریافت 
دلیل ما به طور میانگین هفته ای 350 تا 400 هزار نفر 

ثبت نام کننده جدید داریم.
فرد  هزار   500 و  میلیون   62 مجموع  در  افزود:  وی 
واجد شرایط دریافت کارت هوشمند در کشور داریم که 
تاکنون 57 میلیون و 143 هزار و 332 نفر آنها برای 
دریافت کارت ملی مراجعه کردند و بیش از 5 میلیون 

نفر نیز همچنان فاقد کارت هستند.
گفت:  افراد،  این  مراجعه  عدم  علت  مورد  در  ابوترابی 
این افراد احتمااًل نیاز به دریافت خدمات بانکی و…، 
نداشته اند و یا اینکه مسن هستند که تاکنون ثبت نام 
نکرده اند و به طور حتم تا پایان سال تعداد زیادی از 
آنها برای ثبت نام به دفاتر سازمان ثبت احوال مراجعه 

خواهند کرد.
رئیس  خصوص  به  ما  همه  تالش  کرد:  تاکید  وی 
موضوع  این  پیگیر  هفتگی  که  کشور  وزیر  و  جمهور 
هستند اینست که تا پایان سال پرونده کارت هوشمند 
ملی بسته شود و تمامی واجدین شرایط، این کارت را 

دریافت کنند.

بازار  و  بورس  شعار  ترین  اصلی  شفافیت  اینکه  علیرغم 
سرمایه هست اما نهاد متولی این بازار یکی از غیرشفاف 
دوستان  توجیه  است.  کشور  اقتصادی  موجودات  ترین 
قانونی سازمان  الزام  برای عدم شفافیت هم عدم  بورسی 

بورس به این کار است.
این یکی از دالیل اصلی ضرورت و فوریت اصالح سریع 
مجلس  توجه  قابل  می تواند  که  است  سرمایه  بازار  قانون 

جدید هم باشد.
مشکل مهم دیگر تعارض منافع در پیگیری تخلفات قانونی 
و  ستم ها  از  دادرسی  برای  واقع  در  است.  بورس  سازمان 

تخلفات این سازمان نهادی مستقل وجود ندارد.
مذکور،  سازمان  از  شکایت  این  برای  رسمی  مرجع  تنها 
دیوان عدالت اداری هست که با توجه به تخلفات پرتعداد 
دستگاه های اجرایی کشور، عموما شکایت از سازمان وارد 

فرایندی زمان بر و غیرموثر می شود.

به هیات  ما رو  البته ممکن است دوستان سازمان بورس 
داوری این سازمان یا سامانه شکایات ارجاع بدهند. منتهی 
سازمان  خود  به  متعلق  هم  این ها  که  است  این  مشکل 
بورس هستند و از قدیم داریم که »چاقو هیچ وقت دسته 

خودش رو نمی بره«!
بار می آورد.  به  تبعات بدی  این وضعیت  طبیعی است که 
تبعاتی مثل بستن ناگهانی برخی نمادها به مدتی طوالنی، 
محدود  مانند  محیرالعقول  و  غیرکارشناسی  تصمیماتی 
کردن دامنه نوسان قیمت، لغو غیرقانونی تصمیمات هیات 
در کوتاه مدت  اصلی  قربانی  و  اقتصاد  وزیر  توسط  مدیره 

فعاالن خرد بازار هستند.
در  و  ندارند  خود  حقوق  از  صیانت  برای  ابزاری  که  چرا 
خواهد  اقتصاد  کل  چشم  به  وضع  این  دود  هم  بلندمدت 
اقتصادی  فعاالن  ورود  مانع  وضعیت  این  چون  رفت 
حرفه ای به بازار سرمایه و توسعه قاعده مند این بازار است.

یکی از تحوالتی که در عرصه فناوری رخ داد، پدیده ای 
برای  را  خوبی  بسیار  ظرفیت  که  بود  رمزارز  نام  به 
مشکالتی  از  یکی  زیرا  کند  فراهم  می توانست  کشور 
محدودیت ها  بدلیل  الملل  بین  تجارت  زمینه  در  ما  که 
و تحریم های بانکی با آن مواجه هستیم، موضوع جا به 

جایی پول است.
رمزارز  استخراج  دستگاه های  و  رمزارزها  مقوله  وقتی 
)ماینر( در جهان مطرح شد، کشورهای مختلف مواضع 
مختلفی گرفتند؛ در کشور ما در تاریخ 13 مرداد سال 98، 
هیأت وزیران مصوبه ای را از نظر گذراند و تا حدودی این 
حوزه را ساماندهی کرد. یکی از مقوله ها در این مصوبه 

بحث مجوز بود.
نوع  یک  را  رمزارز  استخراج  و  تولید  دولت  که  آنجا  از 
صنعت تلقی کرد، صدور مجوز برای ماینرها را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت واگذار و اعالم کرد کسانی که 
را  آن  مجوز  باید  دارند،  را  حوزه  این  در  فعالیت  قصد 
رسمیت  واقع  در  مصوبه  این  بگیرند.  صمت  وزارت  از 

بخشیدن به فعاالن این حوزه بود.
با وجود مؤثر بودن مصوبه، اما متأسفانه در این مصوبه 
هیچ بحثی در خصوص دستگاه هایی که تا قبل از این 
مصوبه وارد کشور شده بودند، مطرح نشده بود؛ همین 
مساله، مشکالتی را ایجاد کرد زیرا از یک طرف سازمان 

تعزیرات ورود کرد و بر اساس گزارش مراجع انتظامی، 
وبسایت های  از  را  ماینرها  از کسانی که شاید  برخی  با 
اینترنتی خریداری کرده بودند برخورد کرد و پرونده هایی 
دستگاه ها  این  که  کسانی  دلیل  همین  به  شد؛  تشکیل 

را خریداری کرده بودند یا از دستگاه استفاده نکردند یا 
اینکه به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه دادند.

دارندگان 400 هزار ماینر خود اظهاری می کنند. در این 
داده  خوداظهاری  فرصت  شهروندان  به  اواًل  پیشنهاد، 

شده است؛ یعنی دارندگان دستگاه ماینر از تاریخ اعالم 
وزارت صمت تا 30 روز فرصت دارند که دستگاه خود را 

خوداظهاری کنند و حقوق گمرکی آن را بپردازند.
خوداظهاری چند پیامد مثبت دارد، اواًل باعث می شود که 
حقوق گمرکی که دولت از آن محروم شده بود، پرداخت 
همچنین  است؛  دولت  برای  خوبی  درآمدزایی  که  شود 
ماینر  دستگاه  هزار   400 حداقل  غیررسمی  آمار  طبق 
یا معطل  این دستگاه ها  از  بسیاری  داریم که  در کشور 
مانده و استفاده نمی شوند یا اینکه به صورت زیرزمینی 
استفاده می شوند. در صورتی که پیشنهاد مذکور تصویب 
فعالیت های  که  می شود  ایجاد  فرصت  این  عماًل  شود، 
از  استفاده مجاز  برای  زیرزمینی شفاف شده و مشکلی 
این دستگاه ها وجود نداشته باشد؛ مالکان این دستگاه ها 
می توانند این دستگاه ها را تحت شرایطی که در مصوبه 
اختیار  در  هستند  مجوز  صاحب  که  مراکزی  در  آمده، 

بگذارند و از منافعش استفاده کند.
کشف  دستگاه  چنانچه  نگیرد،  صورت  خوداظهاری  اگر 
شود پرونده به تعزیرات ارجاع می شود؛ اما فکر می کنیم 
یک  وقتی کسی  زیرا  می گیرد  خوداظهاری صورت  که 
دستگاه ارزشمند داشته باشد، می ارزد که 4 درصد حقوق 
گمرکی را بدهد و سپس با خیال راحت و آرامش از این 

دستگاه استفاده کند.

5 میلیون ایرانی فاقد کارت ملی 
هوشمند

معضل شفافیت و تعارض منافع در خود 
سازمان بورس!

رسمیت بخشیدن به فعالیت 400 هزار ماینر
دولت تصمیم می گیرد
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