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ایرانیان  برای  تلخی  روز  امسال  فروردین  یازدهم 
بود: در آن روز 3186 نفر به کرونا مبتال شدند. بعد 
از آن، که هم مردم و هم دولت نگران شده بودند، 
بیش از پیش مراقبت کردند تا آمار کاهشی شود و 
شد. با این حال، غفلت فراگیری که همه مان را در 
بر گرفته باعث شد در روز 15 خرداد 1399، دوباره 
به قله برگردیم و رکورد مبتالیان بار دیگر شکسته 

شود:  3574 مبتال در روز.
نمودارها نشان می دهد از یک ماه پیش، روند ابتال 
و مرگ و میر افزایشی است و در این باره چند نکته 

قابل تأمل است:
کرونا کم  برابر  در  ها  آدم  ما  کار،  اینجای  تا   -  1
قرنطینه  از  و  شود  تمام  کرونا  بود  قرار  ایم.  آورده 
و محدودیت های اجتماعی خارج شویم ولی تمام 
نشد و ما ناچار از پناهگاه هایمان بیرون آمده ایم.

یا  اردیبهشت  در  بودیم  امیدوار  مان  همه  تقریبًا 
راحتی  به  نفسی  و  شود  کم   19 کووید  شّر  خرداد 
رکورد  دوباره  کرونا  که  آمده  خبر  حاال  اما  بکشیم 
هوا  گرمای  است؛  شده  آغاز  اش  دوم  موج  و  زده 

هم افاقه نکرد!
2 - اگر انسان را -عادت کنندۀ بی خیال- تعریف 
نگردید؛  دلیلی  هیچ  دنبال  ایم.  نکرده  خطا  کنیم، 
امروزش  و  اول  روزهای  مقایسه  و  کرونا  همین 
می  رعایت  چقدر  روزها  آن  است.  مدرک  بهترین 
کردیم و جز در موارد ضرورت از خانه بیرون نمی 
آمدیم ولی اکنون انگار نه انگار که کرونا هنوز دارد 

می ُکشدمان!
گو این که وقتی متوجه شدیم در برابر کرونا خلع 
سالح هستیم، به -مکانیزم دفاعی بی خیالی- پناه 

بردیم.
3 - کرونا را هنوز جدی نگرفته ایم. چون نامرئی 
 19 کووید  اگر  کشد.  می  صدا  و  سر  بی  و  است 
و  بعثی  دار  سبیل  نظامیان  مانند  داشت  ای  قیافه 
کشت و کشتارش صدای انفجار داشت، حتمًا جدی 

ترش می گرفتیم.
جنگ ایران و عراق 2888 روز طول کشید و طبق 
آمار رسمی، 190 هزار ایرانی در جبهه های جنگ 
روز  هر  متوسط  به طور  یعنی  رسیدند؛  به شهادت 

66 نفر.
از آغاز کرونا در ایران -طبق اعالم رسمی- حدود 

110 روز می گذرد و باز طبق آمار رسمی، در این 
مدت 8134 نفر جان خود را از دست داده اند؛ یعنی 

به طور متوسط هر روز 74 نفر.
از  تحمیلی  جنگ  از  بیش  کرونا  دیگر،  بیان  به 
و  ندارد  صدا  و  سر  ولی  گیرد  می  قربانی  ایرانیان 

همین جاست که فریب می خوریم.
به  بعثی های مجهز  از  تر  با دشمنی خطرناک  ما، 
توپ و تانک و موشک و جنگنده و بمب شیمیایی 
رو به رو هستیم؛ آن وقت خیلی هایمان به خودمان 
ماسک  یک  خانه،  از  بیرون  دهیم  نمی  زحمت 

سبک بزنیم.

4 - با توجه به جمعیت 80 و چند میلیونی ایران، 
تا امروز یک هزارم جمعیت ایران کرونا گرفته اند. 

فاجعه است: از هر 1000 ایرانی یک نفر!
به  کارشان  که  است  کسانی  به  مربوط  این  تازه 
دکتر و بیمارستان کشیده و شناسایی شده اند و اال 
انتقال  آمار بسیار بیشتر است و این یعنی، احتمال 

نیز بسیار باالست.

گرفته  فرایمان  نیز  طنزآمیز  تلخ  توهم  یک   -  5
است. اول مغازه ها و رستوران ها و اماکن عمومی 
را بستند و بعد از مدتی گفتند بروید در فالن سایت 
رعایت  با  و  بگیرید  رهگیری  کد  و  کنید  نام  ثبت 

پروتکل های بهداشتی، فعالیت تان را آغاز کنید.
بهداشتی؟!  های  پروتکل  کدام  رعایت  با  واقعًا  اما 
وارد مغازه ها و رستوران ها و اماکن عمومی که کد 
رهگیری هم دارند بشوید و ببینید با قبل از کرونا 

چه تفاوتی دارند؟
خالی  برای  و  اند  کرده  عادی  را  ها  فعالیت  همۀ 
رعایت  با  ای-  کلیشه  عبارت  عریضه،  نبودن 
پروتکل های بهداشتی- را تکرار می کنند؛ گو این 

که کرونا از این کلمات می ترسد!
شاید هم بتوانیم بگوییم انسان موجودی خودفریب 

است.
نروید، ماسک  به جاهای شلوغ  امکان  تا حد   - 6
بزنید، ضدعفونی یادتان نرود و سیستم ایمنی بدن 
تان را مدام تقویت کنید. بپذیریم که وارد موج دوم 
کرونا شده ایم و مرگ های بیشتری در راه است، 

بیش از یک جنگ نظامی!

نائب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه 
قیمت  شدید  افزایش  یا  قیمتی  سونامی  امسال 
تجربه  گذشته  درسالهای  آنچه  همانند  مسکن 
می شود  پیش بینی  می گوید  داشت  نخواهیم  شد 
سقف  به  مسکن  قیمت  رشد  بزرگ  شهرهای  در 
تورم نزدیک باشد و به دلیل نبود توازن عرضه و 
تقاضا این افزایش در شهرهای بزرگ بیشتر است 
اما در شهرهای کوچک این افزایش قیمت مسکن 

کمتر است.
درصدی   15 افزایش  به  اشاره  با  عقبایی  حسام 
مسکن در ایام کرونا افزود: » افرادی که در فضای 
مجازی اقدام به فروش واحد مسکونی یا تجاری 
خود کرده اند؛ خانه خالی داشته اند، آنها نیز با وجود 
قیمت های  با  را  خود  واحدهای  معامالت  رکود 
گفت  می توان  بنابراین  کرده اند  عرضه  باالتری 
و   98 اسفند  معامالت  در  تورمی  رکود  وضعیت 

فروردین 99 ادامه داشته است.«
نائب رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت:  » این 
یکی  و  است  تورمی  انتظارات  از  ناشی  افزایش 
است  سیاست هایی  و  تصمیم ها  اصلی  عوامل  از 
که اقتصاد کالن کشور اتخاذ می شود. مرکز آمار 
کرده  اعالم  درصد   30.2 را  فروردین  تورم  ایران 
بی تاثیر  تورم  این  از  نیز  مسکن  بخش  بنابراین 

نبوده است.«

 45 مسکن  بخش   « کرد:   خاطرنشان  عقبایی 
داده  اختصاص  به خود  را  اقتصاد کشور  از  درصد 
است و نمی توان تاثیرپذیری آن از تورم را نادیده 
عرضه  بین  توازن  آنکه  مهمتر  نکته  و  گرفت 

وتقاضا در بخش مسکن وجود ندارد.«
وی افزود: » تسهیالت اختصاص یافته به بخش 
به  زیادی  انتخاب  قدرت  و  است  ناچیز  مسکن 

مردم نمی دهد این موضوع در کنار کاهش قدرت 
به  که  است  موضوعاتی  جمله  از  مردم  اقتصادی 

رکود در معامالت مسکن دامن زده است.«
از  مردم  اقتصادی  قدرت  اینکه  بیان  با  عقبایی 
افزایش  میزان   « گفت:   است،  عقب تر  تورم  نرخ 
حقوق در بخش های لشکری و کشوری حدود 22 
درصد است درحالی که تورم اعالمی فقط در ماه 

فروردین امسال 30.2 درصد است و مجموعه این 
بخش  تا  است  داده  هم  دست  به  دست  عوامل 
هم  شعار  با  و  باشد  قیمت  افزایش  شاهد  مسکن 
جلوگیری  بخش  این  قیمت  افزایش  از  نمی توان 

کرد.«
اظهار کرد:   امالک  اتحادیه مشاوران  رئیس  نائب 
» پیش بینی ما این است که با توجه به ادامه روند 
بیماری کرونا، قرار داشتن در ماه رمضان و فشار 
حجم انباشته تقاضای بهمن و اسفند سال گذشته 
این تقاضا به ماه های بعد منتقل می شود و از اویل 
بازار  وارد  مراجعان  از  انباشته ای  حجم  خردادماه 
مسکن شوند. حتی با وجود رکود معامالت مسکن 
قیمت همراه  افزایش  با  این بخش  ایام کرونا  در 
بوده است و این پیش بینی وجود دارد که در نیمه 
افزایش  با  اول سال 98 در حوزه خرید و فروش 

قیمت در سقف تورم همراه باشیم.«
وی افزود: » پیش بینی می شود در شهرهای بزرگ 
رشد قیمت مسکن به سقف تورم نزدیکتر باشد و 
افزایش  این  تقاضا  و  عرضه  توازن  نبود  دلیل  به 
شهرهای  در  اما  است  بیشتر  بزرگ  شهرهای  در 
و  است  کمتر  مسکن  قیمت  افزایش  این  کوچک 
یا  سونامی  است.  بیشتر  تورم  خط  با  آن  فاصله 
گونه  سونامی  و  نامتعارف  قیمت  یا  قیمت  جهش 
قیمت همانند سال گذشته قابل پیش بینی نیست.«

برابری جنسیتی در محیط کار و سهم  از  سال ها 
برابر زنان و مردان در اقتصاد کشور سخن ها گفته 
همچنان  اما  است.  شده  انجام  نیز  تحقیقاتی  و 
وضعیت فعلی، نشان از نبود فرصت های برابر در 
اشتغال بین زنان و مردان است. سهم اشتغال زنان 
به عنوان نیمی از جمعیت کشور، نسبت به سهم 
زنان  در  بیکاری  درصد  است.  کمتر  بسیار  مردان 
بیشتر  بسیار  مردان  بیکاری  درصد  از  همچنان 
با وجود توانمندی های مشترک میان  است؛ حتی 
با مشکالتی  زنان  اشتغال  باز هم  مردان،  و  زنان 
و  می شوند  استخدام  زودتر  زنان  است.  مواجه 
ناخواسته(  چه  و  خواسته  )چه  مردان  از  زودتر 
روی  پیش  فراوانی  چالش های  می شوند.  بیکار 
وجود  اقتصاد  در  زنان  سهم  رفتن  باال  و  اشتغال 
دارد. بزرگ ترین چالش زنان در اشتغال، »قوانین 
و مقررات نوشته و نانوشته« است. قانون مرخصی 
زایمان که برای زنان دو سال تعریف شده است، 
در واقع کمک و لطف به زنان نیست بلکه حذف 
به  توجه  با  است.  اقتصادی  عرصه های  از  زنان 
آن  در  که  رکودی  و  کشور  اقتصادی  شرایط 
کارمندی  می دهد  ترجیح  کارفرما  کدام  هستیم، 
کار  سر  سال  دو  مدت  به  که  کند  استخدام  را 
شدیدتر  رقابت  باعث  ساده ،  قانون  همین  نیاید؟ 
حق  در  بی عدالتی  مواقعی،  در  و  استخدام  برای 
زنان جویای کار می شود. در بسیاری از کشورهای 
زن  و  مرد  بین  زایمان  مرخصی  شمالی،  اروپای 

کارفرما  دوش  بر  باری  هم  تا  می شود  تقسیم 
گروه  دو  هر  برای  اشتغال  برابری  هم  و  نباشد 
ایجاد شود. چالش دیگر، فرهنگ حاکم بر جامعه 
است. در کشور توجه به زنان بیشتر در حوزه های 
عاطفی است و مسوولیت ویژه آنها را در نگهداری 
زن  نقش  بر  کمتر  و  می بینند  فرزندان  تربیت  و 
بر  زنان  به  نگاه ها  باید  تاکید می شود.  اجتماع  در 
اساس توانمندی ها باشد و اگر مشارکتی در حوزه 
نگهداری و تربیت فرزندان صورت بگیرد، باید زن 
و مرد سهم یکسانی در آن داشته باشند تا منجر به 
از  زنان در عرصه های دیگر نشود  کاهش حضور 
این راه می توان به توسعه و رشد اقتصادی رسید. 
زنان  از چالش های  نیز یکی دیگر  سطح دستمزد 
حوزه  در  نابرابری  باعث  که  است  کار  محیط  در 
اینکه  به  توجه  با  می شود.  مردان  و  زنان  اشتغال 
در قانون برای زنان و مردان دستمزد برابر در نظر 
نمی افتد  اتفاقی  چنین  قاعده  در  اما  شده،  گرفته 
است.  مردان  از  کمتر  زنان  دستمزدهای  گاهی  و 
نگرفتن  قرار  و  تبعیضی  نگاه های  دیگر،  چالش 
زنان در اولویت استخدام است. همین امر موجب 
با  قیاس  در  مستعد  زنان  بیکاری  سهم  افزایش 
عدم  نشان دهنده  این  که  می شود  مستعد  مردان 
استفاده از نیروی کار» کارآ« است . چالش دیگر، 
نگاه زنان به خود به عنوان عضوی از جامعه است. 
نیز  زنان  خودباوری  تبعیضی،  نگاه های  دلیل  به 
توانایی های  به  زنان  است.  یافته  کاهش  به شدت 

خود باور ندارند و برای ورود به عرصه های رقابتی 
به  شوند،  داوطلب  هم  اگر  نمی شوند.  داوطلب 
مسائل  و  اجتماعی  باورهای  بودن  پایین  دلیل 
وجود  با  نمی آورند.  رای  فعالیت  برای  فرهنگی، 
برنامه های توسعه ای برای افزایش سهم زنان در 
کشور  در  جنسیتی  تبعیض های  همچنان  اقتصاد، 

وجود دارد و مسووالن نیز از آن آگاهی دارند ولی 
همچنان راه به جایی نبرده ایم. هر سال بر حقوق 
برابر زنان در توسعه اقتصادی تاکید می شود ولی 

همچنان به پاسخی نرسیده و نخواهیم رسید.

رفاه  که سنجش  است  مهمی  از شاخص های  یکی  سرانه  درآمد  شاخص 
اقتصادی و قدرت خرید نسبی مردم در سطح جامعه را ممکن می کند. با 
این وجود زمانی می توان تصویر دقیق تری از وضعیت رفاه مردم ارائه داد 
که وضعیت توزیع ثروت و نابرابری هم در کنار شاخص درآمد سرانه قرار 

گیرد.
گزارش های آماری نشان می دهد میانگین درآمد سرانه جهان در 10 سال 
ایران  اما درآمد سرانه مردم  گذشته رشد حدودا 28 درصدی داشته است 

نه تنها رشد نکرده بلکه حدود دو درصد نیز کمتر شده است.
تولید  صعودی  روند  خصوص  این  در  بحث برانگیز  موضوعات  از  یکی 
سال  از  که  طوری  به  است  بوده  سال ها  این  طی  ایران  داخلی  ناخالص 
هزار   242 به  میلیارد  هزار   44 از  داخلی  ناخالص  تولید   1355 تا   1338
میلیارد ریال رسیده است. تداوم این روند طی یک دوره 17ساله منجر به 
رشد 5/5 برابری اقتصاد ایران شده است. با این حال رشد تولید ناخالص 
روند  جنگی  شرایط  و  انقالبی  شرایط  واسطه  به  و   57 سال  از  داخلی 
اگرچه  رساند.  ثبت  به  را  30 درصدی  و کاهش  به خود گرفت  معکوسی 
در برخی دوره ها افزایش تولید ناخالص داخلی را تجربه کردیم، اما چنین 

رشدی در درآمد سرانه مردم منعکس نشده است.
گزارش های آماری نقطه اوج درآمد سرانه ایران را سال 55 اعالم می کنند. 
اگر عدد این سال را به عنوان سال مبنا و متوسط درآمد سرانه 100 در نظر 
بیانگر  یافته است که  پایان سال 97 به 70 کاهش  این عدد در  بگیریم، 

کاهش 30 درصدی درآمد سرانه نسبت به سال 55 است.
شرایط  واسطه  به  را  سرانه  درآمد  شدید  سقوط   ،67 سال  تا   55 سال  از 
جنگی تجربه کردیم، به طوری که این درآمد در سال 67 و بر اساس عدد 
مبنای سال 55، به عدد 40 رسید. به این ترتیب در این بازه زمانی متوسط 
تا 97،  از سال 67  اگرچه  ایرانی 60 درصد سقوط کرد.  درآمد سرانه هر 
درآمد سرانه بهبود مالیمی را تجربه کرد و به عدد 72 رسید اما برگشت 
به سال طالیی 55 هرگز ممکن نشد. در عین حال درآمد سرانه کشورهای 
ترکیه، هند و چین در این فاصله زمانی به ترتیب 2/7، 5/5 و 27 برابر شد.

در  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  شدن  متبلور  از  مانع  که  مسائلی  جمله  از 
ملی  پول  ارزش  مستمر  کاهش  در  باید  را  شده  ایرانی ها  سرانه  درآمد 
بی ثباتی  دولت،  مخارج  گسترش  واسطه  به  و  ساله  هر  کرد.  جست وجو 
عارضه  مهم ترین  با  پول،  حجم  رشد  شدن  بی ثبات  و  مالی  سیاست های 
اقتصاد ایران یعنی افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و همچنین 
و  اقتصادی  نظام  در  رقابت  ضعف  بوده ایم.  مواجه  سرانه  درآمد  کاهش 
دولتی بودن اقتصاد عارضه دیگری است که مانع از رشد درآمد سرانه طی 
این سال ها شده است. در چنین اقتصادی دولت همه کاره است، مالک نفت 
بخواهد  که  اندازه  هر  به  و  می فروشد  نفت  بخواهد  که  گونه  هر  و  است 
در  و  هموار  را  رانت  توزیع  مسیر  موارد  این  مجموعه  می کند.  خلق  پول 
عین حال مسیرهایی را که به توزیع ثروت در میان مردم منتهی می شود 
مسدود کرده است. از آنجا که درآمد حاصل از فروش نفت نیز به توزیع 
ثروت منجر نمی شود، حتی باال رفتن صادرات نفت نیز نتوانسته اثر مثبتی 

روی درآمد سرانه داشته باشد.
وضعیت  در  باید  را  ایران  اقتصاد  جدی  عارضه های  از  دیگر  یکی  شاید 
سرمایه گذاری خارجی کشور جست وجو کرد. اگرچه سرمایه گذاری خارجی 
کشور در دوران 40 ساله پس از انقالب با افت و خیزهای زیادی مواجه بوده 
و در برخی سال ها وضعیت مناسب تری داشته است اما نمره سرمایه گذاری 
بهبود وضعیت درآمد سرانه  از  مانع  پایین است و  ایران همچنان  خارجی 
طی این سال ها شده است. اگر از دالیل عمومی کاهش درآمد سرانه طی 
ایران در سال 98 دست  این سال ها عبور کنیم، به وضعیت ویژه اقتصاد 
به عبارتی در 12 ماهه گذشته سه عامل موردی سقوط قیمت  می یابیم. 
نفت، تشدید تحریم ها و بحران کرونا نیز گریبانگیر اقتصاد شده و مسائل 
بنیادی و نهادی کشور را تشدید کرده است. بنابراین از آنجا که رشد درآمد 
سرانه بدون نفت اقتصاد ایران در 14 سال گذشته حدود چهار درصد بوده 
و با توجه به کاهش 34 درصدی درآمد سرانه هر ایرانی از سال 90 تا 98، 
در شرایط  )که  یابیم  اقتصادی هشت درصدی دست  رشد  به  بتوانیم  اگر 
است(، شش  باالی صفر درصد محال  اقتصادی  به رشد  کنونی دستیابی 
سال طول خواهد کشید تا به سطح درآمد سرانه سال 90 برسیم. مهم ترین 
خروجی این مسیر تاریک، گسترش فقر اجتماعی است که زدودن آثار و 

تبعات این موضوع، نیازمند تخصیص منابع گسترده مالی است.

عارضه های مزمن اقتصاد 
ایران

چالش خودباوری زنان

سونامی قیمت ها در انتظار بازار مسکن

تلفات انسانی بیش از جنگ تحمیلی



سال دوم شماره 91-دوشنبه 19 خرداد  1399-8  ژون 2020-16 شوال  31441

 چند ماهی است که یکی از مغازه های مسیر رفت و آمدم به 
سر کار، توجهم را به خودش جلب کرده است. کسب و کار 
فعال در این مغازه حداکثر هر دو ماه یک بار تغییر می کند 
و بیشتر از دو ماه دوام نمی  آورد. چند ماه پیش محصوالت 
از یک ماه و نیم به  لبنی در آن مغازه فروخته می شد، بعد 
بوتیک تبدیل شد، دو ماه بعد از آن هم به فروشگاه لباس 
از چند هفته پیش هم به کافی شاپ  ورزشی تبدیل شد و 
تبدیل شده است. باید منتظر بمانم و ببینم بعد از چند هفته 
به چه صنفی تغییر کاربری می دهد! برایم جای سؤال است 
که چطور کسانی که مغازه را اجاره می کنند، اصاًل توجهی 
و  مغازه  باالی  اجاره  به  توجه  با  که  ندارند  موضوع  این  به 
نتوانسته اند دخل  افراد  از  تردد کم در آن محدوده، بسیاری 
تعطیلی کسب  به  مجبور  ناچار  و  کنند  یکی  را  و خرجشان 
پر و خالی  بعد دیدم که  قرارداد شده اند.  و کارشان و فسخ 
شدن این مغازه و تغییر افرادی که با مالک آن قرارداد اجاره 
ماست.  از  خیلی  زندگی  داستان  می کنند،  فسخ  و  می بندند 
کسانی که می بینند در جامعه ما، مهندسان و پزشکان زیادی 
وجود دارند که با وجود چندین سال سابقه کار، بی کار هستند 
دانشگاه  از  که  دارند  اصرار  همچنان  ندارند،  کافی  درآمد  و 
چند  از  بعد  و  بخوانند  درس  رشته ها  این  در  و  شوند  قبول 
سال فارغ التحصیل شوند و در نهایت آینده شغلی خود را با 
همین شغل ها بسازند. کسی که به وضوح مشاهده می کند 
که سرمایه گذاران زیادی در یک زمینه سرمایه گذاری کرده 
و متحمل شکست و ضرر شده اند، ولی همچنان اصرار دارد 
که در آن زمینه سرمایه گذاری کند. جالب تر از همه در بازار 
فروشنده و خریدار سهام  بهادار، هر دو طرف  اوراق  بورس 
را  درست  کار  و  کرد  خواهند  سود  کار  این  با  که  معتقدند 
انجام می دهند؛ یعنی هم فروشنده و هم خریدار سهام، انتظار 
خوبی  قیمت  به  است  معتقد  فروشنده  یعنی  دارند؛  را  سود 
به  خرید  حال  در  که  است  معتقد  هم  خریدار  و  می فروشد 
دارایی  و  ملک  فروش  و  خرید  بازار  در  است.  خوبی  قیمت 
از  زیاد رخ می دهد. کسی که خوشحال  اتفاقاتی  هم چنین 

به سر کرده  را دست  این است که ماشین دست دوم خود 
و با قیمتی باالتر از قیمت واقعی از دست آن راحت شده و 
خریداری که احساس برنده بودن می کند و معتقد است که 

ماشین را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی اش خریداری کرده 
است. همه این موارد نشان دهنده یک موضوع است و آن هم 
این که ما انسان ها عالوه بر اینکه به توانمندی ها و عقل و 

هوش خودمان بسیار اعتماد داریم، نسبت به عملکردمان هم 
بسیار خوش بین هستیم. همه ما احساس می کنیم که تدبیر و 
هوشمندی مان نسبت به دیگران خیلی بیشتر است و دیگران 
خطاها و اشتباهات و کوتاهی هایی مرتکب می شوند که ما 
هم  اوقات  گاهی  البته  شد.  نخواهیم  مرتکب  را  آنها  هرگز 
می نامیم  بلندپروازی  را  خودمان  بزرگ  اشتباهات  از  بعضی 
و چه بسا به آنها افتخار هم بکنیم.این خطا عالوه بر اینکه 
ناشی از اقدام احساسی ماست، به عملکرد پراشتباه سیستم 

یک مغز ما هم مرتبط می شود.
در واقع سه عامل را برای این نوع خطاها می توان برشمرد:

برنامه  یک  جانب  به  می کنیم،  تمرکز  هدف  یک  بر  ما   -
نادیده می گیریم  را  پایه مربوطه  متمایل می شویم و آهنگ 
رفتار  خوش بینانه  و  نگرانه  ایده آل  بسیار  برنامه ریزی  در  و 

می کنیم.
- ما بر آنچه می توانیم انجام دهیم تمرکز می کنیم و برنامه ها 

و مهارت های دیگران را نادیده می گیریم.
- ما بر آنچه می دانیم تمرکز می کنیم و آنچه را نمی دانیم، 
اطمینان  عقایدمان  به  می شود  باعث  که  می گیریم  نادیده 

بیش از اندازه داشته باشیم.
در  بزرگ  اشتباهاتی  مرتکب  می شوند  باعث  عوامل  این 
زندگی شویم و هزینه های زیادی در این راه متحمل گردیم.

در واقع سیستم یک مغز در این میان نقش اصلی را بازی 
می کند و با اعتماد بیش از اندازه خود که ناشی از اطمینان 
بیش از حد به انسجام داستان ساخته شده بر اساس ذهنیات 

است تا کیفیت و میزان اطالعات، گرفتار این دام می شود.
خطاها،  نوع  این  بر  غلبه  راه های  بهترین  می رسد  نظر  به 
تقسیم بهینه کار بین سیستم یک و سیستم دو و بهره گیری 
نگاهی  داشتن  دو،  سیستم  توانمندی های  از  کارآمدتر 
مشورت  نهایت  در  و  موضوعات  و  مسائل  به  واقع گرایانه 
تلقی  ارزشمند  و  افراد  سایر  دیدگاه های  و  نظرات  گرفتن  و 

کردن نظرات مخالف باشد.

بلندپروازی یا توهم؟ تدبیر یا حماقت؟

 
خودمان  ما  نیستیم،  نظرمان  ما  نیستیم،  کارمان  خروجی  ما 
انسانی منحصربه فرد. آنچه  هستیم، فردی با شخصیت و هویت 
به عنوان  آنچه  دیده می شود،  ما  از  و تالش  کار  نتیجه  به عنوان 
از  گوشه ای  تنها  می شود،  شنیده  یا  خوانده  ما  از  دیدگاه  و  نظر 
این  ایرادی در  اگر  تالش ذهنی ما برای به خلق کردن هست. 
بشویم،  ایرادات  آن  متوجه  می توانیم  دارد،  وجود  خروجی ها 

می توانیم یاد بگیریم.
می بینند،  که  موجوداتی  هستیم.  یادگیرنده  موجوداتی  ما 
بازخورد  می دهند،  انجام  می گیرند،  یاد  می کنند،  فکر  می شنوند، 
می گیرند، دوباره یاد می گیرند و کار بهتری خلق می کنند و نگاه 

کامل تری به دنیای اطراف خودشان پیدا می کنند.
وقتی اثری، نظری یا کاری نقد می شود، این صرفًا آن اثر و نظر 
می شویم.  نقد  که  نیستیم  ما  این  می شود.  نقد  که  است  کار  و 
است  کار  نتیجه  این  نمی شود،  دیده  ما  تالش  و  کار  نتیجه  اگر 
که دیده نمی شود نه ما به عنوان یک انسان و فردی مستقل در 

این دنیا.
بخشی  به عنوان  فردی  تالش  نتیجه  و  دیدگاه  گرفتن  نظر  در 
خودکشی  هست.  خودکشی  یک  هویتمان،  و  وجودمان  از 

خودخواسته.
وقتی که نتیجه کار من از من جدا شد و در منظر دید عموم قرار 
اثر را خلق کرده نیستم. من  گرفت، دیگر من آن آدمی که آن 
بازخورد گرفته ام، من مخلوق خودم را از نگاه دیگران دیده ام و 
از  اثر بعدی من متفاوت تر  این باعث می شود که  یاد گرفته ام و 

آن چیزی باشد که اکنون در معرض دید دیگران قرار گرفته.
آثار ثابت هستند و مغز انسان در حال تکامل. آثار بی تغییر هستند 
و شخصیت و ذهن انسان در حال تغییر و بهبود؛ و این یعنی نقد 

اثر در حکم نقد فرد نیست.
پس نباید ترسید از اینکه اثری نقد شود، نتیجه کاری دیده نشود، 
دیدگاهی نادرست باشد، نوشته ای ایردادار باشد. باید خلق کرد و 
رد شد. باید آفرید و بازخورد گرفت و روزبه روز بهتر شد و جز این 

راهی به سرمنزل مقصود نیست.

مسئولیت پذیری اجتماعی
متفاوت  شخصیت های  با  انسان هایی  از  مرکب  انسانی  جامعه   
است اما فرهنگ عمومی و اجتماعی وجه مشخصه یک ملت و 
مردم یک جامعه را نمایان می کند. در فرهنگ عمومی، ارزش ها 
و هنجارهایی وجود دارد که در فرآیند اجتماعی شدن، ارتباطات 
خانوادگی، روابط فرزندان در مدرسه و دانشگاه و جامعه آموخته 
دارای  بشری  جامعه  به  نسبت  تدریج  به  جامعه  افراد  و  می شود 
و  فرآیندها  این  می شوند.  نگرش  و  رویکرد   ، ادراک   ، احساس 
تحوالت مبنای بسیاری از انگیزش ها را در فرد بوجود می آورند 
بطوری  می کنند،  تعیین  را  فردی  تالش های  هدف  و  جهت  و 
در  مستمر  بصورت  را  خود  انرژی  و  توان  همه  انسان  یک  که 
جامعه  بقای  و  دوام  می گیرد.  بکار  اهدافش  به  رسیدن  خدمت 
انسانی،کاهش آسیب پذیری های اجتماعی، برخورداری جامعه از 
پایدار، متضمن وجود  توسعه  در مسیر  داشتن  قرار  و  نسبی  رفاه 
سرمایه های مختلف طبیعی، انسانی، فیزیکی و مالی و اجتماعی 
می باشد. تعهد ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی مولفه هایی مهم از 
سرمایه اجتماعی محسوب می شوند که در کنار سایر مولفه هایی 
بهره  زمینه  مدنی،  نهادهای  و  مدارا  مشارکت،  اعتماد،  همچون 
برداری از سایر منابع را در راستای حصول توسعه فراهم می کنند 
و افراد جامعه را در خدمت اهداف اجتماعی و سعادت جمعی قرار 
خواهد داد. افراد متعهد در جامعه کسانی هستند که دارای ارزش 
را  از درون خود  اجتماعی هستند و  و صاحب نگرش های مثبت 
باعث  تعهد  این  می دانند.  اجتماعی  هنجارهای  رعایت  به  ملزم 
بدانند  پاسخگو  و  پذیر  مسئولیت  را  خودشان  افراد  تا  می شود 
مذهبی  اجتماعی،  خانوادگی،  مختلف  نقش های  ایفای  برای  و 
کنند.  تالش  است،  شده  گذاشته  آنها  عهده  بر  که  سیاسی  و 
برنامه شغلی و  پاسخگویی و مسئولیت پذیری مشتمل بر داشتن 
زندگی، مدیریت منابع و مصارف، عام گرایی و تصمیم گیری های 
ظهور  و  بروز  شاهد  نهایت  در  است.  اجتماعی  و  فردی  معقول 
برادری  نوع دوستی،  خیرخواهی،  همچون  شهروندی  رفتارهای 
و  عمومی  مشارکت  و  اعتماد  ،گسترش  حسن خلق  برابری،   ،
یابیم  درمی  پیشگفت  مطالب  مرور  با  بود.  خواهیم  قانون مداری 
در  موثری  و  مهم  نقش  انسانی،  آموزش های  و  ارتباطات  که 
فرآیند اجتماعی کردن افراد و نهادینه کردن خصیصه مسئولیت 
پذیری در شخصیت آنها دارند. انسان بواسطه ارتباطات به بدنه 
اجتماع و جامعه وصل می گردد و بصورت مستقیم و غیر مستقیم، 
آموزش های  در معرض  ناآگاهانه  و  اگاهانه  ناخواسته،  و  خواسته 
منطقه  فرهنگ  هنجارهای  و  ارزش ها  و  می گیرد  قرار  مختلف 
و  انس  آنان  با  و  و جذب می کند  را هضم  زندگی خودش  مورد 
الفت پیدا می کند و با توجه به عجین شدن ارزش ها در شخصیت 
و ایجاد نگرش های اجتماعی، فرد از درون احساس تعهد و الزام 
رفتارهای  تثبیت  در  و  نموده  اجتماعی  هنجارهای  رعایت  به 
که  هستیم  ای  جامعه  خواهان  اگر  لذا  می کند.  تالش  نهادینه 
روی  بر  باید  باشند  داشته  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  افرادش 
همگرایی  تقویت  و  خانواده  نهاد  در  بویژه  آموزش  ارتباطات، 

اجتماعی تمرکز کنیم.

ما خروجی کارمان 
نیستیم، ما نظرات و 
نیستیم دیدگاه هایمان   مدیرعامل بانک سپه از برگزاری مجمع عمومی عادی 

ادغام  العاده  فوق  مجمع  و  سالیانه  العاده  فوق  طور  به 
بانک مهر اقتصاد خبر داد و گفت: با برگزاری این مجمع، 
پس از بانک حکمت ایرانیان این دومین بانک وابسته به 
نیروهای مسلح است که طی هفته جاری رسمًا در بانک 

سپه ادغام شد.
با  افزود:  فوق  خبر  اعالم  ضمن  چقازردی  محمدکاظم 
بیش  تاکنون  اقتصاد  مهر  بانک  ادغام  مجامع  برگزاری 
از 769 شعبه و بالغ بر 8800 نفر پرسنل به بانک سپه 
افزوده شده و در چارچوب قوانین و مقررات ابالغی بانک 
به صورت یکپارچه آماده خدمت رسانی به آحاد مردم و 

هم وطنان است.
وی افزود: در پی اعالم رئیس کل بانک مرکزی مبنی 
مهر  و  ایرانیان  حکمت  های  بانک  مجامع  برگزاری  بر 
وزارت  هماهنگی  با  سپه  بانک  جاری،  هفته  در  اقتصاد 
کل  ستاد  مرکزی،  بانک  دارایی،  و  اقتصادی  امور 
زمینه  بهادار،  اوراق  و  بورس  نیروهای مسلح و سازمان 
برگزاری مجامع این دو بانک را فراهم کرد و در دومین 
گام مجامع مربوط به بانک مهر اقتصاد با حضور اکثریت 
 1399 سال  خردادماه  دوازدهم  دوشنبه  روز  سهامداران 

برگزار شد.
چقازردی اظهار کرد: از روز سه شنبه سیزدهم خردادماه 
تابلوهای  با  اقتصاد  مهر  سابق  بانک  شعب  جاری  سال 
مشتریان  و  به هموطنان  ارائه خدمات  آماده  بانک سپه 

هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بانک سپه تمامی تمهیدات 
اجرایی شامل عملیات حوزه شعب، به کارگیری نرم افزار 
واسط برای ارائه خدمات مشتریان، نصب تابلوهای بانک 
از  شعب  پرسنل  و  مسئوالن  کلیه  احکام  صدور  سپه، 
های  دستورالعمل  و  راهبردها  ابالغ  سپه،  بانک  سوی 
هیئت  مصوب  ساختار  با  متناسب  سپه  بانک  اجرایی 
به  را  انجام داده و خدمات مطلوب  را  بانک سپه  مدیره 
مشتریان عرضه خواهد کرد گفت: امیدورایم با هماهنگی 
به عمل آمده مجامع سایر بانک های ادغام شونده طبق 

برنامه ریزی زمان بندی شده به زودی انجام گیرد.
بانک  نخستین  نیز  ماه  خرداد   10 شنبه  است  گفتنی 
عمومی  مجمع  برگزاری  با  مسلح  نیروهای  به  وابسته 
العاده  فوق  مجمع  و  ساالنه  العاده  فوق  طور  به  عادی 
ادغام  بانک سپه  ایرانیان، رسمًا در  بانک حکمت  ادغام 

شد.

شرکت  بنیانگذار  و  آمریکایی  معروف  میلیونر  گیتس  بیل   
برای  تولید  نیاز  مورد  سرمایه  که  کرد  اعالم  مایکروسافت 
شرکت هایی که نامزد ساخت واکسن کرونا هستند را تامین 
می کند. بیل گیتس، بنیانگذار کمپانی مایکروسافت اعالم کرد 
واکسن  کارخانه  ساخت  روی  بر  سرمایه گذاری  حال  در  که 
ساخت  کاندیدای  که  شرکتی  هفت  برای  کرونا  ویروس 
واکسن کرونا شده اند است. او در حالی این تصمیم را گرفته 
که ممکن است ساخت این کارخانه ها به معنای هدر رفتن 
تلویزیونی  پرطرفدار  برنامه  در  گیتس  باشد.  دالر  میلیاردها 
بنیاد  نواح گفت که  ترور  برنامه  این  به مجری  »دیلی شو« 
از  سریع تر  می تواند  گیتس،  بنیاد  او،  بشردوستانه ی  خیریه 
بسیج  کرونا  ویروس  با شیوع  مقابله  برای  دولت های جهان 
توانایی  درباره  مایکروسافت  بنیانگذار  کند.  اقدام  و  شود 
ما  بنیاد  آنجا که  از  با کرونا گفت:  مقابله  برای  بنیاد گیتس 
ویژه ای  تخصص  چنینی  این  عفونی  بیماری های  زمینه  در 
دارد، ما در مورد اپیدمی کرونا فکر کردیم و تصمیم گرفتیم 
برای باال بردن سرعت مبارزه با کرونا و بر روی این پروژه 
سرمایه گذاری کنیم. او می گوید که سرمایه اولیه بنیاد گیتس 
می تواند سرعت دست پیدا کردن به واکسن کرونا را افزایش 
زمینه سازی  و  انتخاب  حال  در  آمریکایی  میلیونر  این  بدهد. 
که  است  برتری  شرکت  هفت  برای  کارخانه  ساختن  جهت 
اعالم  گیتس  هستند.  کرونا  ویروس  واکسن  ساخت  نامزد 
شرکت  دو  انتخاب  به  مجبور  نهایت  در  اگر  حتی  که  کرده 
از بین هفت شرکت سازنده واکسن کرونا شود باز هم بنیاد 
که  چرا  می دهد.  ادامه  را  شرکت  هفت  هر  مالی  تامین  او 
نمی خواهد زمان را از دست بدهد و منتظر این بماند که ابتدا 
ببینند کدام واکسن جواب می دهد و بعد سراغ ساخت کارخانه 
پیشرفت  که  است  باور  این  بر  گیتس  بیل  برود.  آن  برای 

آزمایشات و ساخت کارخانه و توسعه ظرفیت تولید بصورت 
واکسن ضروری  به  دستیابی هر چه سریع تر  برای  همزمان 
هستند. گیتس فکر می کند که پروسه ساختن واکسن قطعی 
طول  ماه   18 حدود  در  چیزی  است  ممکن  کرونا  ویروس 
بکشد. او در مصاحبه مفصلی که این هفته در نشریه واشنگتن 
پست منتشر شد ادعا کرد که برخی از این شرکت های برتر 
به تجهیزاتی بی نظیر و بسیار گران قیمت احتیاج دارند. گیتس 
در این مصاحبه اعتراف کرد که مطمئن است در جریان این 
سرمایه گذاری بر روی ساخت کارخانه و تجهیزات تولید برای 
گزینه هایی که برای واکسن کرونا انتخاب نخواهند شد چند 
میلیارد دالر از سرمایه اش به هدر می رود اما معتقد است وقتی 
سرمایه  دالر  تریلیون  چند  روزانه  کرونا  شیوع  دلیل  به  که 
با  کاری  سرمایه گذاری  این  هستند،  رفتن  بین  از  حال  در 
ارزش و دارای توجیه اقتصادی است. او اضافه کرد که بنیاد 
سعی  و  می کند  طی  جلو  سوی  به  را  خودش  مسیر  گیتس 
شیوع  شرایط  در  که  چرا  بشمارد،  غنیمت  را  زمان  کند  می 
و  مهم  بسیار  مسئله  فرصت هایش  و  ماه  هر  گذشت  کرونا 
حیاتی است. بیل گیتس و همسرش ملیندا گیتس، اخیرا 100 
میلیون دالر را به کمک برای مبارزه با اپیدمی ویروس کرونا 
اختصاص داده اند و کیت های تست ویروس کرونا را به درب 
بنیانگذار  ایالت واشنگتن ارسال می کنند.  خانه های مردم در 
کمپانی مایکروسافت از دولت آمریکا خواست که اقدامات و 
محدودیت های سفت و سخت تری را در همه ایالت های این 
کشور اعمال کند. طبق برآورد انجام شده توسط بیل گیتس، 
ویروس  شیوع  بحران  با  مقابله  برای  آمریکا  متحده  ایاالت 
کرونا و کنترل آن حداقل به 10 هفته تعطیلی کامل دیگر در 

سراسر کشور نیاز دارد.

علوم  دانشکده  درمانی  رژیم  و  بالینی  تغذیه  مدیرگروه 
تغذیه و صنایع غذایی کشور نسبت به مصرف شیرهای 
غیرپاستوریزه هشدار داد و در عین حال گفت: کودکانی 
که شیر مادر دریافت می کنند، در مقابل بیماری هایی 
همچون سرطان، ام اس و سایر بیماری ها مقاوم هستند؛ 
تقویت  ازایمونوگلوبین های  سرشار  مادر  شیر  که  چرا 

کننده سیستم ایمنی است
غیر  شیرهای  مصرف  گفت:  میرمیران  پروین  دکتر 
بیماری های عفونی، میکروبی و  امکان دارد  پاستوریزه، 
ما  اولویت  اما  باشد.  داشته  دنبال  به  را  ها  اسهال  انواع 
سالم بودن شیر است و می توانیم از شیر پاستوریزه یا 
هموژنیزه با حفظ ارزش غذایی آن استفاده کنیم. مصرف 
شیر برای سالمت بدن ضروری است، اما نوشیدن شیر 
فاسد یا آلوده می تواند باعث بیماری های خطرناکی شود.

حاضر  حال  در  گفت:  مطلب  این  بیان  با  میرمیران 
استریلیزه  که  است  کرده  پیشرفت  قدری  به  تکنولوژی 

و هموژنیزه کردن شیر، بهداشت آن را فراهم می کند.
پالم  روغن  از  نباید  لبنیات  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استفاده شود، بیان کرد: البته در انواع لبنیات بخصوص 
ماست به منظور بهبود طعم و مزه، روغن های خوراکی 
اضافه می کنند و ممکن است که مصرف مکرر آن برای 
سالمتی مشکل ساز باشد. بنابراین در اصالت و برچسب 
نوع  و  میزان  به  باید  تغذیه ای کاالهای خوراکی  های 

چربی افزوده شده به آن به طور دقیق اشاره شود.

مدیرگروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی در ادامه به مصرف 
روزانه شیر در گروه های مختلف سنی تاکید کرد و گفت: 
لیوان  دو  حداقل  روزانه  که  شده  توصیه  کودکان  برای 
باال  به  سال  دو  کودکان  مورد  در  و  کنند  مصرف  شیر 
توصیه به مصرف شیر کم چرب و کودکان زیر دوسال 
طبق علم روز و نظر اسالم توصیه به مصرف شیر مادر 
تغذیه  نوع  مناسب ترین  مادر  شیر  با  تغذیه  است.  شده 
زایمان، هیچ لحظه ای را  از  برای شیرخوار است. پس 
برای شروع تغذیه با شیر مادر نباید از دست داد. چربی 
موجود در شیر مادر از نوع چربی های با زنجیره متوسط 
و بلند است که به راحتی قابل هضم هستند و شیر مادر 
حدود چهار درصد چربی دارد. در حال حاضر علم روز به 
این نتیجه رسیده که مادران در سراسر دنیا و حتی آمریکا 

تشویق می شوند تا به فرزندانشان شیر خود را بدهند.
شیر  شده،  انجام  تحقیقات  طبق  داد:  ادامه  میرمیران 
مادر برای رشد جسمی و ذهنی کودک با وجود چربی، 
برای رشد غشاهای سلولی موثر است. کودکانی که شیر 
مادر دریافت می کنند، در مقابل بیماری هایی همچون 
سرطان، ام اس و سایر بیماری ها مقاوم هستند؛ چرا که 
کننده  تقویت  های  ایمونوگلوبین   از  سرشار  مادر  شیر 

سیستم ایمنی است.
وی همچنین در مورد کودکانی که شیر مادر را مصرف 
نرمی  مادر  شیر  مصرف  عدم  اظهارکرد:  نمی کنند، 
و  غذایی  الگوهای  در  و  دارد  دنبال  به  را  استخوان 
شیر  باید  نوزادان  که  شود  می  گفته  روزانه  راهنماهای 

مادر را دریافت کنند.
درمانی  رژیم  و  بالینی  تغذیه  مدیرگروه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تغذیه  علوم  دانشکده 
تاثیرگذاری  درباره  ادامه  در  شهیدبهشتی 
افرادی  گفت:  ها  استخوان   بر  شیر  مصرف 
مصرف  لیوان  دو  تا  را  شیر  بلوغ  سن  تا  که 
برخوردار  بهتری  استخوانی  رشد  از  می کنند، 
و  قد  با  متناسب  ها،  آن  رشد  یعنی  هستند. 
ژنتیک خانواده خواهد بود. اما افرادی که شیر 
کمتر مصرف می کنند ممکن است از جهت 

قدی به حد پتانسیل نرسند.
لبنیات  گروه  در  شیر  کرد:  بیان  میرمیران 
بر  کلسیم  نشست  در  را  تاثیر  بیشترین 
استخوان ها دارد تا ماست و پنیر و... بنابراین 
برای جلوگیری از نرمی استخوان در کودکان 
شیر را توصیه و در بزرگساالن برای پیشگیری 
نواحی  شکستگی های  و  استخوان  پوکی  از 
مختلف استخوان ناحیه دست و... نیز توصیه 
شده  غنی  لبنیات  ویژه  به  لبنیات  مصرف  به 
کلسیم  جذب  چون  می شود.   D ویتامین  از 
اگر  بنابراین  می یابد.  افزایش   D ویتامین  با 

کلسیم در کنار ویتامین D باشد جذب آن بهتر است و از 
پوکی استخوان پیشگیری می کند. برای همین به افراد 
مسن توصیه می شود یک تا دو لیوان شیر به طور روزانه 

به منظور جلوگیری از پوکی استخوان مصرف کنند.

دندان  استحکام  بر  شیر  مصرف  تاثیر  به  ادامه  در  وی 
ها تاکید کرد و گفت: چون ترکیب شیر از کلسیم است 

توصیه به دریافت شیر برای استحکام دندان می کنیم.

بانک مهر اقتصاد در بانک سپه 
ادغام شد

بیل گیتس سرمایه شرکت های سازنده واکسن 
کرونا را تامین می کند

پالم در لبنیات ممنوع
هشدار نسبت به مصرف شیرهای غیر پاستوریزه
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