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یک پزشک و پژوهشگر حوزه جمعیت گفت: در کشور کسی نظارت 
بر سقط جنین را گردن نمی گیرد! آمار آن ثبت و تحلیل نمی شود و 
جوانب گوناگون آن "کتمان" می شود؛ نرخ باروری در جهان نزدیک 
به ۲.۵ فرزند است اما این شاخص برای ایران در زمان حاضر کمتر 

از ۱.۸ است!
دکتر خلیل علی محمدزاده با اشاره به برخی علل کاهش نرخ باروری 
از جمله سقط جنین در کشورمان اظهار کرد: شهرنشینی، سیاست های 
تحدید نسل، دشواری های اقتصادی، کم توجهی به نیازهای مختلف 
تغییرات  مهم تر  همه  از  و  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  امر  در  جوانان 
 )TFR( مهم در دیدگاه فرهنگی و سبک زندگی، نرخ باروری کل
کشورمان را کاهش داده است؛ برخی از این عوامل میان کشورهای 

مختلف جهان مشترک هستند.
این پزشک و دانشیار دانشگاه خاطرنشان کرد: میانگین نرخ باروری در 
جهان نزدیک به ۲.۵ فرزند است اما این شاخص برای ایران در زمان 
نرخ  بین  بردن شکاف  بین  از  برای  ایران  است؛  از ۱.۸  حاضر کمتر 
باروری و میزان باروری در حد جایگزینی، باید بتواند تولدها را حداقل 
۱۵ درصد افزایش دهد، امری که با توجه به مطالعه و تحلیل روندهای 
ثبت شده در ۱0 سال اخیر، آسان به نظر نمی رسد؛ برای رسیدن به این 
و  مردم  در حل مشکالت  قوای حکومتی  امیدبخش  هدف، عملکرد 
امر فرزندپروری حائز  امر تشکیل خانواده و  آنها در  مسئولیت پذیری 

اهمیت است.
دارنده جایزه ملی جمعیت گفت: ایران جزء سه کشور اول جهان است 
که به سرعت به سمت پیری جمعیت می رود و اگر در دو دهه آینده، 
چاره ای اندیشیده نشود، رکوردی در این رابطه برای ایران ثبت خواهد 
داشت؛  نخواهد  را  آن  توان شکستن  به آسانی  هیچ کشوری  که  شد 
جامعه  سالمندی  رشد  درصد  می توان  بیشتر  تولدهای  میزان  با  تنها 

را کاهش داد.
باید  وی اضافه کرد: سقط جنین در کشور به اندازه ای زیاد است که 
به عنوان یک معضل اساسی به آن پرداخته شود و تدوین یک برنامه 
است؛  آن ضروری  استراتژیک  ارزیابی  و  اجرا  و  زمینه  این  در  جامع 
متأسفانه نظارت بر سقط جنین را کسی گردن نمی گیرد! آمار آن ثبت 
و تحلیل نمی شود و جوانب گوناگون آن کتمان می شود؛ یک سقط 
جنین خودخواسته و غیردرمانی عوارض زیادی در پی دارد البته قوانین 
الزم برای جلوگیری از این نوع سقط ها وجود دارد اما متأسفانه یک 
کنیم،  ورود  نباید  معتقدند  و  می پندارند!  را خصوصی  حوزه  این  عده 

آگاهی هم به جامعه ارائه نمی دهند لذا نظارت ها نیز ضعیف است!
سقط های خودخواسته ده ها برابر سقط های درمانی هستند!

درمانی هستند،  نیازمند سقط  که  خانم هایی  کرد:  تصریح  محمدزاده 
مراحل قانونی را دقیقًا طی می کنند اما آنها که به دنبال سقط جنین 
و  حقوقی  شرعی،  انسانی،  مسائل  به  توجه  عدم  با  هستند،  انتخابی 
قانونی و حتی بهداشتی، از طریق افراد غیرپزشک و مراکز غیرمجاز 
اقدام به "قتل نفس" می کنند! اینها خودشان و  مباشرینشان بنا به 

فتوای مراجع، فعل حرام مرتکب می شوند.

این پژوهشگر حوزه جمعیت و خانواده با اشاره به انواع مختلف سقط 
و  ناخواسته  خودبه خودی،  جنین های  سقط  کرد:  خاطرنشان  جنین 
آنها  عوامل  و  علل  و  دارند  را  خود  به  مربوط  پروتکل های  درمانی، 
و تشخیص، درمان و مراقبت های مربوط به آنها در این چارچوب ها 
اما سقط جنین های خودخواسته،  انجام است  قابل بررسی، تحلیل و 
خارج از عرف، قانون و موازین شرعی اتفاق می افتند و متأسفانه این 
دسته از سقط ها، ده ها برابر سقط های درمانی در جامعه شیوع دارند 
و هیچ نظارت بازدارنده ای  از سوی دستگاه های مرتبط بر آنها انجام 

نمی گیرد.
کثیف  تجارت  این  وارد  غیرحرفه ای  به صورت  افرادی  افزود:  وی 
شده اند، با این مسئله باید برخورد صحیحی صورت گیرد! دستگاه هایی 
در این مورد مرتبًا باید به زنان، جوانان و خانواده ها  آگاهی های الزم را 
بدهند؛ چرا برای جاری شدن احکام دینی، قانونی و حیاتی در بعضی 
است  شایسته  آیا  این قدر خجالتی شده اند؟!  زمینه ها، دست اندرکاران 
که در نظام اسالمی در این ارتباط تا این حد کم کاری، کم توجهی و 

تسامح وجود داشته باشد؟!
محمدزاده گفت: مسئله سقط جنین حتی در بسیاری از کشورهایی که 
در آنها اسالم دین رایج نیست یا اصاًل جامعه دینی به حساب نمی آیند، 
برخی  در  همچنین  است  مذمومی  امر  بهداشتی  و  اخالقی  به جهات 
مطالعه  وقتی  است،  داده  سقط  اجازه  افراد  به  قانون  که  کشورهایی 

می کنیم، می بینیم از لحاظ جمعیتی در شرایط مساعدی قرار دارند.
عامالن سقط های خودخواسته باید تحت پیگرد قرار بگیرند

توسط  خودخواسته  جنین های  سقط  اغلب  اینکه  به  تصریح  با  وی 
پنهان  به صورت  و  غیراستاندارد  مکان های  در  غیرمتخصص،  افراد 
انجام می شود، تأکید کرد: مطابق قوانین کشور، عامالن این کار باید 

تحت پیگرد قرار گیرند؛ بی شک سقط  های ناسالم و غیرقانونی یکی 
از معضالت بهداشتی در دنیا به حساب می آید؛ حوزه های بهداشتی این 
افراد را چگونه شناسایی می کنند؟! این نوع از سقط جنین، زنان را در 
ناتوانی ها و گاهی حتی سرطان ها و  انواع  معرض خطرات گوناگون، 
دارند؟  الزم  آگاهی  مسائل  این  از  خانواده ها  آیا  می دهد!  قرار  مرگ 
رسانه ها و متخصصان باید مسئوالن و دستگاه ها را در این رابطه و 

موارد مشابه به پاسخگویی، نظارت، برنامه ریزی و عمل وادار سازند.
این پژوهشگر حوزه جمعیت متذکر شد: سقط  جنین قانونی می تواند 
به دالیل طبی )نجات جان مادر( یا ناهنجاریهای جنینی انجام شود؛ 
این موضوع در کشور ما، عالوه بر تشخیص پزشک معالج زنان، باید 
تأیید  به  نهایت  در  و  شود  تأیید  دیگر  متخصص  پزشک  سه  توسط 
نهایی پزشک قانونی برسد؛ این نوع سقط ها با رضایت آگاهانه و کتبی 
مادر و در سن بارداری زیر ۱9 هفته در مراکز درمانی به صورت آشکار 
و با صدور مجوز قابل انجام است، میزان تقاضای تأییدشده برای این 
سال  شد،  عنوان  که  مراحلی  با  غیرقانونی،  موارد  به  نسبت  سقطها 
96، کمتر از 3 درصد سقط ها را تشکیل می داد؛ این الگو برای انجام 
سقط های مجاز، الگوی بسیار خوبی است و موجب می شود این مسئله 

تنها از سوی مراکز معتبر و افراد متخصص پزشکی مدیریت شود.
وی همچنین تأکید کرد: برای سقط جنین جدا از پروتکل های درمانی، 
باید  و  هستیم  بهداشتی  و  اقتصادی  فرهنگی،  پیوست های  نیازمند 
است،  قضیه  این  به  نسبت  افراد  برخی  در  که  نادرستی  دیدگاه های 
با مقررات بهداشتی و درمانی، شرعی و قانونی تطابق یابد؛ بخشی از 

ولنگاری ها از چنین طرز فکرها و رویکردهایی ناشی می شوند.
بی توجهی به توصیه های جمعیتی رهبر انقالب نادیده گرفتن پیام غدیر 

است

دکتر علی محمدزاده با اشاره به پیام های ابدی و حرکت آفرین غدیر 
خاطرنشان کرد: پیام های واقعه غدیر محدود به یک روز و یک زمان 
خاص نیست؛ آنچه بعد از رحلت پیامبر انتقال برخی از این پیام ها را 
خواص  نوع  این  برمی گردد؛  خواص  کم بصیرتی  به  ساخت،  متوقف 
مربوط به همه زمان ها و همه حوزه ها هستند؛ وقتی در حوزه ازدواج 
ائمه اطهار  امر خدا، نبی مکرم اسالم)ص( و  و فرزندآوری به خالف 
و  توصیه  تذکر،  بار  ده ها  از  بعد  مسلمین  امر  ولی  و  السالم  علیهم 
بحث کارشناسی، سکوت سنگین مراکز اجرایی، نظارتی و قانونگذاری 
نمی شکند، زمینه ها و تسهیالت فراهم نمی گردد، آیا این کم بصیرتی 
و  حکیم  رهبر  توصیه های  به  عمل  در  غدیر  پیام  گرفتن  نادیده 
جنین های  سقط  افزایش  درباره  وقتی  نیست؟!  اسالمی  نظام  فرزانه 
گاهی  حتی  و  نمی شود  انجام  مؤثری  حرکت  جامعه  در  دل بخواهی 
پیام  از  اینها دوری گزیدن  را توجیه می کنند،  این عمل حرام  برخی 

غدیر نیست؟!
وی  افزود: رواج سقط جنین نه زیبنده جامعه اسالمی است و نه با 
آن  قله  به  چند سال  از  کمتر  در  ایران  که  خانواده ای  تنظیم  اهداف 
تنظیم خانواده، کاهش  اهداف  از  رسید، سازگاری دارد! نمی شود که 
فرزندآوری آن را انتخاب کرد و در دوره هایی با توسل به همه ابزارها 
و روش ها، آن را عملیاتی کرد اما به هدف مهم دیگرش که کاستن 
از سقط جنین است، کم توجهی کرد؛ بنابراین بنده بین مهار جمعیت، 
جنگ با جمعیت و آینده سوزی جمعیت و خشکاندن ریشه های اخالق 
و فرهنگ باروری سالم در جامعه و تنظیم خانواده معمول و متناسب 
تفاوت  کیفی  و  کمی  نظر  از  جمعیت،  سالمت  مطلوب  وضعیت  با 
قائل هستم؛ وقتی جامعه روز به روز بیشتر به سمت دوری از ازدواج، 
می رود،  پیش  و…  جنین  سقط  افزایش  و  تک فرزندی  بی فرزندی، 
این دیگر در راستای متناسب سازی تعداد فرزندان خانواده نیست بلکه 
هدایت جامعه به سوی یک جاده یک طرفه و خطرناک است؛ در ادامه 

کشور از زایایی، پویایی و بالندگی بازمی ماند.
این پزشک و پژوهشگر حوزه جمعیت متذکر شد: غدیر، شاخصی به نام 
والیتمداری و والیت پذیری ایجاد کرد که با عمل به رهنمودهای رهبر 
جامعه اسالمی سنجیده می شود و آنان که "قربة الی اهلل" پیام های 
غدیر را نادیده گرفتند و فرق علی)ع( را شکافتند و حسین)ع( را به 
قتلگاه کشاندند و جامعه را از مسیر ترقی و پیشرفت بازداشتند، برخی 
اهل نماز شب بودند و زبان ستایش، نامه نگاری و شعر و شاعری شان 
هم کمتر از ما نبود، اما بصیرت نداشتند و برای اینکه جبهه باطل به 
اهدافش برسد به میدان آمدند؛ امروز هم اگر تفکر استراتژیک نداشته 
باشیم و رهنمودهای حکیمانه رهبری را به گوش جان نشنویم و عمل 
نوشداروی  خواهد شد؛  ایران خراب  و جمعیتی  خانواده  آینده  نکنیم، 
آینده  تا  باشیم  از مرگ سهراب هم کارگر نخواهد شد! غدیری  بعد 

مطلوب تری برای ایران اسالمی در تمام زمینه ها رقم بخورد.

جناب آقای رضوان نژاد از اینکه دعوت نشریه طرح فردا 
را پذیرفتید از شما سپاسگزاریم. 

مخاطبان  برای  را  خودتان  بیوگرافی  لطفا   -
طرح فردا بفرمایید.

 ،۱3۷6 سال  متولد  هستم  نژاد  رضوان  صالح  محمد   
حدود چهار سال است که در زمینه تاسیسات ساختمانی 
مشغول به کار هستم ، مدیر و موسس گروه صنعتی 
گرمایش،  ساختمانی  تاسیسات  زمینه  در  که  کرمانی 
مشغول  ساختمان  مکانیکی  تاسیسات  و  سرمایش 
بنده  که  اینجاست  جالب  نکته ی  فعالیت هستیم.  به 
فراوانی  عالقه  و  هستم  روانشناسی  رشته  دانشجوی 
اما شغل اصلی و حرفه ای خود را  به این رشته دارم 

تاسیسات ساختمان میدانم.
کار  و  به کسب  ای مشغول  در چه حوزه    -

هستید؟
فعالیت اصلی ما در زمینه تاسیسات ساختمان است، کار 
نظارت اجرا و فروش سیستم های تاسیسات مکانیکی 

ساختمان است.
- برای خرید انواع اتصاالت ساختمانی باید 

به چه نکاتی توجه کنیم؟ 
باشیم  داشته  توجه  آن  به  باید  که  موردی  ترین  مهم 
داشتن عالمت استاندارد می باشد و همچنین عالمت 

ایزو  900۱.
فضای  بر  کرونا  تاثیر  درباره  شما  دیدگاه   -

کسب و کار در ایران چیست؟
متاسفانه تاثیر منفی این بیماری در تمامی فعالیت های 

تاسیسات  بین  این  در  است  مشاهده  قابل  اقتصادی 
کرمانی  صنعتی  گروه  نمانده،  امان  در  هم  ساختمان 
در تالش است که با ارائه مشوق هایی برای مشتری 
های خود این اثرات منفی بیماری کرونا را بر صنعت 

تاسیسات ساختمان کم نماید.
- پول در موفقیت یک کسب و کار چه نقشی 

بازی می کند؟
به نظر من تالش و انگیزه انسان خیلی بیشتر از پول 
می تواند در یک کسب و کار نقش داشته باشد، میتوانم 
اینگونه بگویم ۸0درصد از موفقیت در کسب و کار مربوط 
به تالش، صبر، انگیزه ، پشتکار و ایمان به خداست و 
تنها ۲0درصد را میتوان به اثرگذاری پول اختصاص داد، 
این نکته را در نظر داشته باشید که با تالش ، پشتکار ، 
صبر و یاد خداوند می  توان به پول رسید و یک کسب 
و کار را راه اندازی کرد. توصیه ای که برای افرادی که 
میخواهند کسب کاری را شروع کنند دارم این است که 
همیشه یاد و نام خداوند را در ذهن داشته باشند و بدانند 

کلید موفقیت ایمانی است که به خدا دارند.
- در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید.

حال  در  که  افرادی  همه  برای  دارم  موفقیت  آرزوی 
راه  دلشان  به  ترس    ، هستند  کار  یک کسب  شروع 
به سمت  و  عاقالنه  ریسک  البته  کنند  ریسک  ندهند 
شغل مورد نظرشان بروند  و رویاهایی که در ذهنشان 
دارند را به واقعیت تبدیل  کنند، مشکالتی پیش رویشان 
را  میتوان مشکالت  انگیزه  و  با تالش  اما  دارد  وجود 

پشت سر گذاشت و به موفقیت رسید.

مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا با جناب آقای محمد صالح رضوان نژاد 
مدیر محترم شرکت گروه صنعتی کرمانی و فروشگاه کرمانی

جوانب گوناگون "سقط جنین" در کشورمان کتمان می شود

کمتر از ۳درصد سقط ها قانونی انجام می شود
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به  کرمان  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون   
نگرانی های دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: عمده 
صورت  چه  به  دید  باید  که  است  کنکور  مساله  ما  نگرانی 
برگزار می شود و همچنین با توجه به اینکه سازمان تبلیغات 
و  سرور  عزاداری  مراسم  برگزاری  برای  همه جا  به  اسالمی 
ساالر شهیدان مجوز نداده است لذا نگرانی ما از حرکت های 
خودجوش مردمی است که احتمال دارد بدون مجوز و بدون 
مراسم  برگزاری  به  اقدام  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

عزاداری کنند.
آخرین  به  اشاره  با  احمدی طباطبایی"  "سیدوحید  دکتر 
همه  گفت:  کرمان  استان  در  کرونا  ویروس  شیوع  وضعیت 
کرونایی  زرد  و  قرمز  وضعیت  در  کرمان  استان  شهرهای 
هستند اما به نظر می رسد شیوع این بیماری در جنوب استان 
کرمان تا حدودی کاهشی و در حوزه تحت پوشش دانشگاه 
بسیار  شیب  با  نسبی  ثبات  مرحله  به  کرمان  پزشکی  علوم 

خفیف کاهشی رسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در روزهای آینده روند نزولی 
ابتال به کووید ۱9 را در استان شاهد خواهیم بود؟ اظهار کرد: 
را  بیماری  این  نزولی  آینده روند  امیدوار هستیم در ۲ هفته 
رفتار  با  مستقیم  رابطه  بیماری  این  کنترل  اما  باشیم  شاهد 

اجتماعی مردم و مسئولین دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره برگزاری 
مراسم عزاداری ایام محرم عنوان کرد: با توجه به اینکه استان 
کرمان در وضعیت قرمز است لذا هر ازدحامی باعث نگرانی ما 
می شود و این مختص ایام محرم نیست، اما مراسمات محرم 
باید برگزار شود ولی محدودیت هایی نسبت به سال های قبل 

دارد که الزم مردم به شدت این توصیه ها را جدی بگیرند.
وی با تاکید براینکه مراسم عزاداری محرم در فضای باز باید 
برگزار شود، عنوان کرد: پذیرایی در مراسم عزاداری به هیچ 
وجه صورت نباید بگیرد و پخش نذورات نیز صرفا به صورت 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  آنکه  باشد ضمن  باید  خشک 
از ماسک در طول مراسم، شست و شوی  استفاده  از جمله 
مرتب دست ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی 
همچنان مورد تاکید ماست ضمن آنکه توصیه اکید داریم که 
افراد مسن یا دارای بیماری های زمینه ای از خانه خارج نشده 

و از طریق رسانه ها این مراسم را دنبال کنند.
احمدی طباطبایی درباره برگزاری کنکور اظهار کرد: تجربه 
برگزاری کنکور ارشد و دکترا را در هفته های گذشته داریم 
و براساس نظارت های صورت گرفته به نسبت این دو کنکور 
خوب برگزار شده بود اما در کنکور سراسری، جمعیت شرکت 
که  است  پایین تر  نیز  داوطلبان  سن  و  زیاد  بسیار  کنندگان 
دغدغه هایی ایجاد می کند و قطعا سختیهای خودش را دارد.

روز  افزود:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
برگزاری  برای  انتظامی  امنیتی  جلسه  مرداد(   ۲۵( گذشته 
کنکور سال 99 را داشتیم که در این جلسه تمامی تمهیدات 
تاکید  اندیشیده شد و همچنین  ها  پروتکل  اجرای دقیق  بر 
کردیم که کارشناسان بهداشتی در همه حوزه های امتحانی 
برای نظارت بر رعایت کامل پروتکل ها حضور داشته باشند.

مردم  توسط  بهداشتی  توصیه های  رعایت  میزان  درباره  وی 
در  ماسک  از  استفاده  نظر می رسد  به  استان کرمان  گفت: 
 ۷0 حدود  می کنیم  تصور  و  است  کرده  پیدا  افزایش  استان 
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  استان  مردم  درصد   ۷۵ تا 
می کنند ولی باید این عدد به حدود ۸۵ تا 90 درصد برسد تا 

اثر بحشی الزم داشته باشد.
نگرانی ها  به  پزشکی کرمان  دانشگاه علوم  بهداشتی  معاون 
و دغدغه های کرونایی این روزهای دانشگاه علوم پزشکی 
افزود: عمده نگرانی ما مساله کنکور است که  اشاره کرد و 
به  باتوجه  برگزار می شود. همچنین  به چه صورت  دید  باید 
برگزاری  مجوز  هرجایی  به  اسالمی  تبلیغات  سازمان  اینکه 
مراسم عزاداری ماه محرم و صفر را نداده است، نگرانی ما 
از حرکت های خودجوش مردمی است که احتمال دارد بدون 
مجوز و بدون رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام به برگزاری 

مراسم عزاداری کنند.
احمدی طباطبایی افزود: ما از عزاداری های بزرگ و سازمان 
پروتکل های  قطعا  آنها  در  چون  نداریم  نگرانی  زیاد  یافته 
بهداشتی به خوبی رعایت خواهد شد اما عزاداری های کوچک 

و مردمی ممکن است کنترلشان سخت باشد.
از  استان  خروج  برای  گرفته  صورت  اقدامات  تبیین  با  وی 
وضعیت قرمز کرونایی عنوان کرد: اجباری کردن زدن ماسک 
و تشدید نظارت ها و بازرسی ها بر نحوه اجرای پروتکل های 
بهداشتی از جمله اقدامات استان برای خروج از این وضعیت 
بوده که تا حدودی با کاهش تعداد مبتالیان به کرونا روبرو 
دوباره  مجبوریم  ندهد  جواب  اقدامات  این  اگر  اما  ایم  بوده 

محدودیت ها را اعمال کرده و تعطیلی ها را داشته باشیم.
تاکنون  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  طباطبایی  احمدی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  پزشکی  کادر  اعضای  از  انصرافی 
کرمان در ایام کرونایی به دلیل خستگی و در معرض خطر 
بودن داشته است؟ اظهار کرد: خیر. حداقل در حوزه معاونت 

بهداشتی چنین موردی نداشته است.

دغدغه های کرونایی 
دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان

بالینی، گفت: طالق عاطفی و سردی رابطه  یک روانشناس 
بین زوجین باعث بروز حس انتقام جویی، خشم و اضطراب 

در فرزندان می شود.
تاثیرات بی محبتی زوجین به یکدیگر و طالق عاطفی آنها 
در تربیت فرزندان دست کمی از طالق گرفتن و جدا شدن 
رسمی ندارد و گاهی اثر طالق های عاطفی در بچه ها مخرب 
تر از طالق رسمی است. تعارضات در زندگی زناشویی تنها 
به معنای مشاجره و درگیری نیست بلکه سردی رابطه، کم 
تاثیر مستقیمی  نیز  توجهی و بی محبتی زوجین به یکدیگر 
در تربیت بچه ها دارد، و این باور اشتباهی است که برخی از 
زوجین تصور می کنند که اگر جلوی بچه ها دعوا و مشاجره 
نکنند مشکالت را به دنیای کودکان نکشانده اند، در حالی که 
اثرات مخرب  نیز می تواند  سردی رابطه والدین به یکدیگر 
شوهر  و  زن  مشکالت،  در  وقتی  بگذارد.  ها  بچه  بر  روحی 
را  پیام  این  ناخودآگاه  از یکدیگر نمی کنند،  حمایت چندانی 
به بچه ها می رسانند که در مشکالت تنها هستند و کسی 
و  امنیت  امر حس  همین  البته  که  کند  نمی  حمایت  را  آنها 
آرامش را از آنها می گیرد و فرزندان را به سمت ستیزه جویی 
یکدیگر  با  زوجین  مقاومت  و  نظر  اختالف  دهد.  می  سوق 
اغلب به موضوعات فرزندان نیز سرایت می کند به طوری که 
برخوردهای متفاوت و روش های تربیتی مختلف والدین، بچه 

ها را دچار تعارض کرده و در این بین مجبور به انتخاب می 
شوند که باید به خواسته پدر عمل کنند یا مادر، و همین امر 
باعث بروز تعارض روانی در آنها می  شود. سردی رابطه باعث 
ناهماهنگی در تربیت می شود و بارها مشاهده شده، همین 
بزرگسال  افراد  به سمت  را  تربیتی، بچه ها  پارادوکس های 
خارج از خانواده کشانده است موضوعی خطرناک که باید پدر 

و مادرها به آن توجه داشته باشند.
بچه ها همانگونه خواهند بود که ما هستیم، فرزندان از والدین 
خود الگو برداری می کنند، مهم نیست پدر و مادر دوست دارند 
مادر  و  پدر  باشند، بچه ها همانی می شوند که  آنها چگونه 
بشنوند،  آنکه  از  بیشتر  ها  بچه  تر  ساده  عبارت  به  هستند؛ 
رفتارها را می بینند و کپی کردن آنها خیلی از صوت نیست 
بلکه از تماشا است. سردی رابطه زوجین حتی در تحصیل بچه 
ها نیز تاثیرگذار است یکی از دالیل افت تحصیلی فرزندان، 
احساس سرافکندگی فرزند به دلیل عدم توجه پدر و مادر به 
او بوده که برخی اوقات موجب بروز عوامل انتقام جویانه آنها 
می شود، زمانی که بچه ها بی توجهی والدین را دیده و این 
حس را تجربه می کنند، تصمیم می گیرند با درس نخواندن به 
انتقام جویی از آنها بپردازند. ضمن اینکه انزوا، اجتماع ستیزی، 
احساس ناامنی و اضطراب را نیز می توان به پیامدهای ناشی 

از طالق عاطفی زوجین در بچه ها اضافه کرد.

 

گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
افراد  به  خود  خانواد ه های  توسط  کودکان  از  تعدادی 
سودجوء برای کسب درآمد در معابر و خیابان های اجاره 
و کرایه می دهند! قطعًا این موارد، کودک آزاری است و 

تخلف محسوب می شود.
به طرح جمع آوری و  اشاره  با  حبیب اهلل مسعودی فرید 
این  در  کرد:  اظهار  خیابانی  و  کار  کودکان  ساماندهی 
بنا نداریم به صورت ضربتی عمل کنیم چرا که  طرح ما 
هدف از اجرای این طرح، ساماندهی این افراد بر اساس 

طرح های علمی و کارشناسی شده است.
تهران  شهر  در  طرح  این  هم اکنون  کرد:  تصریح  وی 
آغاز شده است و به زودی در سایر استان ها اجرا خواهد 

شد ضمن اینکه مبنای این طرح این است که کودکان 
ارجاع  شناسایی شده در معابر و خیابان ها به خانواده ها 

داده شوند.
اشاره  با  بهزیستی کشور  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
از طی  به خانواده هایشان پس  این کودکان  به سپردن 
کردن فرایند مددکاری متذکر شد: در صورتی که خانواده 
حکم  با  باشد  نداشته  را  خود  فرزند  پذیرش  صالحیت 
مراجع قضایی، کودک به مراکز سازمان بهزیستی سپرده 

خواهد شد.
و  مددکاران  گزارشات  اساس  بر  کرد:  تصریح  فرید 
توسط  کودکان  از  تعدادی  شده،  انجام  پیگیری های 
درآمد  کسب  برای  سودجوء  افراد  به  خود  خانواد ه های 
در معابر و خیابان های اجاره و کرایه می دهند! قطعًا این 
و  می شود  محسوب  تخلف  و  است  کودک آزاری  موارد 
افراد  این  با  مراجع قضایی  از طریق  بهزیستی  سازمان 

برخورد خواهد کرد.
توسط  کودکان  کرایه  و  اجاره  میزان  با  رابطه  در  وی 
افراد سودجوء گفت: در این زمینه ارقام مختلف است و 

مدل های متفاوتی وجود دارد.

به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  و  امنیتی  مدیرکل   
جزئیات برگزاری کنکور در استان کرمان گفت: همراهی 
است.حمید  ممنوع  خانواده ها  توسط  داوطلبان  کردن 
کرونا  بیماری  مدیریت  استانی  ستاد  در  شمس الدینی 
سیاسی،  معاون  بصیری  حضور  با  که  کرمان  استان 
امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان و تعدادی از مدیران 
استان برگزار شد اظهار داشت: ۵۵ هزار و ۵۱۸ داوطلب 

در استان کرمان در کنکور 99 شرکت می کنند.
از  داوطلبان  از  نفر  هزار   ۲0 بر  بالغ  اینکه  بیان  با  وی 
آقایان و مابقی خانم ها هستند گفت: در ۲0 شهرستان 
با  مقابله  پروتکل های  رعایت  با  امسال  کنکور  استان 

کرونا برگزار می شود.
برگزاری  از  کرمان  استان  انتظامی  و  امنیتی  مدیرکل 
داد و  استان کرمان خبر  برگزاری کنکور در  کمیسیون 
و  ورزش  پرورش،  و  آموزش  فضاهای  مقرر شد  افزود: 
جوانان و دانشگاه ها برای برگزاری آزمون در نظر گرفته 
شود. وی با بیان اینکه مصلی کرمان نیز برای برگزاری 

که  فضاهایی  گفت:  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  کنکور 
برای برگزاری کنکور در نظر گرفته شده در حال بررسی 
است. شمس الدینی با اشاره به اینکه سالن های ورزشی 
نیز برای برگزاری کنکور استفاده می شود افزود: کنکور 
می شود  برگزار  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با 
در محل  از حضور  که  داریم  درخواست  خانواده ها  از  و 
تجمعی  هر  از  که  چرا  کنند  خودداری  کنکور  برگزاری 
جلوگیری می شود. وی با بیان اینکه تمهیدات الزم برای 
برگزاری کنکور در استان کرمان با رعایت پروتکل های 
کردن  همراهی  گفت:  است  شده  اندیشیده  بهداشتی 
خانواده ها  و  است  ممنوع  خانواده ها  توسط  داوطلبان 
برگزاری کنکور تجمع کنند. حمیدرضا  نباید در حاشیه 
نیز  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  رشیدی نژاد 
برگزاری  لیست مکان های  اینکه  بیان  با  این جلسه  در 
کنکور به دانشگاه علوم پزشکی اعالم شود اظهار داشت: 
اورژانس آماده کامل همکاری برای برگزاری کنکور در 

استان کرمان را دارد.

تبعات طالق عاطفی زوجین
بروز حس انتقام جویی در فرزندان

"اجاره دادن کودکان" به افراد سودجو 
برای کار در معابر و خیابان ها!

جزئیات برگزاری کنکور در استان کرمان 
اعالم شد

مدیران  از  برخی  انفعال  از  کرمان  استاندار  مکرر  گالیه های 
دستگاه های دولتی نشان از ضرورت تغییر مدیران منفعل دارد.

این روزها سخنرانی استاندار کرمان در خصوص انفعال برخی 
روز  مباحث  از  یکی  به  تولید  موانع  رفع  مسیر  در  مدیران  از 
از  برخی  در  حالی  در  است.انفعال  شده  تبدیل  کرمان  استان 
هستند  مواجه  آن  با  مردم  که  دستگاه هایی  اجرایی  مجاری 
دیده می شود که دقیقًا در همین مقطع زمانی به دلیل جنگ 
مدیریت  به  نیاز  است کشور  کرده  آغاز  دشمن  که  اقتصادی 
اقتصاد  و  بومی  اقتصاد  از  دارد.استفاده  وقفه  بی  و  جهادی 
مبنای  بر  اقتصادی  پتانسیل های  کردن  بالفعل  و  مقاومتی 
منطقه  و  بومی هر شهرستان  داشته های  و  توانمندی جوامع 
بدون شک رمز عبور از شرایط فعلی و تحریم های ظالمانه ای 

است که غرب بر مردم ایران تحمیل کرده است.
بر  اخیر  تاکید مقام معظم رهبری در سال های  این میان  در 
ضرورت هایی  از  نشان  اقتصادی  مسائل  خصوص  در  تمرکز 

محقق  عرضه  این  در  عمل  و  ریزی  برنامه  با  تنها  که  دارد 
می شود که در سال جاری جهش تولید از جمله مهمترین این 
وجوه مدیریتی است.حال باید سوال پرسید عملکرد مسئوالن 
در زمینه جهش تولید در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 
چگونه بوده است؟سابقه انتقاد استاندار کرمان از مدیران کم 
کار و یا بی توجه به پروژه های اقتصاد مقاومتی و یا مدیرانی 
که در جلسات جذب سرمایه شرکت نمی کنند به ماه ها قبل باز 
می گردد.این در حالیست که سیستم اداری پویا و مدیریت های 
جهادی و تأثیر گذار برای عبور از وضعیت موجود از ضروریات 

پیش رو می باشد که باید به آن بیشتر توجه شود.
برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت از ضروریات حل مساله 
صنایع،  برای  که  مشکالتی  نباید  و  است  کنونی  شرایط  در 
کشاورزان و معادن استان پیش می یاد مانعی در مسیر تولید 
تبدیل و در چرخه مسائل بوروکراسی اداری گرفتار شود و با 

دفع وقت برای حل مشکل مواجه شود.
و  جلسه  چند  برگزاری  با  مشکالت  این  از  بسیاری  حل 
انجام است و  هماهنگی های بین دستگاهی به سادگی قابل 
ایجاد فرهنگ کار و تالش و ایده پردازی راه حلی برای دور 
زدن تحریم ها و رفع موانع تولید است که می تواند به هدف 
گذاری عملی برای جهش تولید در استان کرمان تبدیل شود.

رفع  به  توجه  زمینه  در  مسئوالن  عملکرد  کنونی  شرایط  در 
موانع تولید، اشتغالزایی، توسعه اقتصاد مقامتی و جهش تولید 

باید به مولفه هایی برای سنجش عملکرد تبدیل شود.

3 مورد از این تاکیدات در حوزه مشکالت نظام بانکی، 
نقدینگی و تورم است که از اهم مسئولیت های بانک 
اقدامات  اهمیت  فرامین  این  راستای  در  است.  مرکزی 
در  ویژه  به  مرکزی  بانک  های  سیاست  و  ها  برنامه  و 
خوبی  به  کشور  بانکی  نظام  اصالح  و  ارز  بازار  حوزه 
از  انقالب  رهبر  که   90 سال  شهریور  از  است.  آشکار 
حوزه علمیه درخواست کردند به مسائل مربوط به پول 
بدهند ۷ سال  عملیاتی  پاسخهای  اسالمی  بانکداری  و 
فراوانی  انتقادات  با  بانکی  اما همچنان نظام  می گذرد، 
روبه روست. ایشان همچنین به مساله رکود و سرمایه 
ها  بانک  باید  که  داشتند  تاکید  ها  کارخانه  گردش  در 
بسیار  عوامل  از  بانکی  نظام  اصالح  باشند.  پاسخگو 
می  که  است  کشور  اقتصادی یک  مدیریت  در  کلیدی 
تواند با مهار تورم و رونق بنگاه های اقتصادی ثبات و 
آرامش را در اقتصاد جامعه ایجاد کند. آنچه که متاسفانه 
سال هاست کشور با آن دست به گریبان است مشکالت 
بانکی، نوسانات در تصمیم گیری ها و  ساختاری نظام 
اقتصاد  برای  خوبی  نتایج  که  بوده  خطاهایی  و  آزمون 
کشور به دنبال نداشته است.شبکه بانکی به عنوان موتور 
ویژه  به  ارز  بازار  ساماندهی  و  تولید  و  اشتغال  محرکه 
در شرایط فعلی به یک برنامه کامال اصولی و مدون با 
مشارکت و خرد جمعی کارشناسان و نخبگان اقتصادی 
کشور نیاز دارد. رفع برخی موانع موجود مانند نرخ سود 
یا اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا و رفع چالش 
های موجود بر سر راه آن از جمله مواردی است که بانک 
مرکزی میتواند با برنامه ریزی دقیق و اصولی در راستای 
آن به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند. ایجاد تحرک 
کالن  شاخصهای  بهبود  و  کشور  اقتصاد  در  پویایی  و 
عدالت  ملی،  تولید  اقتصادی،  رشد  همچون  اقتصادی 
اجتماعی، اشتغال، تورم، رفاه عمومی و رونق اقتصادی 
از مولفه های بسیار مهم اقتصاد مقاومتی است. بانک ها 
با برنامه ریزی در مصارف بانکی و اختصاص منابع به 
بخش های دارای اهمیت همچون کشاورزی و صنعت 
توانند  می  دارد،  مقاومتی  اقتصاد  در  بسزایی  نقش  که 
نقش سیاست گذار را ایفا کنند. شکی نیست که شفاف 
و  سالم  فعالیت  الزمه  عنوان  به  فسادستیزی  و  سازی 
متاسفانه  که  است. چیزی  اقتصادی  امنیت  و  پرتحرک 

خوبی  به  کشور  در  آن  به  کافی  اهتمام  عدم  یا  فقدان 
احساس می شود. شفافیت اقتصادی و مبارزه با اخالگران 
و سوء استفاده متخلفان و مقابله جدی با رانت خواری و 
قاچاق از ابزارهای مهمی است که کشور در حال حاضر 
دارد. کند کردن روند رشد  نیاز  به آن  از هر چیز  بیش 
و  اصلی کنترل  نیازهای  پیش  از  فعلی  تورم در شرایط 
هدایت نقدینگی در کشور است. متاسفانه فساد و رانت 
عدم  و  ارز  بودن  نرخی  چند  و  بازار  نابسامانی  این  در 
نظارت دقیق و جدی عامل اصلی افزایش سرسام قیمت 
بتوانند  اقتصادی  اینکه فعاالن  های داخلی است. برای 
سرمایه  انجام  و  وکار  کسب  فضای  به  ورود  به  نسبت 
گذاری ترغیب شده و برای آن برنامه ریزی نمایند ثبات 
ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین کننده است. به عالوه 
عدم امکان پیش بینی وضعیت ارزی نیز می تواند امنیت 
سرمایه گذاران را تهدید کند. تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای 
مختلف اقتصادی از جمله تولید، سرمایه گذاری، اشتغال 
مانند  هایی  شاخص  و  خارجی  بازرگانی  بر  همچنین  و 
صادرات و واردات از مباحث بسیار تعیین کننده در ثبات 
اقتصادی کشور، رفاه عمومی جامعه، تورم و قدرت خرید 
مردم است. سیاست های اخیر ارزی کشور به گونهای 
اولیه خود  تامین مواد  بوده که واحدهای تولیدی ما در 
روند  این  ادامه  با  که  اند  شده  مواجه  جدی  مشکل  با 
شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال 
ایجاد شده خواهیم بود. ایجاد تعادل در بازار از مهمترین 
اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که بشدت 
بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است. در کشوری 
اقتصاددانان و نخبگان و دانشمندان فرهیخته  که مهد 
از این سرمایه های ارزشمند در تدوین  نباید  است چرا 
سیاست ها و ارائه راهکارها و تصمیم گیری های کالن 
برداری  بهره  ای  شایسته  و  درست  نحو  به  اقتصادی 
کرد؟ نظام بانکی کشور در شرایط فعلی که کشور یا یک 
بحران اقتصادی جدی دست به گریبان است نیاز به یک 
تحول جدی و بازنگری اساسی دارد و این تحول بنیادی 
قطعا به خرد جمعی نخبگان اقتصادی کشور به عنوان 
بازوی تواتمند دولت و همراهی، همکاری و پشتیبانی هر 

سه قوه کشور در کنار بانک مرکزی نیاز دارد.

استاندار کرمان مدیران منفعل را کنار بگذارد

نیاز به مدیریت جهادی
مشکل کلیدی اقتصاد
مشکالت نظام بانکی
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