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کوروش صمدپور به بهانه هفته سالمت مردان که یک روز آن به »شیوه 
زندگی سالم مردان در بحران کرونا با تاکید بر چاقی« نامگذاری شده، بر این 
موضوع که مردان به عنوان نان آوران اصلی خانواده همواره با دغدغه فکری 
مشکالت اقتصادی و پیامدهای ناشی از بیکاری دست و پنجه نرم می کنند، 
اظهار داشت: این موضوع همچون یک بازدارنده فکری مانع از پرداختن آنان 

به امر سالمت خود شده است.
وی برای داشتن امروز و فردای سالم، خوردن غذاهای طبیعی و تازه را به 
مردان توصیه کرد و افزود: غذاهای آماده و فرآوری شده اغلب مملو از نمک، 
شکر، چربی های مضر، مواد نگهدارنده و پرکالری هستند که مصرف بیش 
از حد آن عوارض و خطرات احتمالی بیشماری به دنبال دارد. پس بهتر است 
حتی المقدور از غذاهای خانگی و میان وعده هایی از سبزیجات و میوه ها 

بهره برد.
این متخصص تغذیه استفاده از غالت کامل و نان های سبوس دار را از 
دیگر منابع غذایی الزم برای مردان عنوان کرد و گفت: افزایش مصرف 
غذاهای حاوی فیبر در وعده های غذایی به خصوص سبزیجات برگ سبز و 
حبوبات به شدت توصیه می شود. دقت کنند اگر سبزیجات و میوه جات به 
اندازه کافی مصرف کنند خطر ابتال به سرطان دستگاه گوارش و پروستات 
به  دارد  وجود  فرنگی  گوجه  در  ای  ماده  مثال  عنوان  به  شود.  می  کمتر 
کند؛  می  پروستات کمک  به سرطان  ابتال  کاهش  به  که  »لیکوپن«  نام 
مخصوصا اگر گوجه فرنگی به صورت پخته مصرف شود لیکوپن بیشتری 

خواهد داشت.
بهترین رژیم غذایی برای مردان، رژیم مدیترانه ای است

صمدپور در مورد مصرف گوشت هم توصیه کرد: بهینه است که از گوشت 
کم چرب یا بدون چربی استفاده شود و مصرف گوشت قرمز را به حداقل 
و  مرغ  سینه  مانند  سفید  گوشت  قرمز،  گوشت  جایگزین  بهترین  رساند. 
بوقلمون و همچنین ماهی است که هفته ای یکبار در برنامه غذایی گنجانده 

شود.
ای که حاوی غذاهای  مدیترانه  رژیم غذایی  به طور کلی  داد:  ادامه  وی 
دریایی، روغن زیتون، آجیل های بی نمک، سبزیجات و برنج قهوه ای است 

برای مردان بهترین و سالم ترین رژیم غذایی است.
هر چه چربی های دور شکم مردان بیشتر باشد احتمال ابتالء به بیماری های 

غیرواگیر دوچندان می شود
این متخصص رژیم درمانی با تاکید بر اینکه نداشتن تحرک عامل ایجاد 
بیماری قلبی و مرگ در مردان است، خاطرنشان کرد: داشتن یک فعالیت 
بدنی منظم و پیوسته به همه مردان توصیه می شود؛ هفته ای پنج روز و 
روزی نیم ساعت ورزش هوازی مانند پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری و 

دویدن و همچنین در هفته دو بار ورزش های کششی عضالنی.
باید مواظب دور کمر یا دور شکم خود باشند زیرا  افزود: مردان  صمدپور 
مطالعات نشان می دهد هر چه چربی های دور شکم بیشتر باشد خطر ابتال 
به دیابت نوع ۲، سکته مغزی و بیماری قلبی در مردان بیشتر است. در واقع 
اگر مردی دور شکم بیش از ۱۰۰ سانتی متر داشته باشد مطمئن باشد که در 

ریسک بیماری های غیر واگیر قرار دارد.
استفاده از مکمل های غذایی طبق نظر پزشک

این متخصص تغذیه با یادآوری اینکه توصیه ما، جذب ویتامین و امالح بر 
مبنای تنوع غذایی است اما برخی ویتامین ها باید به صورت مکمل دریافت 
شود، گفت: غذا، تامین کننده ویتامین D مورد نیاز بدن نیست و باید ماهانه 
به صورت قرص های تک واحدی یا ۵۰ هزار واحدی استفاده شود. همچنین 
بسته به نظر پزشک ممکن است استفاده از ویتامین های مکمل هم نیاز 

باشد که امگا۳ هم تجویز  می شود.
وی با تاکید بر اینکه مردان باالی پنجاه سال، باید روزی یک عدد مولتی 
ویتامین مینرال استفاده کنند، یادآور شد: در کنار رژیم غذایی، ترک عادات 

ناسالم مانند سیگار کشیدن یا مصرف مشروبات الکی یا مصرف مواد مخدر 
به شدت توصیه می شود چرا که نه تنها عامل ابتال به سرطان است بلکه 

ابتال به بیماری های مزمن را به دنبال دارد.
تغییرات پوستی و جلدی نشانه بیماری است

صمدپور به همه مردان توصیه کرد، دقت بیشتری بر تغییرات پوستی مانند 
خال یا زخمی که روزبه روز بزرگتر می شود، داشته باشید زیرا تابش نور 
مستقیم خورشید بر پوست عامل سرطان های شایع پوستی است پس از 

کاله و ضد آفتاب استفاده کنید.
چک آپ ساالنه پروستات برای مردان باالی چهل سال توصیه می شود

این متخصص تغذیه با تاکید بر اینکه مردان باید ساالنه پروستات را چک 
کنند، یادآور شد: سرطان پروستات جز سرطان های شایع در میان مردان 
است پس به محض مشاهده مشکالت ادراری یا درد هنگام دفع یا مشاهده 

خون در ادرار با متخصص ارولوژیست مشورت کنید.
صمدپور خاطرنشان کرد: خیلی از  بیماری های بدخیم اگر از ابتدا رسیدگی 
و تشخیص داده شود خطری ندارد و قابل درمان است. امیداریم مردان که 
تمامی بار مالی خانواده را بر دوش می کشند و هم و غم خانواده را دارند 
به سالمتی خود هم اهمیت دهند تا عالوه بر سالمت امروز، میان سالی و 

سالمندی خوبی داشته باشند.
برگزار  اسفند ماه  مطابق هر سال، هفته سالمت مردان در هفته نخست 
به سالمت  بیشتر  توجه  کرونا؛  گیری  شعار »همه  به  امسال  که  می شود 

مردان« مزین شده است.
روزشمار این هفته به ترتیب عبارت است از جمعه ۱ اسفند »کرونا و نقش 
مردان در حفاظت از سالمت خانواده«، شنبه ۲ اسفند »بهبود و حفظ سالمت 
روان مردان در دوره کرونا«، یکشنبه ۳ اسفند »شیوه زندگی سالم مردان در 
بحران کرونا با تاکید بر چاقی«، دوشنبه ۴ اسفند »سرطان های شایع مردان 
و مراقبت های پیشگیرانه در دوره کرونا« سه شنبه ۵ اسفند »کنترل عوامل 
خطر کرونا در محیط کار«، چهارشنبه ۶ اسفند »نقش باورهای فرهنگی 
مردان در حفظ و ارتقای سالمتی خود در دوره کرونا« و پنجشنبه ۷ اسفند 
)روز پدر( »گرامیداشت مقام پدران و توجه بیشتر به سالمت آنان در دوره 

کرونا«.

- درود بر شما لطفاً خودتان را برای مخاطبان 
نشریه طرح فردا معرفی بفرمایید.

و خسته  فردا  نشریه طرح  با سالم خدمت مخاطبین 
نباشید خدمت تیم نشریه شما که این زمینه را برای 

معرفی جوانان ما و شناخت هنرمندان فراهم نمودید،
التحصیل  فارغ   ۱۳۷۶ متولد  هستم  مهدوی  سهیال 

دانشگاه زیبایی رشته پوست و مو.
-در چه حوزه ای مشغول به فعالیت هستید؟

بنده مدت ۳ سال است که در حوزه طال و جواهرات 
فعالیت دارم. 

و  هستم  جواهرات  و  طال  فروشنده  و  سازنده  طراح، 
به عنوان اولین بالگر صنعت طال و جواهر کرمان در 

فضای مجازی فعالیت دارم.
هنر  جهان  در  را  خود  موقعیت  و  جایگاه   -

چگونه می بینید؟
در جهان نسبت به صنعت طال و جواهر اول از همه 
دید اقتصادی و سرمایه گذاری و در مرتبه دوم موضوع 
زیبایی گوهر سنگها زمانی که در قالب جواهرات ساخته 

و پرداخته میشوند حائز اهمیت است.
و  عشق  کنار  در  که  است  ای  مقوله  مهمترین  هنر 
اشتیاق به کار یک طراح و سازنده طال و جواهر باید 
به آن توجه داشته باشد. بنده خود را یک فّعال عاشق 
جواهرات میبینم که اول دید هنری برایم است و بعد 
نگاه اقتصادی، یعنی باید بگویم عاشق این هنر و کارم 

هستم.
کار  موادی  چه  با  میدهید  ترجیح  -معموال 

کنید؟
در صنعت طالوجواهرسازی، ما از دو سبک زیورآالت 
ساخت  در  کرد،  خواهیم  استفاده  بیشتر  جواهرات  و 

زیورآالت از فلز نقره، برنج و مس همراه با سنگهای 
فرآوری  یا  که همان ساخته  سنتتیک  یا  قیمتی  نیمه 
شده باشند بیشتر استفاده میشود. در جواهرات بیشتر با 
طال با رنگ های متفاوت و همچنین پالتین در کنار 
فیروزه و  الماس، زمرد،  از گوهر سنگها مثل  استفاده 
یاقوت مورد استفاده قرار می گیرد. بنده تمایل بیشتری 

به استفاده از جواهرات با سنگ های گرانقیمت دارم.
- آیا ایده ای در ذهن دارید که تا به امروز 

عملی نکرده باشید؟
اقلیمی  سنتی،  های  طرح  جایگزین  و  گیری  بکار 
ایرانی، شرقی در کنار طرح های به روز زیورآالت و 

جواهرات جهانی.

- کار حرفه ای خودتان را چگونه آغاز کردید؟
به پیشنهاد پدر بدلیل اینکه شغل خانوادگی ما بود وارد 
این حرفه شدم، اما میخواستم این شغل را با دانایی و 
مهارت کامل شروع کنم، با مرکز آموزشی جواهرسازی 
به  مربوط  های  آموزش  شدم،  آشنا  کرمان  طالفنون 
کار خود را گذراندم و با لطف و حمایت استاد بزرگوارم 

جناب آقای منصوری نژاد طالسازی را شروع کردم.
- چه چیزی الهام بخش مجموعه تان است؟ 

ایده های شما از کجا نشات می گیرد؟
به روز آوری طرح های جدید طال و جواهر در فروشگاه 
ما جز الویت هاست و ایده های بنده بیشتر از سبک 
قبال  که  خاصی  های  طرح  و  فاخر  کالسیک  های 

استفاده نشده باشد همراه است.
زندگی  در  که  درسی  -ارزشمندترین 

آموختید؟
اجازه ندهید موقعیت جنسیتی و سنی شما را محدود 
خواسته  چقدر  بگوید  به شما  نمیتواند  کند، هیچکس 

هایتان بزرگ و غیر ممکن است.
چه  جواهرات  از  استفاده  نحوه  امروزه   -

تغییری کرده است؟
همانطور که هر کاالیی خریداری شده نحوه استفاده 
نحو  همین  به  نیز  جواهرات  دارند،  مصرف  دستور  و 
ما  و  دارند  مراقبت  یا  نگهداری  تجربه  و  به علم  نیاز 
را  استفاده و نگهداری  همراه خرید محصوالت نحوه 
به مشتری های خود خواهیم گفت و در حالت کلی 
تکنولوژی و طرح های  با وجود  از جواهرات  استفاده 
های  طرح  میتوانند  مخاطبین  و  شده  تر  ساده  جدید 
فاخر طال و جواهر را با قیمتها و وزن های پایین تر 

تهیه و استفاده نمایند.

 سرکار خانم سهیال مهدوی 
طال ساز، طراح، فروشنده طال و جواهرات و اولین بالگر 

صنعت طال و جواهرات در کرمان

متخصص تغذیه: مردان مراقب سایز دور کمر و شکم خود باشند

@  soheila_mahdavi_76 @ hermes.gold.kerman
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یا  و  دیگران  گذاشتن  کار  سر  اصطالحا  یا  شوخی  برای  اگر   
برای اینکه خود را زیبا نمی دانید از عکس شخص دیگری برای 
پروفایلتان استفاده می کنید تا قانون به سراغتان نیامده همین حاال 

این عکس را عوض کنید.
با توسعه فضای مجازی و راه افتادن صفحات مجازی مختلف سوء 
استفاده از نام یا تصویر افراد مختلف بسیار زیاد شده است و به 
همین دلیل قانون گذار راهکار های مختلفی را به منظور جلوگیری 

از این سواستفاده ها به کار بسته است.
مطابق قانون جرایم رایانه ای سوء استفاده از نام یا تصویر دیگری 
وسیله  به  هرکس  قانون  این    ۱۶ ماده  اساس  بر  و  است  جرم 
سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم، صوت یا تصویر دیگران 

را تغییر دهد یا تحریف کند مجرم است.
بر اساس این ماده قانونی هرکس تصویر دیگری را با علم به تغییر 
یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفًا موجب هتک حیثیت او 
از ۵ تا ۴۰  شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال، یا جزای نقدی 

میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
بر همین اساس سوء استفاده از تصویر دیگری و قرار دادن عکس 
مجازی  فضای  در  خود  صفحه  پروفایل  روی  دیگران  شخصی 
جرم است و در صورت شکایت شخص از این کار فرد خاطی به 

مجازات قانونی محکوم می شود.
اطالعات  سایر  و  فیلم ها  تصاویر،  اسالمی،  مجازات  قانون  در 
کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرار گرفته و افرادی که 
ممکن  می دهند  انجام  اقداماتی  افراد  اطالعات  انتشار  به  نسبت 

است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.
سوءاستفاده از عکس در اینستاگرام

اجتماعی  شبکه  در  را  خود  فیلم شخصی  یا  تصویر  فردی  وقتی 
خاصی مثل اینستاگرام قرار می دهد در حالی که صفحه وی توسط 
همه افراد قابل دسترسی نیست )private است(، و فردی با 
استفاده از نرم افزار های گوناگون عکس یا فیلم را ذخیره کرده و 
آن را منتشر می کند یا در دسترس افراد دیگر قرار می دهد، می 
اکاذیب مورد  یا نشر  را تحت عنوان هتک حیثیت  توان مرتکب 

پیگرد قانونی قرار داد.
بر اساس قانون تمام اطالعات افراد در فضای مجازی محفوظ و 
مورد حمایت قانون گذار است و کسانی که با هر انگیزه ای نسبت 
مرتبط  قانونی  مجازات  به  می کنند،  اقدام  افراد  حیثیت  هتک  به 

خواهند رسید.
برای پیگیری شکایت به کجا مراجعه کنیم

قربانیان این نوع جرایم ابتدا باید اقدام به جمع  آوری دلیل کنند، 
به عبارتی دیگر اعمال خالفی که به نام یا با عکس آن ها صورت 
می گیرد را از طرق مختلف مانند گرفتن اسکرین شات جمع آوری 
کنند. سپس عکس های شخصی را به سرعت از صفحات اجتماعی 
به  باید  گرفته اند  قرار  جرم  این  معرض  در  که  افرادی  بردارند. 
دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنند و شکایت خود را ارائه دهند.

فریاد می زنیم که اپیدمی 
گرفتارمان می کند، چرا گوش 

نمی کنید؟
 

نمکی گفت: خدا شاهد است که داغ این شهدای سالمت دارد مرا 
نابود می کند. ناب ترین بچه های نظام سالمت را از دست دادم. 
داغی برای هیچ فرماندهی باالتر از این نیست که افسران ارشد 
و سربازانش را از دست بدهد آن هم به دلیل ندانم کاری و سهل 
انگاری دیگران.  من وزیر خبر ندارم چه کسی می آید و بیرون می 
رود. فقط شدم ته رودخانه، زخمی و جنازه جمع کن. بجای وزیر 

بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه. این درد بزرگی است.
وزیر بهداشت به صراحت اعالم کرد که ویروس جهش یافته کرونا، 
از ساختارهای  انگلیس یکی  ویروس مهاجمی است. فکر نکنید، 
ضعیف سالمت جهان را دارد. انگلیس یکی از نظام های سالمت 
مقابل مسائل  در  نیست  آلمان کشور کمی  دارد.  را  مقتدر جهان 
بهداشتی درمانی، اما به زانو درآمد. نه گستردگی اقلیم ما را دارند 
و نه کم بضاغتی اقتصادی ما را دارند. ما داریم فریاد می زنیم که 
اپیدمی گرفتارمان می کند، چرا گوش نمی کنید؟. اینطور که نمی 
شود مملکت اداره کرد. چقدر باید فریاد بزنم و بگویم. چقدر باید 

خجالت بکشم از پزشک و پرستار و علوم آزمایشگاهی و بقیه.
کرونای انگلیسی در کشور در گردش است، نفس های خوزستان 
در سینه حبس شده، کادر بهداشت و درمان هنوز خستگی و ضعف 
یورش  با  نکرده،  در  به  تن  از  را  کرونا  موج سوم  از حمله  ناشی 
کرونای انگلیسی مواجه شده اند و قرار است باز هم با جان شان 
از مردم در برابر این هجمه دفاع کنند، اما هنوز عده ای از مردم 
حتی ماسک زدن را هم به سخره می گیرند و به دنبال آماده شدن 
برای عید، خرید، برگزاری مراسم و دورهمی هایشان هستند. جمع 
شان جمع است، غافل از اینکه کرونا می تواند در لحظه ای برای 

همیشه متفرق شان کند.
پایان داستان کرونا می تواند با رعایت پروتکل های بهداشتی و به 
موازات آن انجام واکسیناسیون و اعمال محدودیت های هوشمند، 
امیدبخش تصور شود، شرط عقل است که ساده انگاری نشود تا 

دوباره نظاره گر حکایتی تراژیک از موجی جدید نباشیم...

همین االن تصویر پروفایل 
خود را عوض کنید!

 با نزدیک شدن ایام نوروز جنب و جوش برای دریافت خدمات 
زبیایی از سوی خانم ها بیشتر شده است. اگرچه بسیاری افراد 
خدمات مورد نظر خود را از مراکز مجاز و آرایشگاه های دارای 
پروانه دریافت می کنند، اما برخی بنا به دالیل مختلف خصوصا 

هزینه پایین تر سراغ مراکز زیرزمینی و خانگی می روند.
اینستاگرام،  مجازی،  فضای  در  غیرمجاز  آرایشگاه های  این 
دیوار و ... به وفور تبلیغ می کنند و برخی هیچ مکان یا جای 
مشخصی هم ندارند و حتی حاضرند خدمات زیبایی را در منزل 

و یا محل کار افراد به آنها ارائه دهند.
اکثر این آرایشگران در زمینه هایی مانند کاشت ناخن، کاشت 
یا  دوره  یک  گذراندن  با  فقط  هم  آن   ... و  تتو  خدمات  مژه، 

گرفتن یک مدرک فعالیت دارند.
اما آنچه که امسال فعالیت این نوع آرایشگاه ها را خطرناک تر 
می کند شرایط بیماری کرونا است، زیرا آرایشگاه های مجاز به 
هر حال موظف به رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستند و 
اگر رعایت نکنند امکان برخورد با آنها وجود دارد، اما وضعیت 
برای آرایشگاه های زیرزمینی و خانگی به این صورت نیست و 
بسیاری از این آرایشگاه ها هیچگونه موازین بهداشتی را رعایت 

نمی کنند.

فعالیت آرایشگاه های زیرزمینی و خانگی  را میتوان به عنوان 
اتاق  داخل  افراد  این  از  بسیاری   . برد  نام  معضل جدی  یک 
خواب یا آشپزخانه منزل خود خدمات می دهند و حداقل های 

بهداشتی را نیز رعایت نمی کنند.
مواردی داریم که فرد در آشپزخانه خود سفره پهن کرده و مو 
کوتاه می کند یا آرایشگرانی که حتی محل مشخصی هم ندارند 
و تمام وسایل کار خود برای کاشت ناخن، کاشت مژه، تتو و ... 

را در یک ساک گذاشته و خانه به خانه می گردند.
موارد متعددی داریم که افراد با دریافت خدمات از آرایشگران 
دارای  به مرکز  اما چون  غیرمجاز دچار آسیب جدی شده اند، 

پروانه مراجعه نکرده اند امکان پیگیری وجود ندارد.
چون  هستیم،  مواجه  کرونا  بیماری  با  که  کنونی  شرایط  در 
را  بهداشتی  موازین  غیرمجاز  آرایشگاه های  این  از  بسیاری 
رعایت نمی کنند، می توانند محلی برای گسترش بیماری باشند.
مهمترین نکته درباره فعالیت آرایشگران غیرمجاز را  میتوان 
عدم مراجعه خود مردم دانست و از یک سو امکان شناسایی 
بسیاری از این افراد وجود ندارد، از سوی دیگر اگر مراکزی را 

هم شناسایی کنند، امکان برخورد اجرایی با آنها وجود ندارد.
در  یا  و  ندارند  آرایشگران محل خاصی  این  از  بسیاری  چون 
منازل خود کار می کنند، نمی توان برآورد دقیقی از تعداد آنها 

داشت.
توصیه می شود حتما برای دریافت خدمات زیبایی و به جهت 
آنکه مشکلی برای سالمت خصوصا در شرایط بیماری کرونا 
ایجاد نشود به آرایشگاه های مجاز مراجعه کنند و آرایشگاهی 
که تابلو و مجوز دارد می داند که تحت نظارت است و تخلف 

نخواهد کرد.

پایانی سال مشموالن سهام عدالت  با نزدیک شدن روزهای 
در انتظار سود سالیانه سهام خود هستند. تا کنون این سود در 
سه مرحله و به میزان ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت 
شده و سودی که امسال پرداخت خواهد شد مرحله چهارم و 

سود سال ۱۳۹۸ است.
سر  به  سال  ماه  آخرین  در  اینکه  وجود  با  ایسنا،  گزارش  به 
شویم،  می  نزدیک   ۱۳۹۹ سال  پایانی  روزهای  به  و  میبریم 
میزان  و  زمان  درمورد  شفاف  طور  به  مسئولی  هیچ  هنوز 
البته  است.  نکرده  نظر  اظهار  عدالت  سهام   ۱۳۹۸ سال  سود 
زمان واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ بستگی به فعالیت 
شرکت ها دارد و به گفته مسئوالن در صورت انجام اقدامات 
پایان  تا  سهامداران  سود  مربوطه،  شرکت های  از سوی  الزم 

سال پرداخت می شود.
 به نظر می رسد واریز سود سالیانه سهام عدالت چند تفاوت 
مهم با سال های قبل دارد. نخست آنکه مشموالنی که روش 
بودند،  کرده  انتخاب  خود  سهام  مدیریت  برای  را  مستقیم 

چنانچه اقدام به فروش بخشی از سهام خود کرده باشند، 
دریافت  اند،  نفروخته  که  را  سهام  از  بخشی  سود  فقط 
سهام  درصد   ۳۰ که  درصورتی  مثال  برای  کرد.  خواهند 
عدالت خود را فروخته اند، ۷۰ درصد از سود سال ۱۳۹۸ 

را دریافت خواهند کرد.
هر  است.  سجام  سامانه  در  نام  ثبت  لزوم  دیگر  تفاوت 
کدام از ۳۶ شرکت سرمایه گذاری استانی و ناشران بورسی 
شرکت  عدالت،  سهام  مشموالن  سود  واریز  برای  که 
سود  این  باشند  کرده  انتخاب  را  مرکزی  گذاری  سپرده 
براساس شماره حساب اعالم شده در سجام واریز خواهد 
شد. چنانچه مشمول سهام عدالت بخواهد سود خود را به 
صورت متمرکز دریافت کند و خود به دنبال سود شرکت ها 
نشانی  به  سجام  سامانه  در  ثبت نام  اقدام،  این  راه  تنها  نرود 

www.sejam.ir  است.
همه  که  است  سالی  آخرین  این  رسد  می  نظر  به  البته 
مشموالنی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده اند، با ارزش اولیه یکسان سهام عدالت خود، سود 
آینده که تکلیف اعضای  از سال  یکسان دریافت می کنند و 
هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی و پروژه هایی 
که این شرکت ها در آن سرمایه گذاری خواهند کرد، مشخص 
شود، میزان سودی که مشموالن هر استان دریافت میکنند، با 

یکدیگر متفاوت خواهد بود.
بر اساس این گزارش، تاکنون به مشموالن سهام عدالت سه 
دوره سود پرداخت شده است به این ترتیب که در سال ۱۳۹۵ 
در سال  تومان،  هزار  تومان سهم ۱۵۰  میلیون  ازای یک  به 
تومان  تومان و در سال ۱۳۹۷، ۲۰۵ هزار  ۱۳۹۶، ۱۷۵ هزار 

پرداخت شد.

چه خبر از سود سهام عدالت؟خطرکرونا بیخ گوش آرایشگاه های زیرزمینی و خانگی!

 رییس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت 
با بیان اینکه نمی توان در مقابل ورود ویروس های جهش 
یافته کرونا به کشور سد دائمی ایجاد کرد، گفت: در عین 
حال هنوز واریانت برزیلی یا آفریقای جنوبی در کشورمان 
مشاهده نشده، اما بیش از ده ها کشور آن را گزارش کردند 
و این موضوع گریز ناپذیر است و حتما به سمت کشور ما 
است که همچنان روش های  آن  مهم  اما  آمد،  هم خواهد 

پیشگیری همان روش های قبلی است.
کرونای  ویروس  وضعیت  درباره  جهانپور  کیانوش  دکتر 
انگلیسی  از کرونای  انگلیسی در کشور، گفت: مواردی که 
که  است  شده  شناسایی  قطعی  موارد  شده،  اعالم  تاکنون 
PCR که ابتالی فرد به کرونا را  طبیعتا عالوه بر تست 
باشد. در  انجام شده  ژنتیکی هم  توالی یابی  نشان می دهد، 
مواردی که بر اساس شرح حال و عالئم بالینی، مشکوک 
به کرونای انگلیسی در فردی شوند، نمونه تست فرد برای 

توالی یابی به آزمایشگاه ارجاع داده می شود.
و  ژنتیکی  توالی یابی  تست های  تعداد  افزود:  وی 
محدود  دهند،  انجام  را  آن  می توانند  که  آزمایشگاه هایی 
است. بنابراین قطعا افراد مبتال به کرونای انگلیسی بیش از 
تعداد اعالمی است که به صورت قطعی شناسایی شده اند. 
ما فقط موارد قطعی شناسایی شده را که توالی یابی ژنتیکی 

برایشان انجام شده را می توانیم اعالم کنیم.
دارد  هم  سریع تری  روش های  البته  داد:  ادامه  جهانپور 
تا  است  شدن  آماده  حال  در  کشور  پاستور  انستیتو  در  و 

توجه کرد که تشخیص  باید  مسیر تشخیص تسهیل شود. 
واریانت  جمله  از  جدید  واریانت های  از  کرونا  تفکیک  و 
بریتانیایی کمکی به امر درمان نخواهد کرد و صرفا از نظر 
این  در  که  آنچه  اما  است.  مهم  اپیدمیولوژیک  و  مدیریتی 
میان قابل گفتن است، این است که ویروس انگلیسی کرونا 
تهران،  البرز،  مانند  استان ها  برخی  در  و  شده  کشور  وارد 

قزوین و... در گردش است.

وی با بیان اینکه همه اقدامات در گذشته و امروز در جهت 
کند کردن شیوع این ویروس بوده است، گفت: قطعا امکان 
ممانعت از ورود و شیوع ویروس وجود نخواهد داشت. حتی 
آفریقای  منشاء  با  که  ویروس  دیگر  واریانت های  درباره 
جنوبی و برزیل هم هستند، نمی توانیم بگوییم می شود یک 
دیوار بلند بتونی و دائمی در برابر این ویروس ها به عنوان 
کاهش  برای  سرعت گیر  قطعا  اما  کنیم،  ایجاد  دائمی  سد 

سرعت شیوع می توان ایجاد کرد که بر همین اساس وزارت 
بهداشت اقداماتی مانند انجام تست برای افراد هنگام ورود 
به کشور، تست تشخیصی قبل و بعد از ورود، ایزوالسیون 
افرادی که از خارج از کشور وارد می شوند و موارد مشابه 
همه در این جهت است که سرعت شیوع را کاهش دهیم.

جهانپور گفت: قبل از ما حدود ۸۰ کشور واریانت بریتانیایی 
عین  در  بودند.  کرده  گزارش  خودشان  کشور  در  را  کرونا 
حال هنوز واریانت برزیلی یا آفریقای جنوبی در کشورمان 
گزارش  را  آن  کشور  ده ها  از  بیش  اما  نشده،  مشاهده 
سمت  به  حتما  و  است  ناپذیر  گریز  موضوع  این  و  کردند 
همچنان  که  است  آن  مهم  اما  آمد،  خواهد  هم  ما  کشور 
یعنی  است؛  قبلی  های  روش  همان  پیشگیری  روش های 
رعایت پروتکل ها و عدم حضور در تجمعات غیرضروری، 
حتی  دورهمی ها  برگزاری  و  دورهمی  هرگونه  از  پرهیز 
استفاده  فیزیکی،  فاصله گذاری  خانوادگی،  محافل کوچک 
نکات  رعایت  و  ماسک  از  دوبل  استفاده  و حتی  ماسک  از 

بهداشت فردی و عمومی همچنان تنها راه مقابله است.
وی افزود: گستره واکسیناسیون هم تا حدی که در مقابل 
واریانت های جدید موثر باشد، هفته به هفته در کشور رو به 
گسترش است و این دو به موازات اعمال محدودیت های 
با کووید۱۹-  مقابله  و  پیشگیری  مثلث  هوشمند، سه ضلع 

از هر جنس و واریانتی در همه ماه های آتی خواهد بود.

اهمیت استفاده دوبل از ماسک و پرهیز از دورهمی

استاندار کرمان با تاکید برآنکه پذیرفتنی نیست که در استان 
گرسنه  عده ای  و  سیر  عده ای  کرمان  همچون  ثروتمندی 
بزرگ  بنگاه های  از  بنده  جدی  مطالبه  کرد:  تاکید  باشند، 
اقتصادی استان این است که طرح های متوازن توسعه ای و 

مسئولیت های اجتماعی خود را انجام دهند.
و  پنجاه  در  اسفندماه  دوم  شامگاه  زینی وند  علی  دکتر 
هشتمین نشست شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی 
دیوان محاسبات و سازمان  استان کرمان گفت: مسئوالن 
بازرسی در جلسات شرکت کنند موضع و فعالیت خودشان 
بخش  مدیران  مشکالت  از  آنکه  ضمن  کنند  مطرح  را 

خصوصی آگاه شوند.
وی با اشاره به بخش های اقتصادی که خلق ثروت می کنند، 
ادامه داد: برخی بخش های اقتصادی در استان مغفول مانده 
باید در استان فعال شوند و این بخش ها بسیار کم ریسک 

و پردرآمد هستند.
بخشی  متوازن  توسعه  در حوزه  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
این  و  است  دادن  رخ  حال  در  استان  در  خوبی  اتفاقات 
استان  فضای  و  کنند  تشریح  مربوطه  مدیران  را  بخش ها 

برای استقبال سرمایه گذاران از این طرح ها آماده کنند.
به  و  بندی  دسته  را  ایده ها  باید  برآنکه  تاکید  با  وی 
کارگروه  در  کرد:  تصریح  کنیم،  آنها حرکت  اجرای  سمت 
زیرساخت های  انداز  چشم  تدوین  دنبال  به  زیرساخت ها 
همچنین  و  هستیم  برق  و  گاز  آب،  راه،  مانند  اساسی 
حوزه لجستیک و بندر خشک نیز در حوزه زیرساختی قرار 

می گیرد.
در  که  چابهار  بندر  ظرفیت  به  باتوجه  کرد:  بیان  زینی وند 
آینده یکی از بنادر درجه اول جهان خواهد شد حتما استان 
احداث  با  باید  لذا  کند  برقرار  ارتباط  بندر  این  با  کرمان 
با  و  مستقیم  صورت  به  ریلی  و  زمینی  ارتباطی  راه های 
محورهای  بنابراین  برسد  عمان  دریای  به  مسافت  کاهش 
مطالعاتی در این زمینه محور ریلی بم - جیرفت - جاسک و 
محور ریلی ریگان - ایرانشهر - چابهار است که دولت های 
بعدی الجرم این را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 

اجرا خواهند کرد.
صندلی  این  روی  ما  از  بعد  که  افرادی  داد:  ادامه  وی 
می نشیند باید آینده ۱۰ سال استان برای آنها روشن باشد 
و  کنیم  تکمیل  را   ... و  برق  و  آب  زیرساخت های  باید  لذا 
منظور ما از زیرساخت برق این است که کرمان عالوه بر 

برق  نیز  دیگر  استان های  به  استان  نیاز  مورد  برق  تامین 
صادر کند.

استاندار کرمان افزود: منظور ما از آب این است که اگر مقرر 
انتقال  است این استان صنعتی شود باید آب آن از طریق 
آب تامین کرد و باتوجه به اینکه اراده مقام معظم رهبری و 
رییس جمهور بر انتقال آب است ما باید مسایل و مشکالت 
انتقال آب را حل کنیم اما وزارت نیرو رسالت خود را خیلی 
دقیق انجام نمی دهد به طور مثال انتقال آب دریای عمان 
و خراسان جنوبی که  بلوچستان  و  استان های سیستان  به 
سازکار  نیرو  وزارت  اما  است  سال مصوب شده  حدود سه 

تضمین خرید این آب را تعریف نکرده است.
وی در ادامه درباره فرصت های سرمایه گذاری نیز گفت: اگر 
کتاب فرصت سرمایه گذاری در استان کرمان وجود ندارد 
آن را تدوین کنید و با سند آمایش سرزمینی استان تطابق 
دهید ضمن آنکه همواره به روزرسانی شود و این کتاب در 

همه جای دنیا در دسترس باشد.
ارایه  را  متوازن خود  توسعه  اقتصادی طرح های  بنگاه های 

دهند
به  صحیح  آموزش  که  مطلب  این  بیان  با  زینی وند 
سرمایه  بازار  در  برای حضور  استان  اقتصادی  شرکت های 
روشنی  طرح  ماه   ۴ این  در  متاسفانه  کرد:  تصریح  دهید، 
صنایع  از  تشکر  ضمن  ندیدم،  استان  بزرگ  بنگاه های  از 
در  توسعه ای که  اقدامات  دلیل  به  استان  و مسی  فوالدی 
استان انجام داده اند اما صادقانه بگویم این هنر نیست زیرا 
بر  تاثیرگذاری  برای  سال   ۱۰ چشم انداز  توسعه ای  طرح 
روند توسعه ای استان و کشور در این شرکت ها وجود ندارد 
باالخره زنجیره ای تعریف کرده اند و باعث افتخار است ولی  
وقتی در استان نتوانتستیم توازن ایجاد کنیم. در حدود ۱۰ تا 
۱۵ سال آینده سرمایه ملی که به صورت خام فروخته شده 
و یک ثروت نامتوازن در کشور ایجاد کرده و یک استان به 
خاک سیاه نشسته است و چشم انداز استان اکنون استان 

این است.
وی افزود: باید این پول، تکنولوژی و بازار سرمایه ای که در 
دستانتان است با تکیه بر شرکت های دانش بنیان، طرح های 

در زیر سایه صنعت فوالد برای مناطق توسعه نیافته استان 
تعریف کنید و ما تاکنون چنین طرح های ندیدیم.

است  این  ما  مطالبات  اکنون  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
رویکرد  با  توسعه ای خود  بزرگ طرح های  که شرکت های 
توسعه متوازن و استفاده تجربی از بازار سرمایه ارایه دهند 
و نباید همواره در حوزه های صنعت فوالدی سرمایه گذاری 

کنید.
وجود فقر در استان ثروتمند کرمان پذیرفتنی نیست

وی با ابراز تاسف از وجود فقر در برخی از نقاط استان عنوان 
کرد: چه فایده که جیب من پر باشد و بانک های تهران و 
شهرهای دیگر را پر کنیم و حقوق چند میلیونی بگیرم ولی 

در این استان برخی ها نان شب نداشته باشند.
زینی وند با اشاره به سفر روز گذشته خود به مناطق شرقی 
از  شب  واقعا  شدم  روستایی  یک  وارد  کرد:  اظهار  استان، 
غصه این مردم نخوابیدم چون مردم این روستا شام نداشتند 
بخورند، آب نداشتند بخورند این روستا وسط جاده است و 
هیچ کدام از ما آنها را ندیدیم چه فایده دارد که ما صاحب 
کسی  چه  جیب  به  این  و  هستیم  سرمایه  بازار  درصد   ۱۲

می رود؟
بزرگ  بنگاه های  از  بنده  جدی  مطالبه  کرد:  تاکید  وی 
توسعه ای  متوازن  این است که طرح های  استان  اقتصادی 

و مسئولیت های اجتماعی خود را انجام دهند.
استاندار کرمان با اشاره به طرح معین های اقتصادی علیرضا 
رزم حسینی استاندار سابق استان کرمان اظهار کرد: برخی 
نیست  پذیرفتنی  و  نکرده اند  عمل  خوبی  به  معین ها  از 
عده ای سیر و عده ای گرسنه باشند زیرا استان کرمان دنیای 
از ثروت است آن بار می شود و به بیرون می رود و دوباره 
تاکید می کنم طرح های توسعه متوازن خود را ارایه دهند و 
پول ها و دفاتر و مالیاتشان را به استان کرمان بیاورند و تا 

روزی که در استان باشم این موضوع را پیگیری می کنم.
در  شده  باعث  مهم  صنایع  روی  تمرکز  داد:  ادامه  وی 
توسعه  محور  و  بمانیم  جا  بنیان  دانش  شرکت های  بحث 
شرکت های دانش بنیان استان کجاست؟  یا شهر نوآوری 
که مقرر بود تاسیس شود به کجا رسید؟ برای اینها فکری 
فعال  بنیان  دانش  و  گردشگری  خدمات،  حوزه  باید  کنید 
کنید متاسفانه برای این بخش ها برنامه و چشم انداز آینده 

نداریم.

گرسنه بودن عده ای در استان ثروتمند کرمان پذیرفتنی نیست



 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: در هفته سوم بهمن ماه ۱۰ نفر 
مبتال به کرونا در سنین پایین در رفسنجان ثبت شده و موارد مثبت کودکان در حال افزایش 

است ضمن اینکه اخیرا موارد بستری هم در این سنین داشتیم.
دکتراحمد جمالی زاده عصر ۵ اسفندماه در جلسه اضطراری ستادی کرونای رفسنجان اظهار 
کرد: با توجه به نگرانی های شدیدی که وجود دارد، وضعیت شهرستان رفسنجان از نظر 
ابتال به کرونا تقریبا از اول آذرماه رو به کاهش داشت که همزمان با شروع طرح شهید 
سلیمانی در شهرستان بود و با اقدامات بسیار خوب و مؤثری که در شهرستان انجام شد 
اما اخیرا روند بیماران  شاهد کاهش موارد بودیم و موارد بستری روند کاهشی پیدا کرد، 

سرپایی مجددا افزایشی شده است.
وی با بیان اینکه در یک هفته اخیر شاهد افزایش موارد بستری هستیم، بیان کرد: موارد 
از شاخصه های کرونای  پیدا کرده که یکی  افزایش  تا ۱۴ سال  مثبت کرونا در سنین ۶ 
انگلیسی ابتالی کودکان و نوجوانان است. در آذرماه در اوج پیک چهار نفر نوجوان مثبت 

داشتیم که اخیرا این موارد افزایش داشته است.
جمالی زاده ادامه داد: در هفته سوم بهمن ۱۰ مبتالی سنین پایین در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان ثبت شده و موارد مثبت کودکان در حال افزایش است ضمن اینکه اخیرا 

موارد بستری هم داشتیم.
رییس مرکز بهداشت شهرستان رفسنجان در ادامه گفت: یکی از برنامه های طرح شهید 
سلیمانی این است که به ازای هر یک نفر مثبت پیگیری  اطرافیان این فرد انجام شود که 
تعدادی موارد مثبت را شناسایی می کنیم و میانگین افرادی که شناسایی شدند در دو هفته 

اخیر به ازای هر فرد، ۶.۲۳ نفر بوده است.
جمالی زاده به میزان رعایت پروتکل ها در شهرستان رفسنجان اشاره و بیان کرد: رعایت 
پروتکل ها در دفاتر پلیس + ۱۰ هشت درصد، دفاتر پشخوان دولت شش درصد، پایانه های 
برون شهری چهار درصد، پایانه های درون شهری پنج درصد، نانوایی ها ۱۰ درصد، پاساژها 
۳۰ درصد، هتل ها و امکان اقامتی ۱۵ درصد، مساجد و اماکن پنج درصد و مطب ها ۱۰ 
درصد کاهش داشته است. در مجموع رعایت پروتکل ها در شهرستان رفسنجان حدود ۱۰ 

درصد کاهش پیدا کرده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان عنوان کرد: اگر بخواهیم بیماری را کنترل 
کنیم بر اساس نظرات کارشناسان، باید باالی ۹۵ درصد مردم از زمانی که از منزل بیرون 
می روند تا زمانی که برمی گردند ماسک بزنند که در این صورت می توانیم بیماری را در 

کنترل داشته و مرگ و میرها را در کمترین میزان در هفته داشته باشیم.
مسافرت ها،  ترددها،  شلوغ،  امکان  در  خریدها  آمدها،  و  رفت  کرد:  اضافه  زاده  جمالی 
اینکه شاهد موج چهارم بیماری در شهرستان  ...ریسک بسیار بزرگی برای  میهمانی ها و 
باشیم، به شمار می روند، ضمن اینکه سیرجان وضعیت خوبی ندارد و امکان دارد وضعیت این 

شهرستان قرمز شود که اینها زنگ خطری برای شهرستان رفسنجان است.

تنها راه مدیریت و تنظیم بازار، تفویض 
اختیار به استانداران است

استاندار کرمان گفت: تنها راه مدیریت و تنظیم بازار در تفویض اختیار به استانداران است.
ارتباط  استان کرمان و در  بازار  تنظیم  اسفندماه در ستاد  زینی وند عصر ششم  دکتر علی 
ویدئوکنفرانسی با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر صمت تجربه استانداری در دو 

استان را دارد لذا کارهای موثرتری در تنظیم بازار در این دوره می تواند انجام گیرد.
وی بیان کرد: تنظیم بازار چیزی شبیه شورای برنامه ریزی و توسعه در بودجه است و ما 
احساس اختیار داریم اما استانداران هیچ اختیاری در تنظیم بازار ندارند. همچنین اگر کاالی 
ذخیره ای در استان پیش بینی شود در ایام اضطراری نیاز به یک بروکراسی پیچیده برای 
دریافت مجوز از تهران دارد تا بتوانند ۲۰ درصد از ذخایر را برای تنظیم بازار به بازار تزریق 

کنند.
با بیان این مطلب که قیمت گذاری در سطح ملی انجام می شود، اظهار  استاندار کرمان 
کرد: عمال ما قیمت گذاری می کنیم اما در بازار یک اتفاق دیگر می افتد یعنی کارایی ستاد 
تنظیم بازار از لحاظ افکار عمومی عمال با چالش مواجه می شود و باید برای این موضوع 

تدبیری اتحاذ کنیم.
وی پیشنهاد کرد: برای منطقه بندی تنظیم بازار کار کارشناسی بیشتری انجام شود و اختیار 
به استان ها داده شود به طور مثال در حوزه مرغ که با چالش روبه رو هستیم می توانیم به 
راحتی از طریق روش منطقه بندی تنظیم بازار مسئله را حل کنیم. به طور مثال ما حدود ۴۵ 
درصد مرغ کمبود داریم این درحالی است که استان های اطراف ما افزایش تولید دارند که 

می توانیم با این روش مشکل استان را رفع کنیم.
قیمت  یک  کرمان  استان  در کل  کرد:  عنوان  کرمان  استان  وسعت  به  اشاره  با  زینی وند 
مصوب و مشخص نمی توانیم داشته باشیم زیرا فاصله بین شهرهای شمالی با جنوبی استان 

به اندازه سه استان است.
وی بر لزوم تفویض اختیار ۱۵ درصد در افزایش یا کاهش قیمت ها به استانداران در راستای 
تنظیم بازار تاکید کرد و افزود: در سفر مسئولین وزارت صمت به استان کرمان چند مصوبه 
داشتیم که به صورت کامل اجرا نشده، به طوری که یک مصوبه درباره روغن خام داشتیم 
که روغن آفتابگردان آن هنوز به استان نرسیده و اکنون با مشکل مواجه هستیم و همچنین 
یک مصوبه درباره تخصیص ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد به استان داشتیم که تاکنون ۴۰۰ تن 

آن اختصاص داده شده و مابقی آن هنوز محقق نشده است.
استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه تنظیم و مدیریت بازار تفویض اختیار به 

استانداران است.

نگرانی در خصوص افزایش 
موارد ابتال به کرونا در 

کودکان رفسنجانی

از ابتدای این هفته، طرح توقف صدور دفترچه های 
کاغذی  نسخه های  جایگزینی  و  تامین اجتماعی 
که  شد  آغاز  درحالی  الکترونیک  نسخه های  با 
نبود  زیرساخت ها،  برخی  نبودن  آماده  به دلیل 
ضعیف  و  جدید  روندهای  از  کافی  شناخت 
جزئیات  درباره  همگانی  اطالع رسانی  بودن 
کارگزاری های  شعب  برخی  در  مردم  طرح،  این 
داروخانه ها  و  بیمارستان ها  تامین اجتماعی، 
سازمان  اعالم  براساس  شدند.  سردرگمی  دچار 
میلیون   ۲۲ حدود  ساالنه  کشور،  تامین اجتماعی 
مجموعا  بیمه شدگان  و  می شد  صادر  دفترچه 
بیمه های  دفترچه  تمدید  برای  بار  میلیون   ۳۸
تامین اجتماعی  کارگزاری های  شعب  به  خود 
صدور  توقف  با  نتیجه  در  می کردند،  مراجعه 
با  ابزار  این  جایگزینی  و  کاغذی  دفترچه های 
به  مراجعه  میلیون   ۶۰ حدود  الکترونیکی،  فرآیند 
کارگزاری ها برای تمدید و صدور دفترچه کاهش 
شعب  همیشگی  شلوغی  به  توجه  با  که  می یابد 
بودن  زمانبر  و  تامین اجتماعی  کارگزاری های 
مراجعات حضوری برای انجام کارهای اداری در 
شهرهایی مانند تهران، این حرکت می تواند تاثیر 
شهروندان  زندگی  بهبود  بر  قابل توجهی  مثبت 
این  بودن  نوپا  به دلیل  وجود  این  با  باشد.  داشته 
طرح و زمانبر بودن هماهنگی تمامی بخش های 
اخیر  روزهای  در  آن،  شدن  اجرایی  در  دخیل 
با  بیمارستان ها  برخی  به  مراجعه  در  افراد  گاهی 
این پاسخ مواجه شدند که امکان پذیرش از طریق 
شماره ملی فرد مقدور نیست و در صورت همراه 
نداشتن دفترچه بیمه هزینه درمان به صورت آزاد 
حساب خواهد شد. همچنین برخی داروخانه ها نیز 
نسخه پیچی  سامانه  به  هنوز  که  می کنند  اعالم 
آنالین دسترسی ندارند و امکان تحویل داروها با 
ارائه کد ملی برای آنها مقدور نیست. با این حال 
تامین اجتماعی  معاون درمان غیرمستقیم سازمان 
سوی  از  شده  انجام  پیگیری های  به  پاسخ  در 
ناظران  که  کرد  اعالم  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
مراکز  و  بیمارستان ها  تمامی  در  سازمان  این 
درمانی مستقر شده اند تا در صورت عدم پذیرش 
بیماران یا وجود اخالل در روند جدید درمان، به 

موضوع رسیدگی کنند.
 وضعیت درمان افراد بدون کارت ملی

دفترچه  حذف  در  ملی  کارت  اهمیت  به  توجه  با 
بیمه، سازمان تامین اجتماعی از برگزاری جلسات 
متعددی با ثبت احوال و سازمان های دیگر برای 
دسترسی به سوابق هویتی افراد خبر داده و اعالم 
کنیم  سختگیری  امر  بدو  در  اگر  است:  کرده 
بنابراین  تنگ شود،  مردم  بر  است عرصه  ممکن 
همه فرآیندهای نظارتی را از اول شروع نمی کنیم 

و به تدریج این کار را انجام خواهیم داد.
طی  تازگی  به  کشور  احوال  ثبت  سازمان 
اخالل  ایجاد  از  نگرانی  به  اشاره  با  اطالعیه ای 
کارت  دریافت  برای  که  افرادی  درمان  روند  در 
هیچ  یا  کرده  پیش ثبت نام  صرفا  هوشمند  ملی 
اعالم  ندارند  هم  مدرکی  و  نکرده  ثبت نامی 
نفر  میلیون   ۶۰ به  نزدیک  »تاکنون  است:  کرده 
به  را  خود  ثبت نام  تکمیل  مراحل  هم میهنان  از 
انجام رسانده و از این میان صدور کارت هوشمند 
ملی برای بیش از ۵۰ میلیون نفر انجام پذیرفته 
انجام  درحال  تدریج  به  افراد  بقیه  درخصوص  و 

است.«
اول  از  تامین اجتماعی  سازمان  اعالم  طبق 
بیمه شدگان  تمامی  سال جاری،  اسفندماه 
ملی،  کارت  ارائه  با  می توانند  تامین اجتماعی 
درمان  دفترچه  جلد  یا  عکس دار  شناسنامه 
از  را  درمانی  خدمات  هویتی،  مدارک  به عنوان 
کلیه مراکز کلینیک، پاراکلینیک، بستری و مطب 
که  سالی   ۱۸ زیر  افراد  کنند.  دریافت  پزشکان 
مراکز  به  مراجعه  در  می توانند  ندارند  ملی  کارت 

درمانی، شناسنامه خود را همراه داشته باشند.
 اطالع از وضعیت بیمه افراد و استحقاق سنجی

در نبود دفترچه های کاغذی، اطالع از دارا بودن 
بوده  ابهاماتی  از  یکی  آن،  اعتبار  مدت  یا  بیمه 
قرار می گیرد. در  افراد مورد پرسش  از سوی  که 
اطالعیه هایی  طی  تامین اجتماعی  سازمان  نتیجه 
سنجی  استحقاق  روش های  اعالم  به  نسبت 
بیمه ای که می تواند توسط خود افراد یا پزشکان 
است.  کرده  اقدام  شود  انجام  ویزیت  زمان  در 
درمانی  مراکز  به  مراجعه  از  قبل  بیمه شدگان 

از  یکی  با  را  خود  درمان  استحقاق  می توانند 
روش  بگیرند.  استعالم  شده  اعالم  روش های 
تلفن  طریق  از  کد#۱۶۶۶*  شماره گیری  اول: 
روش  استحقاق سنجی؛  گزینه  انتخاب  و  همراه 
گزینه  انتخاب  و  شماره گیری#۱۴۲۰*۴*  دوم: 
به  مراجعه  سوم:  روش  درمانی؛  اعتبار  استعالم 
روش  و   medical.tamin.ir سایت 
pwa.tamin. سایت  به  مراجعه  چهارم: 

ir است.
به گفته شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم 
سنجی  استحقاق  روش های  این  تامین اجتماعی، 
درمانی،  مراکز  و  مطب ها  به  مراجعه  زمان  در 
قابل  نیز  پزشک  خود  و  مطب  منشی  توسط 
از  می توانند  ترتیب  این  به  افراد  این  و  انجامند 
از  پس  و  کرده  حاصل  اطمینان  فرد  بودن  بیمه 
آن حتی در صورت عدم استفاده از سامانه نسخه 
الکترونیک، دارو را در سرنسخه های کاغذی خود 
نوشته و تنها باید کد ملی بیمار را در باالی نسخه 
درج کنند. پس از آن کد ملی بیمار در مراجعه به 
و  می شود  گرفته  استعالم  آزمایشگاه  یا  داروخانه 
تحت  الزم  درمانی  خدمات  تمامی  می تواند  وی 
پوشش بیمه را دریافت کند. غفاری تاکید می کند: 
در چند ماه اول طرح اصرار به این نداریم که کد 
سر  در  می شود  ارسال  پزشک  برای  که  پیگیری 
نسخه نوشته شود، اما بعد از آن، اگر کد پیگیری 
توسط پزشک برای سازمان تامین اجتماعی ارسال 
به صورت  پزشکان  برای  هزینه ها  واریز  شود، 

فوری انجام خواهد شد.
 چالش قطعی سامانه های نسخه نویسی آنالین

نسبت  افراد  مدت  این  در  که  انتقاداتی  از  یکی 
می کردند  ابراز  الکترونیک  نسخه نویسی  طرح  به 
این  قطعی  یا  کندی  صورت  در  که  بود  این 
باید کرد و چه تمهیداتی برای این  سامانه ها چه 
درمان  معاون  گفته  به  است.  شده  اندیشیده  امر 
بر  افزون  تامین اجتماعی،  سازمان  غیرمستقیم 
بدون  پزشکان  تا  است  فراهم  امکان  این  آنکه 
در  بتوانند  نیز  تامین اجتماعی  دفترچه های 
قید  را  الزم  درمانی  اقدامات  خود  سرنسخه های 
سامانه های  از  استفاده  به  الزامی  هیچ  کنند، 
نیست.  آنالین  نسخه نویسی  برای  تامین اجتماعی 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در  غفاری 
ندارد  ادعا  تامین اجتماعی  »سازمان  است:  گفته 
الکترونیک  نسخه نویسی  حوزه  سامانه های  که 
کار می کند،  است، سیستم  عالی  و  بدون مشکل 
استفاده  برای  ایران  خارج  در  نیست.  ایده آل  اما 
دوره  یک سال  الکترونیک  نسخه نویسی  از 
آموزشی برای پزشکان گذاشته می شود، اما با دو 
در  مشکلی  دیگر  ما  نرم افزار  با  کردن  کار  روز 
از  خارج  در  همچنین  نیست.  سامانه  از  استفاده 
الکترونیک  ایران هم قطعی سامانه نسخه نویسی 
وجود دارد و طبیعی است، اما قطعی زیاد طبیعی 
اتفاق  قطعی  این  ماه  در  یک بار  اگر  اما  نیست، 
است:  افزوده  ادامه  در  بیفتد، طبیعی است.« وی 
است  ممکن  است  بازار  در  دیگر  »نرم افزار های 
دلیل  همین  به  باشد،  راحت تر  پزشکان  برای 
سامانه  از  حتما  که  نیست  پزشکان  برای  الزامی 
استفاده  تامین اجتماعی  الکترونیک  نسخه نویسی 
دیگر  سامانه های  از  استفاده  با  می توانند  کنند، 
متصل  تامین اجتماعی  سازمان  سامانه  به  فقط 
بیمه ای  هر  برای  داروخانه ها  این  از  پیش  شوند. 
در  الکترونیک  نسخه پیچی  سامانه  یک  باید 

سازمان  سامانه  مثال  به عنوان  می گرفتند.  نظر 
بیمه ها  سایر  و  سالمت  بیمه  تامین اجتماعی، 
فراهم  امکان  این  درحال حاضر  اما  بود،  متفاوت 
شده که با یک سامانه تمامی بیمه ها پوشش داده 
ابتدای طرح نسخه نویسی  در  اگر همکاری  شود. 
سالمت  نظام  ارتقای  باعث  باشد  الکترونیک 
سالمت  الکترونیک  پرونده  و  شد  خواهد  کشور 

مزایای بسیاری دارد.«
عامل  مدیر  ساالری،  مصطفی  دکتر  همچنین 
در  گذشته  هفته  نیز  تامین اجتماعی  سازمان 
سازمان  مسووالن  مشترک  خبری  نشست 
تامین اجتماعی و سازمان نظام پزشکی کشور که 
درمانی«  دفترچه های  با موضوع »جزئیات حذف 
موسسات  و  پزشکان  کرد:  اظهار  شد  برگزار 
و  قرارداد  طرف  از  اعم  درمانی  و  تشخیصی 
سامانه های  تهیه  به  که  قراردادی  غیرطرف 
مبادرت  الکترونیک  نسخه پیچی  و  نسخه نویسی 
سازمان  مالکیت  تحت  سامانه های  از  و  کرده اند 
با  می توانند  نمی کنند،  استفاده  تامین اجتماعی 
از طریق  اختیار خود و  از سامانه های در  استفاده 
نسبت   ،)API( واسط  نرم افزارهای  پیاده سازی 
به نسخه نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام 
میزان نسخه نویسی های  اینکه  بیان  با  کنند. وی 
پیشرفت  قبل  ماه های  به  نسبت  الکترونیک 
بهتری داشته است، گفت: الزامی به تولید نسخه 
الکترونیک نکرده ایم و در صورت امکان و تمایل، 

پزشکان این اقدام را انجام می دهند.
رفع  برای  صبوری  لزوم  بر  تاکید  با  غفاری 
»طرح  است:  گفته  طرح  این  اجرایی  نواقص 
سازمان  به  مربوط  فقط  الکترونیک  نسخه نویسی 
است؛  قانونی  تکلیف  بلکه  نیست  تامین اجتماعی 
که  شدند  مکلف  بیمه گر  سازمان های  تمام 
سازمان  نوشته شود.  الکترونیک  به صورت  نسخه 
وی  است.«  شده  پیش قدم  هم  تامین اجتماعی 
سال  دو  الکترونیک  نسخه نویسی  است:  افزوده 
است که در تمام مراکز درمانی اجرا شده است و 
درمان غیرمستقیم، با توجه به گستردگی بیشتری 
زیرساخت هاست.  برخی  توسعه  نیازمند  دارد،  که 
نسخه  هزار   ۱۸۰ از  بیش  غفاری،  گفته  به 
به صورت  درمانی  مراکز  در  روزانه  الکترونیک 
الکترونیک نوشته شده و ارسال می شود و نواقص 

آن هم درحال  حل شدن است.
در نشست هفته گذشته که با هدف شفاف سازی 
امیرعباس  شد،  برگزار  طرح  این  مختلف  ابعاد 
تامین اجتماعی  سازمان  درمان  معاون  منوچهری، 
درخصوص جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی 
مهم ترین  از  یکی  گفت:  بیمه شدگان  ملی  کد  از 
از  جلوگیری  الکترونیک  نسخه  دستاوردهای 
افزود:  وی  است.  احتمالی  سوءاستفاده های 
صحت  تایید  برای  راهکارهایی  ایجاد  بحث 
که  بود  نکاتی  مهم ترین  از  یکی  درمان  فرآیند 
دفترچه  با  که  فردی  یعنی  داشتیم.  توجه  آن  به 
و  است  اصلی  شده  بیمه  کرده  مراجعه  بیمه 
دارد  اطمینان  آن  صحت  از  هم  درمانی  مرکز 
تخلفات  اینکه  بیان  با  منوچهری  دکتر  خیر؟  یا 
گفت:  می شد،  دیده  نیز  بیمه ها  دفترچه  زمان  در 
چهره نگاری  انگشت نگاری،  انجام  مانند  راه هایی 
برنامه ریزی شده است. با سازمان ثبت احوال نیز 
افراد  شناسنامه ای  اطالعات  به  تا  داشتیم  جلسه 

دسترسی داشته باشیم.
در کوتاه مدت، مقرر است که برای کاهش تخلفات 

احتمالی حذف دفترچه ، کد رهگیری بیمه شدگان 
البته  شود.  پیامک  آنها  ثبت شده  تلفن  شماره  به 
این  تامین اجتماعی،  سازمان  مدیران  گفته  به 
نمی شود  اجباری  اول  برای چندماه  فعال  موضوع 
و هر زمان اجباری شد، مساله بروز تخلفات هم 

حل می شود.
در  تکمیلی  بیمه های  و  خاص  بیماران  تکلیف   

طرح جدید
درمان  مدیرکل  مذکور،  نشست  ادامه  در 
است:  گفته  تامین اجتماعی  سازمان  غیرمستقیم 
سازمان  این  ملکی  مراکز  در  الکترونیک  نسخه 
کرده:  تاکید  وی  اجراست.  درحال  سال   ۳ حدود 
تمامی  در  درحال حاضر  تامین اجتماعی  سازمان 
اجرایی  را  الکترونیک  نسخه  خود  بستری  مراکز 
این  در  نسخه  میلیون   ۶۵ از  بیش  و  است  کرده 
مراکز تولید می شود. همچنین وی در این نشست 
ابتدای سال ۱۰ درصد و امروز بیش  اظهار کرد: 
از ۷۰ درصد نسخ در مراکز طرف قرارداد سازمان 
نوشته می شود و در جریان  الکترونیک  به صورت 

است.
بخش  به عنوان  تکمیلی  بیمه های  تعامل  نحوه 
با سیستم درمانی  از زنجیره درمان کشور  مهمی 
باید  که  است  مهمی  موارد  جمله  از  جدید، 
سازمان  درمان  معاون  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
این  در  گذشته  هفته  نشست  در  تامین اجتماعی 
دغدغه های  از  یکی  بحث  این  است:  گفته  باره 
بیمه های  با  مذاکره هایی  و  است  بوده  ما  اصلی 
بیمه  شرکت   ۲۹ با  و  است  شده  انجام  تکمیلی 
بیماران  بهره مندی  برای  الزم  توافقات  تکمیلی، 

انجام شده است.
استحقاق  استعالم  روش های  تشریح  در  غفاری 
»بیماران  برای  درمان(  بیمه  )پوشش  درمان 
این  درمان  استحقاق  است:  گفته  نیز  خاص« 
است  بیمه شدگان  سایر  همانند  بیماران،  دسته 
و  پیگیری  کد  در  بیماران  این  که  تفاوت  این  با 
پسوند  با  درمانی  خدمات  از  برخورداری  استعالم 

»خاص« مشخص می شوند.
تامین اجتماعی  سازمان  اخیر  مشترک  نشست  در 
محمد  دکتر  کشور،  پزشکی  نظام  سازمان  و 
سازمان  برنامه ریزی  و  نظارت  معاون  جهانگیری 
تولید  در  که  است  کرده  تاکید  نیز  پزشکی  نظام 
نسخه الکترونیک هیچ اجبار و الزامی وجود ندارد 
تسهیالتی  است.  تشویقی  مکانیزمی  طرح  این  و 
را با کمک سازمان تامین اجتماعی و بیمه سالمت 
داریم و شش ماه فرصت تعیین شده تا مکانیزم ها 
کامل شوند. وی درخصوص دو طرح نسخه نویسی 
کاغذی  دفترچه های  صدور  عدم  و  الکترونیک 
درمان تامین اجتماعی گفت: این دو طرح توامان 
پیش می روند ولی گره زدنشان با یکدیگر درست 
با  که  است  این  دفترچه  حذف  مطلوبیت  نیست. 

نسخه نویسی الکترونیک همراه باشد.
نظام  در  که  چیزی  اولین  افزود:  همچنین  وی 
سالمت به آن فکر می کنیم بیمار است و کیفیت 
مهم  موضوع  دومین  کند.  افت  نباید  خدمات 
خدشه دار  نباید  که  است  اطالعات  محرمانگی 
نسخه  نتوانست  پزشک  اگر  اینکه  سوم  و  شود 
خدمات  به  بیمار  دسترسی  بنویسد،  الکترونیک 
قطع نشود. جهانگیری با اشاره به اینکه در هیچ 
مقطع  یک  در  الکترونیک  نسخه  دنیا  کجای 
انجام نشده و هنوز  به طور کامل و صد درصدی 
اسناد کاغذی در کشورهایی که نسخه الکترونیک 
انجام  باید  تدابیر الزم  گفت:  است،  برقرار  دارند، 
دغدغه  نباید  خدمت  ارائه دهندگان  و  مردم  شود. 
داشته باشند.جهانگیری درباره مشکالت پزشکان 
برای استفاده از چند سامانه بیمه گرهای پایه برای 
انجام  که  توافقی  گفت:  الکترونیک  نسخه نویسی 
یک  از  داروخانه  قسمت  در  که  است  این  شده 
پنل استفاده شود. در نسخه نویسی نیز همین طور 
است، پزشکان می توانند هر سامانه ای را که مورد 
تایید است در مطب استفاده کنند و در یک پنل 

واحد نسخه بنویسند.
برنامه ریزی  و  نظارت  معاون  اعالم  براساس 
کارگروه  است  قرار  پزشکی،  نظام  سازمان 
راه اندازی  تامین اجتماعی  با سازمان  مشترکی که 
شده است پاسخگوی مشکالت اجرایی این طرح 
باشد. چنانچه مشکلی رخ دهد که پس از مداخله 
این طرح  تغییر مسیر در  امکان  نباشد،  قابل حل 

وجود دارد.

سردرگمی مردم در شعب تامین اجتماعی، بیمارستان ها و داروخانه ها
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ترشیدگی  خانواده ها  دیروز  مساله  گفت:  جامعه شناس  یک 
دختران و مساله امروز آنها ازدواج زود هنگام است. امروزه 
خانواده ها حاضر نیستند دختران را در سنین کمتر از ۱۸ سال 
به ازدواج در آورند. در گذشته بیش از ۸۰ درصد افراد جامعه 
را ضروری می دانستند در حالی  از ۱۸ سالگی  ازدواج  پیش 
که تفکر امروزی عکس آن است و از این رو افراد کودک 

همسری را به عنوان یک مساله تلقی می کنند.
جسمی،  ابعاد  و  خانواده  »سالمت  وبینار  در  معیدفر  سعید 
کرد:  اظهار  همسری«،  کودک  حقوقی  و  اجتماعی  روانی، 
و  بود  مردان  اختیار  در  نقش ها  ترین  مهم  گذشته  در 
عهده  بر  را  اصلی  نقش های  پایین  سنین  با  افراد  و  زنان 
تساوی  و  شهروندی  نظیر  مفاهیمی  با  امروزه  اما  نداشتند، 
در  تابعین  عنوان  به  را  زنان  نمی توانیم  و  مواجه ایم  حقوق 
نظر بگیریم بلکه همه در مقابل قانون مساوی و در زندگی 
اجتماعی سهیم اند و از این رو است که کودک همسری در 

تزاحم با امر شهروندی محسوب می شود.
۱۷ درصد ازدواجها در برخی مناطق، کودک همسری است

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه در برخی 
مناطق کشور ۱۷ درصد از ازدواج ها کودک همسری هستند، 
در  سال   ۱۸ سن  زیر  ازدواج  گذشته  در  تنها  نه  داد:  ادامه 
جامعه مساله نبود بلکه امری رایج و معتبر بوده است و تمام 
تالش بر این بوده ازدواج زیر سن ۱۸ سال انجام شود چراکه 

ضرورت و کارکردهایی داشته است.
وی گفت: در گذشته جمعیت زیاد الزمه تولید محصول بوده 
است بنابراین نیروی انسانی زیاد ضرورت بقای درون جامعه 
بوده، از سوی دیگر در گذشته به علت فقدان بهداشت آمار 
مرگ نیز زیاد و اینگونه سن ازدواج به بلوغ جسمی نزدیک 
وجود  نسل  تجدید  برای  فرزند  بیشتری  تعداد  تا  می شده 
اجتماعات  پیشین،  اجتماعات  دیگر  سوی  از  باشد.  داشته 
در  آفرینی  نقش  برای  افراد  که  طوری  به  بودند  ساده ای 
از  بسیاری  نداشتند،  تخصص  به  نیاز  اجتماعی  گروه های 
نقش ها از پیش تعیین می شده و حتی ازدواج افراد از بدو 
انداختن  تاخیر  به  ضرورتی  و  است  می شده  مشخص  تولد 

ازدواج وجود نداشت.
واقعه جدید مواجه شدیم  با دو  امروزه  معیدفر تصریح کرد: 
ازدواج کودکان را به مساله تبدیل کرده است و آن دو  که 
به  نسبت  ما  ذهنیت  “تغییر  و  زیست”  شرایط  “تغییر  واقعه 
این نوع ازدواج ها” است. زندگی اجتماعی در گذشته روستا 
در  است.  بوده  روند  این  بر  مبتنی  تولید  نوع  و  بوده  نشین 
گذشته بیش از ۸۰ درصد جمعیت ما روستا نشین بودند اما 
امروزه این روند معکوس شده و حتی زندگی روستا نشینان 

همانند زندگی شهرنشینان شده است.
وی با اشاره به مسئولیت و مهارت و دانش باال برای تربیت 
تربیت  امکان  امروزه  کرد:  اظهار  جدید،  عصر  در  کودک 
لحاظ  به  ما  امروز  است.  رفته  بین  از  دانش  بدون  فرزند 
کمی فرزندان را تربیت نمی کنیم بلکه کیفیت مهم است و 
ازدواج در کودکی  آیا  این رو این سوال پیش می آید که  از 
را  باشد  موثر  بتواند  جهان   در  که  فرزندی  تربیت  امکان 

فراهم می کند؟.
پیامدهای  بیان  به  تهران  دانشگاه  شناسی  جامعه  دانشیار 
توسعه  گفت:  و  پرداخت  معاصر  دنیای  در  همسری  کودک 
نیافتگی، شکل نگرفتن خانواده پایدار، استثمار زنان، افزایش 
و  خودکشی  و  خودسوزی  فرار،  و  خیانت  خانگی،  خشونت 
اجتماعی،  و  روانی  پیامدهای  اجتماعی،  آسیب های  سایر 
کودک  پیامدهای  جمله  از  و...  دوم  جنس  فرهنگ  تثبیت 

همسری است.
که  است  پایدار  خانواده ای  امروزه  که  است  معتقد  معیدفر 
حد  تا  زنان  گذشته  در  است.  پویا  آن  اعضای  میان  رابطه 
زیادی جنس دوم محسوب می شدند و کودک همسری نیز 
را  مرد ساالری گذشته  و  پدر ساالری  و  دوم  فرایند جنس 
تشدید و بازتولید می کند و اینگونه است که استمرار کودک 

همسری به استثمار زنان می انجامد.
به گفته این جامعه شناس از جمله عوامل کودک همسری 
در جامعه امروز فقر، محرومیت از تحصیل، اعتیاد، مهاجرت، 
سنت  تقابل  بی آبرویی،  از  سنتی  خانواده های  برخی  نگرانی 
و مدرنیته، چرخه معیوب فرهنگ و جامعه پذیری و بازتولید 

ایدئولوژی خانه نشین کردن زنان است.
معیدفر در پایان گفت: کودک همسری معلول فقر، تبعیض و 
آسیب های اجتماعی و... است و این چرخه با ازدواج کودکان 
استمرار پیدا می کند  و می تواند خود را باز تولید کند. شکاف 
ازدیاد  عوامل  جمله  از  فقر  و  نابرابر  توسعه  طبقاتی،  عمیق 
کودک همسری است و همین امر است که منجر به توجه 
بیش از پیش به کودک همسری در جامعه امروز شده است. 
مامایی  علمی  انجمن  همکاری  با  وبینار  این  نخست  روز 
ایران، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و انجمن 
 ۵ در  آن  دوم  روز  و  اسفند   ۴ در  اجتماعی  پزشکی  علمی 

اسفند برگزار شد.

»تُرشیدگی دختران« 
داستان دیروز و »کودک 

همسری« مساله امروز

 مدت زمان زیادی است که بیماران دیابتی برای تأمین 
انسولین مورد نیازشان با مشکل مواجه هستند و از این 
داروخانه به آن داروخانه به دنبال این داروی حیاتی مورد 

نیازشان می روند.
این دسته از بیماران که در گروه های پر خطر ابتالء به 
کرونا هم قرار دارند، مجبورند در روزهای اپیدمی جانشان 
مانند  پرخطری  محیط  در  و  بگذارند  دستشان  کف  را 
شاید  تا  باشند  داشته  و مستمر  مکرر  داروخانه حضوری 

بتوانند انسولین تهیه کنند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  که  حالیست  در  این 
کرمان اعالم می کنند این کمبود فقط مربوط به انسولین 
قلمی خارجی است و انسولین داخلی و ویال در دسترس 

بیماران قرار دارد.
همسرم مبتال به دیابت حاملگی شده و نیاز به استفاده از 
انسولین دارد. امروز برای تهیه این دارو به ۱۰ داروخانه 
در ماهان و کرمان مراجعه کردم اما موفق به خریداری 
به  نیاز  که  برادرم  و  خواهر  حتی  گفت:  وی  نشدم.  آن 
انسولین دارند هم موفق نشدند در هیچ داروخانه ای این 
دارو را پیدا کنند؛ برخی می گویند این شرایط به دلیل این 

است که اصاًل انسولین وارد کشور نمی شود.
روی  از  اگر  دارو  قیمت  داد:  ادامه  کرمانی  این شهروند 
دفترچه باشد ارزان حساب می شود اما به صورت آزاد سه 
عدد انسولین قلمی سبز و سه عدد انسولین قلمی نارنجی 
این  می خواهیم  مسئوالن  از  می شود.  تومان  هزار   ۲۵۰
وضعیت را ساماندهی کرده و مشکل بیماران را رفع کنند.

یکی دیگر از شهروندان کرمانی هم به مهر گفت: انسولین 
در هیچیک از داورخانه های کرمان پیدا نمی شود، ۱۰ روز 
است که دنبال انسولین هستم و داروخانه ها لیست های 
انتظار طوالنی برای تحویل انسولین دارند. در این شرایط 
کرونا مجبوریم در ازدحام داروخانه ها حضور پیدا کنیم که 

اینگونه خودمان و خانواده هایمان در معرض بیشتر ابتالء 
به کرونا هم قرار می گیریم.

تولید  قلمی  )وارداتی(،  خارجی  قلمی  انسولین  نوع  سه 
دارویی  بازار  در  سرنگ(  با  تزریق  )قابل  ویال  و  داخل 

وجود دارد.
مشکالت  و  تحریم ها  دلیل  به  گفت:  حسیبی  محمد 
مربوط به انتقال ارز در زمینه انسولین قلمی خارجی دچار 
این مساله گریبان گیر کل  البته  بحران هایی هستیم که 
بازار  در  انسولین  نیست که  اینگونه هم  اما  است  کشور 

موجود نباشد.
ادامه داد: بر  انسولین  برنامه توزیع  حسیبی در خصوص 
وزارت  سمت  از  انسولین  سهمیه  جمعیت  سرانه  اساس 

در  اما  است  شده  بیشتر  کرمان  استان  برای  بهداشت 
مجموع این مساله یک مشکل کشوری است؛ به محض 
ورود انسولین از طریق مرزهای هوایی به فرودگاه امام 
نصب  از  بعد  بالفاصله  فرودگاه  همان  در  )ره(،  خمینی 

لیبل، تقسیم بندی شده و به استان ها توزیع می شود.
در  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  مدیر 
زمینه انسولین با مشکل کمبود مواجه هستیم اما در عین 
حال در بهمن ماه امسال ۹۷ هزار و ۳۱۰ قلم انسولینی 
این دارو وجود  نبوده که  اینگونه  در استان توزیع شد و 

نداشته باشد.
و  ایرانی  قلمی  انسولین  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
ویالی در بازار موجود است و کسی به دلیل نبود انسولین 

نوع  از  استفاده  بر  اینکه  مگر  نمی شود  عوارض  دچار 
خارجی اصرار داشته باشد.

حسیبی ادامه داد: انسولین موجود است منتهی کمبودی 
به  قلمی خارجی دیده می شود  انسولین های  نوع  در  که 
این دلیل است که ممکن هفت الی هشت روز این نوع 
انسولین به کرمان نرسد و بعد از این مدت توزیع انجام 
شود. در این هفته در کرمان سه روز انسولین داشتیم و 

سه روز انسولین نداشتیم.
پزشکی در خصوص فروش  دانشگاه علوم  داروی  مدیر 
انسولین به صورت آزاد هم گفت: فروش انسولین قلمی 
آزاد ممنوع است؛ از مردم خواهش می کنیم که هر محل 
بدون  و  آزاد  صورت  به  را  انسولین  که  داروخانه ای  و 
این  کنند؛  معرفی  ما  به  را  می رساند  فروش  به  دفترچه 
اقدام مردم ما را در سالمت کردن سیستم توزیعی یاری 

می دهد.
وی با تاکید بر اینکه چیزی به نام انسولین آزاد نداریم، 
گفت: افرادی هم که دفترچه ندارند؛ بعد از تجویز انسولین 
توسط پزشک می توانند با ارائه مدارکشان به معاونت غذا 
دریافت  را  کارتی  پزشکی کرمان،  دانشگاه علوم  دارو  و 
کنند که به وسیله آن می توانند به مدت ۶ ماه، ماهیانه 

انسولین مورد نیازشان را از داورخانه ها دریافت کنند.
در حالی بیماران با مشکل کمبود انسولین مواجه هستند 
آزاد  صورت  به  انسولین  مردمی  گزارش های  طبق  که 
خرید و فروش می شود که البته بیماران نیازمند این دارو 
مجبور هزینه ای گزاف برای آن بپردازند. مسئوالن باید 

اهتمام بیشتر
بازار  آشفته  سوداگران  با  برخورد  برای  ویژه  تدبیری  و 
داشته  می کنند،  تهدید  را  بیماران  سالمت  که  انسولین 

باشند.

توزیع کرونا در صف داروخانه ها

علی خواجویی راد در نشست خبری هیئت مدیره کانون 
وکالی دادگستری استان کرمان که به مناسبت هفته 
وکالی  جامعه  داشت:  اظهار  شد  برگزار  مدافع  وکیل 
کشور  در سطح  وکال  ترین  پاکدست  از  کرمان  استان 
وکالت  ابتدای  در  که  سوگندی  به  نسبت  و  هستند 

می خورند پایبند هستند.
وی با بیان اینکه انتخابات هیئت مدیره کانون وکالی 
دادگستری هر دو سال یک بار برگزار و اعضای جدید 
انتخابات  ماه  دی   ۲۵ امسال  افزود:  می شود  انتخاب 
برگزاری  از  هم  خوبی  استقبال  و  برگزار  وکال  کانون 

انتخابات شد.
استان  دادگستری  وکالی  کانون  مدیره  هیئت  رئیس 
که  نفری  پنج  انتخابات  این  در  اینکه  بیان  با  کرمان 
رای بیشتری داشتند به عنوان اعضای هیئت مدیره به 
از  داد: کانون وکال  ادامه  انتخاب شدند  مدت دو سال 
رایگان  خدمات  که  شده  تشکیل  معاضدت  اداره  یک 
انجام  را  ندارند  وکیل  گرفتن  توانایی  که  افرادی  به 

می دهد.
دادسرای  واحد  کانون  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
انتظامی داریم افزود: هر مقام رسمی دولتی و قضایی 
اینجا  و  داده  اطالع  کانون  به  را  تخلفات  می تواند 

پیگیری می شود.
یادآور  مدافع  وکیل  هفته  اینکه  بیان  با  خواجویی راد 
تالش ها و زحمات وکال در عرصه های مختلف و دفاع 
از حقوق مردم است عنوان کرد: کانون وکالی کرمان 
هزار و ۵۶۰ نفر عضو دارد و امسال تمدید پروانه های 

وکالت به صورت الکترونیکی انجام می شود.
در  جرائم  بعضی  به  رسیدگی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باید  دادگاه  گفت:  نیست  قانونی  وکیل  بدون  دادگاه 
وکیل  ندارند  وکیل  گرفتن  توانایی  که  افرادی  برای 

دادگاه ها  مورد   ۱۲۹ در  گذشته  سال  در  و  کند  اختیار 
مستقیما برای پرونده ها وکیل گرفتند.

استان  دادگستری  وکالی  کانون  مدیره  هیئت  رئیس 
وکیل   ۳۰۰ تاکنون  وکال  کانون  اینکه  بیان  با  کرمان 

داد:  ادامه  است  داشته  دادگاه ها  نوع  این  در  تسخیری 
دفاع  و  مطالعه  را  پرونده  دارد  وظیفه  تسخیری  وکیل 

الزم را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه پرونده های وکالت در نگاه کلی 

بیشتر  بیان کرد:  تقسیم می شوند  و کیفری  به حقوقی 
به  راجع  دعاوی  معموال  و  حقوقی  دعاوی  در  مردم 

امالک وکیل می گیرند.
خواجویی راد با بیان اینکه در تمام دنیا دعوا بدون وجود 
این موضوع  باید  و  نیست  قابل طرح  دادگاه  در  وکیل 
اولین  گفت:  شود  فرهنگسازی  نیز  ما  کشور  در  مهم 
موارد  و  است  سازش  و  صلح  ایجاد  وکیل  هر  وظیفه 
ابتدای امسال پرونده ها  از  زیادی داریم که وکالی ما 

را به صلح و سازش ختم کردند.
دادگستری  وکالی  کانون  رئیس  نایب  شعبانی  مجید 
استان کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه برنامه های 
دیده  تدارک  کرمان  در  وکیل  روز  به مناسبت  متعددی 
شده است اظهار داشت: تجدید میثاق با شهدا در گلزار 
شهدای کرمان، معاضدت رایگان به همشهریان، دیدار 
با مدیرکل دادگستری استان کرمان و برگزاری نشست 
برنامه های  از  وکال  کانون  خدمات  تبیین  برای  خبری 

پیش بینی شده در هفته وکیل مدافع است.
در  و  دارند  زیادی  مخاطرات  وکال  کرد:  بیان  شعبانی 
با تهدیداتی هم  راه احقاق حق مردم و اجرای عدالت 
روبه رو می شوند که جا دارد به بهانه هفته وکیل مدافع 

قدردان زحمات آنها باشیم.
وی با بیان اینکه هزینه وکیل تسخیری باید از سوی 
باید این بودجه  قوه قضائیه پرداخت شود گفت: دولت 
این  بابت  ریالی  امروز  تا  که  بدهد  قضائیه  قوه  به  را 
تاکنون  تسخیری  وکالت  و  نشده  پرداخت  موضوع 

رایگان انجام شده است.
نایب رئیس کانون وکالی دادگستری استان کرمان با 
اشاره به اینکه قراردادهای وکال بررسی می شود گفت: 
وقتی از نتیجه دادرسی مطلع نیستیم وکیل مدافع نباید 

از قبل نتیجه دادرسی را تضمین کند.

پرخاشگری و بی احترامی نوجوان به والدین و اطرافیان امری 
معناست  این  به  والدین  به  فرزند  پرخاشگری  نیست،  طبیعی 
خشم  چراکه  است  سخت گیر  و  خشن  او  به  نسبت  والد  که 
از  ناکامی  با موانع و  رفتاری است که فرد در هنگام مواجهه 
خود بروز می دهد و این رفتار معطوف به هدفی تحت عنوان 

“رفع ناکامی” است.
  نوجوانان به این دلیل خشم را انتخاب می کنند که با از دست 
دادن کنترل خود می توانند کنترل دیگران را به عهده گیرند. 
وقتی خشمگین می شویم و پرخاشگری را انتخاب می کنیم در 
واقع شیوه ای را برمی گزینیم که از آن طریق دیگران را وادار 
به انجام کاری که مد نظرمان است کنیم و این شیوه ای است 

که ما در دنیای مبتنی بر کنترل بیرونی آموخته ایم..
ابراز خشم در دوران نوجوانی در مقایسه با دوران کودکی بسیار 
متفاوت است، یک دختر بچه خشم خود را به شکل گریه یا 
سکوت در مقابل منابع قدرت نشان می دهد و یک پسر بچه 
و  بازی  وسایل  ریختن  هم  به  کوبیدن،  پا  شکل  به  معموال 
پرتاب کردن آنها هیجان و احساسات خود را نسبت به آنچه او 
را عصبانی کرده است ابراز می کند اما با رشد کودک و رسیدن 

به مدحله نوجوانی هیجان ها نیز تغییر می کند.
نوجوان با الگوبرداری از والدین رفتاری را بروز می دهد، برای 
مثال نوجوانی که والدینی سخت گیر داشته رفتاری سخت گیرانه 
از خود بروز می دهد. همچنین والدی که همواره از پرخاشگری 
به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده 
نباید انتظار داشته باشد که نوجوان رفتاری بر خالف رفتار و 

از طریق مشاهده می آموزد که  او  نشان دهد چراکه  او  عمل 
هرگاه عاملی مانع رسیدن به خواسته هایش باشد از پرخاشگری 
استفاده کند. از سوی دیگر اگر والدی پرخاشگری خود را به 
اختیار  را  الگو  همین  نیز  نوجوان  دهد  نشان  منفعالنه  شکل 
می کند. به نوعی می توان گفت بروز خشم بدین شکل مانند 
آزمایش و خطایی برای نوجوان محسوب شده که در پی کسب 
بهترین روش برای رسیدن به اهداف عمل می کند و از این رو 

نقش والدین در جهت کنترل پرخاشگری حائز اهمیت است..
خود  خشم  ابراز  به  حرکتی  عالئم  با  نوجوانان  از  برخی 

در  دائما  و سردرگم،  نوجوان کالفه  که  به طوری  می پردازند 
و  است  خانه  از  بیرون  محیط  یا  خانه  اطراف  زدن  قدم  حال 
یا به شکل کالمی و لفظی شروع به فحاشی و دشنام دادن 
می کند که در این هنگام تغییرات چهره را می توان به وضوح 
مشاهده کرد.  از جمله علل پرخاشگری اضطراب در نوجوان 
این پرخاشگری ریشه یابی شود و  ابتدا  باید  این رو  از  است. 
در صورتی که علت آن “الگو” باشد باید بر روی این الگوی 
پرخاشگری کار کرد. همچنین اگر علت پرخاشگری “ناکامی” 
و  داشتنی  دوست  اهداف  به  رسیدن  در  را  نوجوان  باید  باشد 

مطلوب کمک کرد.
باز  او  در  افسردگی  به  نوجوان  در  پرخاشگری  علت  گاهی 
می گردد که در چنین مواقعی الزم است به این نکته پی ببریم 
که نوجوان چه چیز دوست داشتنی را از دست داده و چگونه 
او جبران کرد. حق  برای  را  از دست رفته  می توان آن عامل 
انتخاب از جمله نیازهای نوجوان است و این حق باید از میان 
پیشنهادات ارائه شده توسط خانواده به نوجوان داده شود و عدم 
نوجوان  والد و  ارتباط میان  بر  اثرات منفی  این حق  به  توجه 
می گذارد. مشورت نوجوان با والدین برای کسب هویت از جمله 
اولین  است.  ضروری  نوجوانی  در  آن  انجام  که  است  نکاتی 
نکته هنگامی که نوجوان درخواستی دارد این است که والدین 
شنونده دقیق حرف های او باشند و در پی به سرعت پاسخ دادن 
به فرزند خود نباشند، به این معنا که برای مثال می توانند به او 

بگویند آخر هفته پاسخ پرسش او را خواهند داد.
منفی  نوجوان  درخواست  به  والدین  پاسخ  اگر  حتی  اینگونه 
به  پیام  این  پاسخگویی  برای  زمانی  فاصله  این  با  باشد،  هم 
ارزش  او  درخواست  برای  والدین  که  می شود  منتقل  نوجوان 
این راستا  آنها مهم بوده و در  قائل هستند، این مسئله برای 
فکر کرده اند، اینگونه والدین حتی با پاسخ منفی به درخواست 

نوجوان با بازخورد خیلی منفی ازسوی او مواجه نمی شوند.
برخورد با نوجوان و یا به عبارتی رفتار با نوجوان مسیر خاص 
خود را دارد و قابل آموزش است. ارتباط موثر با نوجوان اولین 
قدم برای ورود به دنیای نوجوان است و در این راستا آموزش 

فرزند پروری به والدین بسیار حائز اهمیت است.

مردم بیشتر در دعاوی حقوقی مربوط به امالک وکیل می گیرند

چرا برخی نوجوانان نسبت به والدین خود پرخاشگرند؟



روزگاری نه چندان دور، عرضه اولیه های بازار سرمایه، به عنوان جذاب ترین و شیرین 
ترین بخش این بازار حسابی طرفدار داشت و کار به مشارکت بیش از پنج میلیون 
نفری سهام داران در خرید عرضه اولیه ها رسیده بود اما این روزها کار به جایی رسیده 

که سهام دارن برای نخریدن عرضه اولیه، کمپین راه می اندازند و هشتگ میزنند!
به گزارش ایسنا، عرضه اولیه به دلیل بازدهی و سودی که به دنبال خود دارد همیشه 
مورد توجه سهام داران بوده و همیشه و حتی قبل از اینکه بازار سرمایه وارد روزهای 
صعود شارپی خود شود، مورد استقبال سهام داران قرار می گرفت. موضوعی که در 
ماه های ابتدایی سال و زمانی که بازار به صورت شارپی درحال رشد بود، شدت گرفت 

و عرضه اولیه ها به محلی برای جذب سهام داران جدید و نقدینگی  برای بازار بود.
داران،  سهام  از  بسیاری  آمدن  وجد  به  باعث  اولیه  عرضه  قبل  ماه  چند  همین  تا 
مخصوصا سهام داران خرد و نوپایی بود که تازه وارد بازار سرمایه شده بودند و بسیاری 
از این افراد کار خود در بازار را با خرید همین عرضه اولیه ها آغاز کردند. اما به مرور 
زمان و با ریزش بازار سرمایه، سایه بی اعتمادی سهام داران به این بازار بر سر عرضه 
اولیه ها نیز سنگینی کرد و مشارکت سهام داران در خرید عرضه اولیه به مرور کم 

تر و کم تر شد.
به طوریکه در عرضه اولیه  که در میانه های شهریورماه صورت گرفت، پنج میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر مشارکت کردند، در عرضه اولیه سپیدار که اواسط دی ماه صورت گرفت، 
چهار میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مشارکت کردند، در عرضه اولیه کزغال که اواسط بهمن 
ماه صورت گرفت، سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مشاکرت کردند و در عرضه اولیه اپال 

که روز گذشته صورت گرفت تنها دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مشارکت کردند.
دو درصد،  منفی  نوسان  دامنه  لطف  به  بازار که شاخص  روزهای  این  در  اینکه چرا 
ریزش سنگین ندارد، اقدام به چنین عرضه اولیه بزرگی کرده اند به کنار، موضوع این 
با یکدیگر رقابت می  اولیه  از روزهایی که سهام داران برای خرید عرضه  است که 
کردند، حال کمپین عدم خرید عرضه اولیه راه می اندازند و اقدام به غیرفعال کردن 
خرید عرضه اولیه در کارگزاری خود می کنند. شاید بتوان گفت مشارکت در عرضه 
اولیه نوعی دماسنج بازار سرمایه بوده و عدم مشارکت سهام داران، حاکی از روشن 

شدن زنگ خطر خروج نقدینگی از این بازار است.

ارتقاء برخی بخش های کرمان 
به شهرستان

کرد:  اظهار  دارد،  بخش  شش  کرمان  شهرستان  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
کرمان یک شهرستان وسیعی است و برخی از بخش های آن ظرفیت تبدیل شدن 
به شهرستان دارند اما تقسیمات کشوری براساس کارهای کارشناسی انجام می شود 
و بنده با ارتقاء برخی بخش های شهرستان کرمان موافقم و این موضوع را بررسی 
خواهیم کرد و هر کدام که ظرفیت داشته باشند، به مرور به این سمت حرکت می 

کنیم.
با اشاره به  دکتر»علی زینی وند« ظهر ۸ اسفندماه در حاشیه سفر به بخش ماهان 
بازدیدهای خود از بخش پرظرفیت ماهان گفت: بخش ماهان که شامل سه شهر است 

در گردشگری و کشاورزی ظرفیت خوبی دارد.
وی توسعه شرکت های دانش بنیان را از دیگر ظرفیت های بخش ماهان با توجه 
ماهان است  از مخاطرات بخش  اظهار کرد: سیالب یکی  و  دانست  آن  به موقعیت 
اما منابعی در زمینه کاهش تهدید سیل در این بخش کارهای انجام داده و اقداماتی 
نیز در دستورکار دارد به طوری که از دو سال آینده تقریبا بخش ماهان ازذاین بالی 

طبیعی در امان خواهد بود.
زینی وند از اقدمات خوب صورت گرفته در بخش گردشگری در این منطقه سخن به 
میان آورد و تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی برنامه های بسیار خوبی در حوزه 

باغات و آثار تاریخی بخش ماهان دارد.
لذا تصمیم گرفتیم  بیان کرد: زیرساخت های شهری بخش ماهان خوب است  وی 

که توجه ویژه ای به ماهان و مناطقی که به این موضوع پرداخته اند، داشته باشیم.
زینی وند طرح دامداری و پرورش قارچ در ماهان را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: 
از پروژه گردشگری و کشاورزی مدرن و توسعه شرکت های دانش بنیان و همچنین 
طرح های متناسب با حوزه دانش بنیان باشد و صنعت آالینده نباشد حمایت می کنیم.
وی باغ شهر ماهان را یک منطقه بی نظیر گردشگری دانست و بیان کرد: گردشگری، 

کشاورزی و ایجاد شرکت های دانش بنیان از محورهای توسعه بخش ماهان است.
کرد:  اظهار  دارد،  بخش   ۶ کرمان  شهرستان  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وند  زینی 
کرمان یک شهرستان وسیعی است و برخی از بخش های آن ظرفیت تبدیل شدن 
به شهرستان دارند اما تقسیمات کشوری براساس کارهای کارشناسی انجام می شود 
و بنده با ارتقاء برخی بخش های شهرستان کرمان موافقم و این موضوع را بررسی 
خواهیم کرد و هر کدام که ظرفیت داشته باشند، به مرور به این سمت حرکت می 

کنیم.

از عرش به فرش عرضه 
اولیه های بورسی!

وقتی همه ی  وسایل خانه سر جای خود قرار داشته باشند، 
مشکالت روزمره راحت تر حل می شوند؛ مثال موقع نیاز 
به باتری نو برای کنترل از راه دور، خیلی سریع و بدون 
دردسر آن را پیدا می کنید. درضمن توانایی برطرف کردن 
باعث می شود کارهایتان  این مشکالت ساده و کوچک 
را به خوبی انجام  دهید. همچنین از اینکه می دانید دقیقا 
حس  باشید،  موردنظرتان  وسیله  به دنبال  خانه  کجای 

می کنید همه چیز تحت کنترل تان است.
کری پیپلز، مالک شرکت neatsmart در آتالنتا که 
در زمینه سازماندهی و مرتب کردن خانه فعالیت می کند، 
برخی از مهم ترین رازهای مرتب نگه داشتن خانه را با شما 
در میان گذاشته است تا بتوانید خانه ای مرتب و درنتیجه 

ذهن سالم تری داشته باشید.
با استفاده از رازهای زیر می توانید فضای محیط زندگی تان 

را هر روز مرتب و خوب نگه دارید:
۱. نترسید و احساس گناه نداشته باشید

نیست.  مشکل  و  ایراد  »مرتب نبودن  می گوید:  پیپلز 
از  مردم  همه  که  نیست  مهارتی  بودن  منظم  درحقیقت 
باید آن را  با آن متولد شوند، بلکه چیزی است که  اول 
و  آشفتگی ها  دیدن  که  می دهد  توضیح  او  گرفت.«  یاد 
افراد را طوری  از  درهم وبرهم  بودن وسایل خانه، برخی 
به وحشت می اندازد که نمی دانند باید از کجا شروع کنند. 
در واقع گاهی اوقات به دلیل اینکه نمی دانید قدم بعدی تان 
چیست، برایتان راحت تر است که اصال هیچ کاری نکنید.

مهربان بودن،  خود  با  کار  هنگام  و  کارکردن  آهسته 
از میان برمی دارد.  از ترس مرتب  کردن خانه را  بخشی 
مهربان  خودتان  با  و  نشوید  »مضطرب  می گوید:  پیپلز 
باشید.« درضمن دورریختن برخی از وسایلی که به آنها 
احساس  موجب  است  ممکن  داریم،  عاطفی  دل بستگی 
وقتی  مواقع،  این گونه  در  شود.  ما  در  شرمندگی  و  گناه 
دارد  احتمال  بریزید،  دور  را  وسیله ای  می گیرید  تصمیم 
به یاد دوستتان یا یکی از اعضای خانواده بیفتید که آن 
وسیله را به شما هدیه داده است. دورانداختن آنها حتی 

اگر ازمدافتاده یا شکسته باشد، سخت و ناراحت کننده شود.
این احساس گناه برای دورریختن لباس هایی هم وجود 
دارد که برای موقعیت های خاصی مانند دوران ماه عسل 
لباس ها  آن  هرگز  دارد  احتمال  باوجوداینکه  خریده اید. 
را نپوشید و دیگر مناسب نوع پوشش یا اندازه فعلی تان 
نباشد، باز هم نمی توانید آنها را دور بریزید. در اینجا پیپلز 
توصیه ای می کند: »هر لباسی را که دیگر اندازه تان نیست، 
حتما دور بریزید.«. اگر هم لباسی را خیلی دوست دارید که 
اندازه رد دیگری است، آن را به او هدیه دهید. همچنین 
وسایل  فروش  سایت های  در  را  لباس  آن  می توانید 

دست دوم بفروشید.
۲.  برنامه ریزی کنید

درست است که این روزها بسیاری از برنامه های زندگی مان 
تغییر کرده است، اما هنوز هم به وجود ساختاری در زندگی 
احساس  پی  در  طبیعی  به طور  انسان  نیازمندیم.  خود 
موفقیت و کامل شدن است؛ حال می خواهد این کار با حل 
جدول کلمات متقاطع انجام شود و یا یادگیری مهارتی 
منظم  برای  خانه.  کردن  مرتب  و  سازماندهی  یا  جدید 
در  باشید.  داشته  کار  فهرست  و  برنامه  خانه،  نگه داشتن 
آن صورت، هر وقت کاری از کارهای فهرست تان را انجام 
دهید، احساس مفیدبودن می کنید. یادتان باشد که الزم 
نیست برنامه ریزی تان بسیار دقیق و سخت گیرانه باشد. 
این برنامه فقط باید طوری باشد که احساس کنید روی 

زندگی و مشکالت روزمره تان تسلط دارید.
۳ .  برنامه های ۱۵دقیقه ای داشته باشید

برای اینکه بتوانید از شر خانه نامنظم و نامرتب رها شوید و 
کارهای روزمره تان را به سرعت انجام دهید، هر روز بخشی 
از کارهای مربوط به خانه را انجام دهید. انجام دادن یک 
کار از فهرست کارها، می تواند احساس موفقیت به شما 
کوچک  کار  یک  انجام دادن  برای  که  جایی   تا  بدهد؛ 
دیگر در روز بعد، پر از انگیزه شوید. این کارهای کوچک 
سازماندهی  ایمیل ها،  مرتب کردن  سادگِی  به  می توانند 
کشوی جوراب، تمیزکردن جعبه داروها یا شستن سینک 

کثیف ظرف شویی باشد.
۴.  تقسیم وظایف بزرگ به بخش های کوچک

برای اینکه کارهای بزرگ باعث وحشت شما نشوند، از 
مرتب کردن  هنگام  مثال  کنید؛  شروع  کوچک  کارهای 
آشپزخانه، ابتدا ظرف های کثیف را بشویید یا اول وسایل 
تاریخ مصرف گذشته را دور بریزید یا از شر وسایلی خالص 
شوید که معموال پای ثابت طبقه های کابینت تان هستند 
اما از آنها استفاده نمی کنید. اگر این وسایل قابلیت اهدا 
دارند، آنها را به خیریه ها هدیه بدهید. سپس روز بعد بقیه 
خوراکی  مواد  مرتب کردن  )مثل  کنید  مرتب  را  وسایل 
صبحانه، ادویه ها و حبوبات و قراردادن آنها در قفسه های 

مجزا.
لباس هایتان،  پیپلز می گوید که هنگام مرتب کردن کمد 
روزها  این  که  را  لباس هایی  مدل  و  زندگی  سبک  ابتدا 
می پوشید، در نظر بگیرید. آیا کمد لباستان معرف سبک  
حتی  و  بدن  به اندازه  زندگی  سبک  است؟  زندگی تان 
محیط های کاری مان پس از مدتی تغییر می کنند؛ بنابراین 
فقط لباس هایی را نگه دارید که برایتان مهم اند و آنها را 
دوست دارید. پیپلز می گوید: »هرگز در بند این فکر نباشید 
که ممکن است لباسی را در آینده بپوشید. به جای این  کار 
از آنچه که امروز هستید و می خواهید باشید، بدون هیچ 
قضاوتی لذت ببرید.« بهتر است بگذارید دیگران هم از 

پوشیدن برخی از لباس هایتان لذت ببرند.
۵.  از کودکانتان کمک بگیرید

کودکان  به  خانه  کردن  مرتب  و  سازماندهی  آموزش 
هیچ گاه دیر نیست. بنابراین اگر در منزلتان کودک، نوه، 
خواهر یا برادرزاده ای دارید، از آنها در مرتب کردن خانه 
به  را  پیپلز می گوید: »جمع کردن وسایل  بگیرید.  کمک 
نوعی بازی تبدیل کنید.« تشویق کودکان به مشارکت در 
سازماندهی و مرتب کردن خانه کمک می کند که کمال 
گرایی را کنار بگذارید، قدر تالش های کودکانتان را بدانید 
و برای آنها ارزش قائل شوید. هرچه بیشتر کودکان را در 
امور مرتب سازی خانه شریک کنید و به آنها کمک کنید 
تمایل  به کمک کردن  بیشتر  آنها  بیندیشند،  که خالقانه 

پیدا می کنند.
۶.  وسایلی را که نمی خواهید، هدیه کنید یا بفروشید

کرده اید،  تمیز  را  خود  کمدهای  و  کابینت ها  که  اکنون 
آخرین مرحله، منظم کردن وسایل قدیمی تان است. برای 
خالص شدن از وسایلی که نمی خواهید، از حلقه دوستان 
آیا  آنها بپرسید که  از  و اعضای خانواده تان شروع کنید. 
دارند  از میان وسایلی که شما نمی خواهید، چیزی الزم 
توجه  خانوادگی  ارثیه  به  مربوط  وسایل   به  البته  خیر.  یا 
بیشتری کنید. همچنین می توانید برخی از وسایل  منزلتان 
را به خیریه ببخشید. هدیه دادن چیزی به کسی که به آن 
وسیله نیاز دارد، احساس خوبی به شما می دهد. درنتیجه 
دست  خانه تان  وسایل  از  برخی  از  می توانید  راحت تر 
بکشید. اگر هم می خواهید وسیله ای را بفروشید، می توانید 
از سایت های فروش آنالین وسایل دست دوم شروع کنید.

چگونه خانه مرتبی داشته باشیم؟ 
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معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان 
از تمهیدات ویژه برای سربازان متاهل از جمله انجام 
خدمت وظیفه عمومی در شهرستان محل سکونت خبر 

داد.
سرهنگ محمد مقصودی امروز در نشست خبری گفت: 
سربازان متاهل ضمن اینکه خدمت خود را در شهرستان 
محل سکونت می گذرانند، به ازای همسر دو ماه و به 
ازای هر فرزند نیز سه ماه خدمت وظیفه عمومی آنان 

کاهش می یابد.
تا سن ۲۰ سال  آموزان حداکثر  ادامه داد: دانش  وی 
مجاز به تحصیل در مقطع متوسطه هستند و پس از آن 
باید یا نسبت به ادامه تحصیل در دانشگاه ها اقدام کنند 
و یا برای تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی به دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰ مراجعه کنند و 

گرنه مشمول غیبت می شوند.
مقصودی تصریح کرد: دانشجویان نیز چنانچه پس از 
گذراندن سنوات مجاز تحصیل موفق به فارغ التحصیلی 
نشوند باید وضعیت آنان حداکثر ظرف مدت سه ماه 
در کمیسیون سنوات ارفاقی دانشگاه مطرح و نتیجه به 
معاونت وظیفه عمومی ارسال شود تا نسبت به تمدید 
اقدام  برای یک سال دیگر  آنان  ادامه تحصیل  مدت 

شود.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان 
همچنین درمورد دانشجویانی که به هر دلیل اعم از فارغ 
التحصیلی، ترک تحصیل و اخراج، رابطه آنان با دانشگاه 
قطع می شود، گفت: این افراد یک سال فرصت دارند 
با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به تعیین تکلیف 

خدمت وظیفه عمومی خود اقدام کنند و گرنه مشمول 
غیبت می شوند.

وی با اشاره به اینکه از آذرماه سال جاری مدت خدمت 
وظیفه عمومی ۲۴ ماه تمام اعالم شده، بیان کرد: این 
مدت خدمت برای سربازان غیربومی سه ماه و برای 
سربازانی که در مناطق عملیاتی خدمت می کنند نیز 
سه ماه کاهش می یابد و اعمال توامان هر دو برای 
سرباز  اگر  مثال  است،  پذیر  امکان  شرایط  واجد  فرد 
غیربومی محل خدمتش در یک استان عملیاتی باشد، 
مدت خدمت وی شش ماه کاهش پیدا می کند و به 

۱۸ ماه می رسد.
مقصوی همچنین درمورد مشموالن غایب گفت: اگر 
کسی پس از اخذ دفترچه اعزام به خدمت مراجعه نکند 
مشمول سه یا شش ماه غیبت می شود که اصطالحا به 
آن غیبت دفترچه ای می گویند و چنانچه مدت غیبت 
وی به بیش از یک سال افزایش یابد، مشمول غایب 
اعمال  بر  عالوه  که  شود  می  اطالق  وی  به  فراری 
شش ماه غیبت در دفترچه وی، براساس ماده ۵۸ مکرر 
قانون وظیفه عمومی، به مرجع قضایی نیز معرفی می 
شود. البته اگر مشموالن غایب فراری به صورت خود 

معرف اقدام به اعزام به خدمت کنند و در طول دوران 
خدمت، خدمت صادقانه و قابل قبول داشته باشند امکان 
بخشش تمام یا قسمتی از غیبت دفترچه ای آنان توسط 

فرمانده مستقیم وی وجود دارد.
تمام  در   ۱۰  + پلیس  دفاتر  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
شهرستان های استان کرمان، از مشموالن و خانواده 
های آنان خواست از مراجعه مستقیم به معاونت وظیفه 
عمومی خودداری و در مرحله اول صرفا به این دفاتر 

مراجعه کنند.
این مقام پلیس درمورد اعمال محدودیت های قانونی 
برای مشموالن غایب اظهار کرد: مشموالن غایب با 
محدودیت های قانونی مواجه می شوند و این محدودیت 
ها شامل عدم امکان ادامه تحصیل در دانشگاه ها، سلب 
سوابق  از  برخورداری  عدم  جمله  از  امتیازات  برخی 
از کسری خدمت و عدم  استفاده  برای  ایثارگری پدر 

دریافت معافیت کفالت می شود.
وی با اشاره به ممنوعیت به کارگیری مشموالن غایب 
خصوصی،  و  دولتی  های  شرکت  دولتی،  ادارات  در 
بیان کرد: به کارگیری مشموالن غایب   ... صنوف و 
تحت هر عنوان و به هر شکل اعم از روزمزد و قراردادی  
ممنوع است و شرکت ها، ادارات، سازمانها و صنوفی که 
مشموالن غایب را به کار گیرند به مرجع قضائی معرفی 
می شوند که مجازات هایی از قبیل انفصال از خدمت 
برای مدیران دولتی، اعمال جریمه بیش از ۱۶ میلیون 
ازای هر مشمول غایب برای شرکت ها و  به  تومان 

ابطال مجوز برای صنوف را در پی دارد.

تمهیدات ویژه برای سربازان متاهل در نظر گرفته شده است

سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در نشست شورای 
گفت وگوی این استان، با اشاره به اینکه در دنیا فقط اندکی 
از درآمد ناخالص از محل سوخت، نفت، گاز و معدن تأمین 
می شود، گفت: شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ استان 
سرمایه گذاری های  را صرف  خود  مالی  منابع  باید  کرمان 
منابع معدنی،  با کم شدن  تا  پذیر کنند  اساسی و تجدید 

استان بتواند روی پای خود بایستد.
اتاق کرمان گفت: منابع مالی شرکت های صنعتی  رئیس 
و معدنی بزرگ استان صرف سرمایه گذاری های اساسی و 
تجدید پذیر شود تا در ۲۰ سال آینده با پایان یافتن منابع 

معدنی، استان بتواند روی پای خود بایستد.
سیدمهدی طبیب زاده، در پنجاه و هشتمین نشست شورای 
گفت وگوی استان کرمان که با موضوع تأمین مالی پروژه ها 
و بنگاه های اقتصادی استان برگزار شد، افزود: بنگاه های 
بزرگ فعال در استان، اقتصاد مبتنی بر منابع و نه مبتنی بر 
دانش دارند که این مسئله در دنیا عکس این موضوع است 
به طوری که از ۸۷ هزار میلیارد دالر درآمد ناخالص دنیا فقط 
چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد دالر آن مربوط به سوخت، نفت، 
گاز و معدن است که سهم مواد معدنی دراین بین بسیار کم 

و حدود هزار میلیارد دالر است.
او با اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان کمتر از نیم درصد 
درآمد ناخالص کشور و سهم کرمان نیز بسیار کمتر از این 
مقدار است، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه حداکثر 
ظرفیت معادن کشور با اکتشاف های جدید ۱۵ تا ۲۰ سال 
باید صنعت زنجیره ای فوالد به منابع تجدیدپذیر  است و 

تبدیل شوند.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: استان از وجود صنایع بزرگ 
مالیات، خدمات اجتماعی و اشتغال را تأمین می کند که نباید 

بر این صنایع تکیه کرد زیرا اگر روزی ماده معدنی نباشد 
استان با بحران جدی مواجه خواهد شد.

رئیس اتاق کرمان بیان کرد: در چشم انداز ۱۴۰۴ ایران باید 
۵۵ میلیون تن فوالد تولید کند، حداکثر نیاز مصرفی کشور 
۲۰ میلیون تن است و مابقی آن باید صادر شود که در این 
زمینه ما مزیت رقابتی با کشورهایی مانند چین و ترکیه و... 
نخواهیم داشت.او ادامه داد: بر اساس نظرات کارشناسی، 
در صنعت فوالد و مس باید سرمایه گذاری ها متوقف و از 
منابع شرکت های بزرگ برای تشکیل شرکت های ثروت 
آفرین در حوزه های کشاورزی، گردشگری و صنایع بازیافت 

استفاده شود.
طبیب زاده، با بیان اینکه باید برنامه ای برای رفع انحصار، 
توجه کمتر به این حوزه و هدایت درآمد حاصل از این منابع 
در نظر گرفته شود، افزود: در این زمینه پرداختن به حوزه 

دانش بنیان بسیار اهمیت دارد.
او در بخش دیگری به روش های تأمین مالی برای پروژه ها 
تأمین مالی پروژه ها  بنگاه های استان پرداخت و گفت:  و 

نیازهای  اساسی ترین  از  بنگاه ها  موردنیاز  نقدینگی  و 
توسعه و سرمایه گذاری در همه جوامع و به ویژه در استان 
اتاق کرمان بیان کرد: در حال حاضر  کرمان است.رئیس 
فعالیت  تداوم  نیمه تمام،  پروژه های  مشکل  اساسی ترین 
پروژه های فعلی، تداوم بنگاه های در حال کار، نیمه تمام و 
فعال کمتر از ظرفیت خود، تأمین نقدینگی است که باید به 

آن توجه و راه های آن را بررسی کرد.
او با اشاره به اینکه یکی از راه های تأمین سرمایه و نقدینگی، 
بانک ها هستند و کشور ما بانک محور است، خاطرنشان 
کرد: بر اساس برخی آمارها بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی 
از سوی بانک ها انجام می شود که به دلیل محدودیت های 
عمل  در  تسهیالت،  تخصیص  در  مشکالت  و  بانک ها 
اقتصادی  بنگاه های  و  کشاورزی  و  صنعتی  واحدهای 
کوچک و متوسط در این صف طوالنی با تأخیر زیاد روبرو 
می شوند که باید در گام نخست بحث تسهیالت بانک ها و 

تسهیل در تخصیص وام را در دستور کار قرار داد.
طبیب زاده در ادامه استفاده از بازار سرمایه را یکی از راه های 

تأمین مالی و نقدینگی موردنیاز پروژه ها و بنگاه های استان 
بازار  در  خوبی  سهم  کرمان  استان  افزود:  و  کرد  عنوان 
به  مربوط  بازار  ارزش  درصد   ۱۱ از  بیش  و  دارد  سرمایه 
بنگاه های کرمان و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش سهام 
برای  این منبع عظیم  از  نتوانسته ایم  تاکنون  آنهاست که 

تأمین مالی پروژه ها استفاده کنیم.
بنگاه ها  خود  به  موضوع  این  از  بخشی  کرد:  اظهار  او 
برمی گردد که آمادگی عرضه در بورس و انتشار اوراق را 
ندارند که وظیفه داریم آموزش های الزم را ارائه و آمادگی 

الزم را ایجاد کنیم.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: رفتن در مسیر استفاده 
از تسهیالت بازار سرمایه بسیار پیچیده، هزینه بر و سخت 
ظرفیت  این  از  باید  و  داریم  قرار  راه  آغاز  در  اما  است 
استفاده کرد. وی گفت: کرمان فاقد نهادهای مالی مانند 
تأمین سرمایه و مشاوره سرمایه گذاری است  شرکت های 
که بتوانند تأمین سرمایه را پوشش دهند که این موضوع 
در دستور کار شورا قرار گرفته تا بتوان در این زمینه اقدامی 

انجام داد.
راه های  از  نیز یکی  را  زاده، سرمایه گذاری خارجی  طبیب 
نمی توان  فعلی  شرایط  در  افزود:  و  دانست  مالی  تأمین 
که  زمانی  اما  داشت  خارجی  سرمایه گذاری  از  انتظاری 
تحریم نبودیم نیز سهم زیادی از سرمایه گذاری خارجی در 
استان نداشتیم که اگر بخواهیم بعد از تحریم ها از این منبع 
استفاده کنیم باید شرایط بهتری را تأمین و از فاینانس های 
بانک های خارجی و تضامین در قانون بودجه استفاده کرد.

او اظهار کرد: نهادهای بزرگی مانند کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، بنیاد مستضعفان و... باید 

به تأمین سرمایه استان کمک کنند.

شرکت های معدنی به فکر سرمایه گذاری اساسی و تجدیدپذیر باشند
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علی ارشدی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی - که 
ارائه  به  باره  این  در   - می کند  فعالیت  مرکزی  بانک  نظر  زیر 
راهکار کنونی اقتصاد ایران برای رشد اقتصادی باال پرداخته و 
معتقد است که »با شرایط فعلی، اگر تورم موجود کنترل شود؛ 
او  پیدا می کنند.«  نیز وضعیت بهتری  بیکاری  اقتصادی و  رشد 
انتظار نمی رود که رشد اقتصادی  اینکه »با تورم فعلی،  با بیان 
نامه  هفته  با  تفصیلی  گوی  و  گفت  در  شود«  محقق  باال 
بر کاهش  اولویت  اگر  افزود: »در شرایط فعلی  »تجارت فردا« 
سیاست های  از  استفاده  با  و  آن  از  پس  تا  باشد  بیکاری  نرخ 
نه  گردد  اقتصادی  رشد  و  شده  حل  بیکاری  مشکل  اعتباری 
تنها این اتفاق نمی افتد، بلکه تنها اثری که می گذارد و گذاشته، 
پدیده ای به نام تورم است که مانعی برای بهبود رشد اقتصادی 
و بیکاری خواهد بود. « او با اشاره به تزریق ده ها میلیارد تومان 
زایی  اشتغال  بلندپروازانه  طرح های  برای  ایران  اقتصاد  به  پول 
خود  اقتصادی  رشد  در  جایی  باید  پروژه ها  این   « کرد:  اضافه 
رشد  مورد  در  که  مختلفی  برآوردهای  االن  اما  دهد.  نشان  را 
نشان  این  و  نیست  جالب  چندان  دارد،  وجود  ایران  اقتصادی 
رفتن  باال  ایران،  اقتصاد  به  منابع  این  تزریق  اثر  تنها  می دهد 
قیمت ها و نرخ تورم بوده است.« ارشدی اضافه کرد: »اگر یک 
اراده مشخص همراه با دستورالعمل مشخص برای کنترل تورم 
می توان  نه  داشت،  خواهد  رشد  اقتصاد  نه  باشد،  نداشته  وجود 
اختالف  تورم مثل  را کنترل کرد و همه عواقب منفی  بیکاری 
طبقاتی و مشکالت دیگری که همه می دانند، دست به گریبان 
اقتصاد کشور خواهد شد« عوامل تولید تورم او در مورد عوامل 
ایجاد تورم فعلی گفت : »همه عوامل، چه عوامل طرف عرضه 
و  بوده  تورم  نرخ  افزایش  با  همسو  تقاضا،  طرف  عوامل  چه  و 
پولی  یعنی مجموع سیاست های  کرده اند؛  آن حرکت  در جهت 
و  عرضه  طرف  سیاست های  مالی،  سیاست های  برآیند  کشور، 
تورم دو  داده که  به دست هم  ساختارها و همه عوامل، دست 
شود.«  حرکت  آن  افزایش  جهت  در  و  بیاید  وجود  به  رقمی 
مالی  بخش  از  عمدتا  سیاست ها  این  »همسویی  وی  گفته  به 
سرچشمه می گیرد. یعنی ابتدا باید در بخش مالی اتفاقاتی بیفتد، 
تا بعدا جهت سیاست های پولی ما با آن تنظیم شود. یعنی بدون 
کارآیی  پولی  سیاست های  مالی،  بخش  در  اتفاقات  آن  وقوع 
نخواهد داشت.« او افزود: »اگر انضباط پولی وجود داشته باشد 
خودبه خود انضباط مالی نیز اتفاق می افتد. مشکل فعلی این است 
که انضباط مالی وجود ندارد و به دلیل وابسته بودن بخش پولی 
هنوز  است.«  گرفته  قرار  تحت تاثیر  پولی هم  انضباط  مالی،  به 
به ابر تورم نرسیده ایم ارشدی در ادامه با اشاره به شکل گیری 
»اَبَر تورم« در برخی از کشورهای اروپایی و در مقاطع مختلف 
زمانی گفت: » اَبَر تورم، محصول یک شرایط خیلی خاص مثل 
جنگ یا شرایط و بحران اقتصادی عجیب است؛ با توجه به نبود 
چنین شرایطی در ایران به نظر نمی رسد که با رقم تورم فعلی 
برای  منفی  باشیم.« شوک  گرفته  قرار  ابرتورم  آستانه  در  حتی 
اضافه  بانکی  پولی  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو  مثبت  تاثیر 
کرد: »ابرتورم تدریجی اتفاق نمی افتد و در پی یک شوک وارد 
می شود که آن را از پیش بینی خارج می کند و این شوک ممکن 
است در بخش داخلی یا خارجی اتفاق بیفتد.« او افزود: »همان 
منفی  دهد، یک شوک  رخ  مثبت می تواند  طور که یک شوک 
نیز می توان  این شکل  به  به عبارت دیگر  هم می توان داشت. 
به آن فکر کرد که می توانیم به جای اینکه وارد ابرتورم شویم، 
شوک منفی داشته باشیم.« ارشدی خاطرنشان کرد: »مسوولین 
در  و  کنند  هزینه-فایده  مختلف  سیاست های  بین  باید  کشور 
نظر بگیرند که می توان یک شوک منفی در اقتصاد ایجاد کرد 
بر  ارز  نرخ  تاثیر  بگذارد.«  مثبت  تاثیر  خیلی  خیلی  می تواند  که 
تورم،  و  ارز  نرخ  تاثیرپذیری  عوامل  به  اشاره  با  ارشدی  تورم 
گفت: اگر سمت »عرضه ارز« درست شود و بتوان با درآمدهایی 
از سد  می آید،  به دست  غیرنفتی  و  نفتی  از محل صادرات  که 
اضافه  او  می شود.  بخش حل  این  مشکل  کرد؛  عبور  تحریم ها 
کرد: »ارز در حال حاضر به یک دارایی برای حفظ ارزش تبدیل 
باید عوض شود.« این عضو  شده است. حال آنکه این نگرش 
هیات علمی پژوهشکده پولی بانکی در پاسخ به این سوال که 
»آیا با توجه به روند حرکتی شاخص ها می توان به پیش بینی از 
نرخ تورم دست یافت؟« گفت: »شاخص ها نقش تعیین کننده ای 
است  مهم  موضوع  این  ندارد؛  تورم  نرخ  آینده  پیش بینی  برای 
کنترل  را  نقدینگی  باید  و  می گذارد  تاثیر  تورم  بر  نقدینگی  که 
کرد، اما باید دید که منشأ این نقدینگی چیست.« به گفته وی 
سیاست های  ناحیه  از  کشور،  در  نقدینگی  شکل گیری  »منشأ 
نقدینگی  تولید  فرآیند  اگر  و  بودجه دولت است  مالی و کسری 
نقدینگی  رشد  چنین  اداره می شد،  منطقی  و  اصولی  به صورت 
اخیر  سال های  در  کرد:»  خاطرنشان  ارشدی  نمی شد.«  ایجاد 
و  پولی دستوری شده  نقدینگی و سیاست های  بین رشد  رابطه 
با  نقدینگی  رشد  یعنی  است.  خورده  هم  به  منطقی  رابطه  این 
سایر شاخص های اقتصاد ایران هماهنگ نیست؛ چرا که ارتباط 
دستوری  رابطه  یک  به  متکی  و  است  شده  قطع  آنها  با  آن 
شده است.« ارشدی خاطرنشان کرد: » هر وقت کسری بودجه 
اجرا  بوده  قرار  رایانه ای  مختلف  سیاست های  یا  داشته  وجود 
بنابراین  است؛  شده  نگاه  آن  تامین  روش  ساده ترین  به  شود؛ 
او  ندارد.«  اقتصاد  مکانیزم طبیعی  به  ربطی  نقدینگی هیچ  این 
اقتصاد کشور دیده  نقدینگی در  تولید  افزود: »بعدا که سیگنال 
تزریق شده،  این پول  تازه متوجه می شویم که ظاهرا  می شود، 
زیاد بوده است.« به گفته وی »این نقدینگی خیلی هم به کندی 
بازمی گردد و اوراق مشارکت یا فروش سکه، به سختی می تواند 
جواب دهد. یعنی برخالف ایجاد آسان آن، جمع آوری و بازگشت 

آن بسیار دشوار است.« 

پیش بینی آینده نرخ 
تورم در ایران

تا به حال شده احساس کنید مجبورید احساسات منفی تان 
را پنهان کنید؟ یعنی تحت فشار باشید که به هر قیمتی شده 
تظاهر کنید خوشحالید؟ممکن است با عقل جور درنیاید اما 

مثبت  اندیشی و مثبت گرایی می تواند سمی باشد.
مارک منسون، نویسنده کتاب پرفروش هنر ظریف بی خیالی 
می گوید: همه چیزهای باارزش در زندگی، از طریق غلبه بر 
تجربیات منفی به دست می آید. هر تالشی برای فرار از این 
تجربه های منفی یا اجتناب از آن ها و فرو نشاندن و خفه 
کردنشان، نتیجه عکس خواهد داد. پرهیز از رنج، خودش 
از کشمکش، کشمکش است.  پرهیز  رنج است.  از  شکلی 

انکار شکست، شکست است.
شما  از  افراطی  مثبت گرایی  یا  سمی  مثبت اندیشی  اما 
مجبور  را  خود  دهید:  انجام  را  کارها  این  همه  می خواهد 
کنید به داشتن یک روحیه  مثبت جعلی )بدون اهمیت دادن 
احساسات  و  است(  تقلبی  چقدر  شما  خوش بینی  اینکه  به 

منفی خود را خفه کنید.
اختالالت  متخصص  و  سالمت  روانشناس  رادلر،  آنتونیو 
تمامی  باید  ما  می گوید  بالینی  هیپنوتیزم  و  اضطراب 
رسمیت  به  هستند،  تنظیم نشده  عواطف  که  را  عواطفی 
بشناسیم. پالت رنگی عواطف شامل عواطف تنظیم نشده ای 
حسادت  و  اضطراب  عصبانیت،  استیصال،  غم،  جمله  از 
است. ما انسان ها نمی توانیم این عواطف را نادیده بگیریم. 
این دامنه عواطف کارایی خودشان را دارند و اطالعاتی را 
درباره اتفاقاتی که درون بدن و محیط پیرامون ما می افتد، 
در اختیار ما می گذارند. ما نمی توانیم این عواطف را نادیده 

بگیریم.
سالی بیکر، مشاور و روانشناس بریتانیایی و نویسنده کتاب 
این نظر موافق  با  از برون درون )۲۰۱۹(  یافتن  استقامت 
است: اشکال مثبت اندیشی سمی این است که ما را وادار 
می کند تا طیف گسترده عواطفی را که در مواجهه با یک 

وضعیت دشوار تجربه می کنیم، انکار کنیم.
به  را  مثبت  عواطف  بروز  اجازه  فقط  اگر  می گوید:  بیکر 
خودتان بدهید یعنی با خودتان صادق نیستید. اگر در زمان 
مقابله با یک موقعیت دشوار، تمام عواطف منفی به وجود 
این کار  پا در می آیید و حتی بدتر،  از  انکار کنید،  را  آمده 
)یعنی  تاب آوری  موقعیت هایی  چنین  مقابل  در  نمی گذارد 
این  باشید.  داشته  نامطلوب(  موقعیت های  با  وفق  توانایی 
امر ما را نسبت به خودمان و عواطفمان منزوی می کند. ما 
پشت این چهره مثبت پنهان می شویم تا مردم از ما تصویر 

یک انسان ناکامل را نداشته باشند.
روانشناسی مثبت در برابر مثبت اندیشی سمی

برای درک بیشتر مثبت اندیشی سمی، ابتدا باید بتوانیم آن 
را از روانشناسی مثبت تمییز بدهیم. این دو مفهوم ممکن 
است شبیه به نظر بیایند اما در اصل دو چیز کامال متفاوت 

هستند.
مثبت  روانشناسی  مفهوم  می دهد:  توضیح  این گونه  رادلر 
افسردگی  روی  که  روانشناسی  سلیگمن،  مارتین  توسط 
تحقیق می کرد، رایج شد. او دیدگاه متفاوتی را برای مقابله 

با مشکالت مختلف، موقعیت ها و نابهنجاری ها پیدا کرد.
سلیگمن در دهه ۱۹۹۰ در مقام رئیس انجمن روانشناسی 
آمریکا )APA(، در یک کنفرانس گفت که علم روانشناسی 
که  عواملی  تمامی  پیرامون  علمی  تحقیق  جهت  در  باید 
باعث خوشحالی انسان ها می شود، قدم های تازه ای بردارد.

این روانشناس آمریکایی در کتاب مشهورش به نام کودکان 
خوشبین )۱۹۹۵( توضیح می دهد که آدم ها بدبین به دنیا 
نمی آیند بلکه تجربه های زندگی آن ها را به بدبینی سوق 
می دهد. در عین حال اضافه می کند که ما می توانیم با این 
مثبت  افکار  به  را  خود  منفی  افکار  و  کنیم  مبارزه  بدبینی 
غمگین  که  زمان  هر  پس  عالی!  هم  بسیار  بدهیم.  تغییر 
نه  خب،  نه؟  کنم،  تمرکز  بودن  شاد  روی  باید  می شوم 
کامال. در اصل، این همان میانبری است که شما را به دام 

مثبت اندیشی سمی می اندازد.
اگر می خواهید با عواطف منفی مقابله کنید، نمی توانید آن ها 
را انکار کنید بلکه باید ابتدا آن ها را به رسمیت بشناسید و 
بپذیرید. نکته کلیدی این است که مثبت گرایی تان را مهار 

کنید و به سمت افراط نروید.
زمان  طول  در  مثبت  روانشناسی  مفهوم  می گوید:  رادلر 
مثبت  جنبه های  روی  تمرکز  است.  شده  تحریف  اندکی 
موقعیت های متفاوتی که در زندگی پیش می آید می تواند 
مشکل  باشد.  داشته  درمانگری  خاصیت  و  باشد  سازنده 
اینجاست که اگر در این کار افراط کنید، می تواند ظرفیت 

مواجهه با موقعیت های منفی را در شما کاهش دهد.
به  درست  مثبت  روانشناسی  وقتی  می کند:  اضافه  رادلر 
اما  باشد  مفیدی  بسیار  تمرین  می تواند  شود،  گرفته  کار 
برداشت ضعیف  استفاده کنید، می تواند  آن  از  بی رویه  اگر 
و ناقصی از واقعیت به شما بدهد و حس درماندگی در شما 

به وجود بیاورد.
مثبت اندیشی  دام  در  اینکه  تشخیص  برای  توصیه هایی 

سمی افتاده اید یا نه:
پنهان می کنید و روی آن ها  را  ۱- احساسات واقعی خود 

سرپوش می گذارید
۲- سعی می کنید با انکار و طرد احساسات خود، به زندگی 

معمولی ادامه بدهید
۳- از احساساتی که دارید، احساس عذاب وجدان می کنید

و  قول ها  نقل  از  استفاده  با  را  دیگران  تجربه های    -۴
خوبی  حس  تا  می دهید  جلوه  کوچک  شعاری،  حرف های 

پیدا کنید
بدهید،  اعتبار  به تجربه های عاطفی تان  آنکه  به جای   -۵
بدهید  نشان  بوده اند  آنچه  از  بهتر  را  آن ها  می کنید  سعی 

)مثال بگویید: می توانست بدتر از این باشد!(
۶- اگر فردی حس استیصال یا حسی غیر مثبت از خودش 

ابراز کند، او را شرمنده خاص و عام می کنید
۷- با گفتن اینکه همین است که هست از اقرار به آنچه 

شما را آزار می دهد، طفره می روید
این ها چطور روی ما تاثیر می گذارد؟

عواقب  می تواند  منفی  عواطف  کردن  مسدود  یا  انکار 
نامطلوبی روی سالمت ما بگذارد.

رادلر می گوید: تمامی احساساتی را که سرکوب می کنیم، 
روانی  فشارهای  که  )زمانی  می کنند  پیدا  فیزیکی  نمود 
یک  مانند  می دهند  نشان  جسمی  عوارض  با  را  خودشان 
بیماری(. وقتی احساسی را انکار می کنید، یک راه جایگزین 

برای بروز پیدا می کند.
روی  عواطف  سرکوب  است:  موافق  نظر  این  با  بیکر 
روحی تان  کشمکش های  اگر  می گذارد.  تاثیر  سالمت تان 
را پشت نقاب مثبت اندیشی سمی پنهان کنید، آن ها جای 
از  پیدا می کنند،  زدن  بیرون  برای  راهی  بدن،  در  دیگری 

مشکالت پوستی گرفته تا سندروم روده تحریک پذیر.

نادیده می گیریم،  را  رادلر می گوید: وقتی احساسات منفی 
با تالش بیشتری سعی می کند توجه ما را به آن  بدن ما 
مشکل بخصوص جلب کند. سرکوب عواطف و احساسات، 
ما را جسمی و روحی از پا در می آورد. این روند ناسالم است 

و در طوالنی مدت پایدار نخواهد بود.
می کند:  اضافه  روندی،  چنین  بیشتر  عواقب  درباره  رادلر 
دیدگاهی  کنیم،  تمرکز  مثبت  احساسات  روی  فقط  وقتی 
پیدا  زندگی  واقعیت های  به  نسبت  بچگانه  و  ساده لوحانه 
می کنیم و اینگونه در موقعیت های سخت، بیشتر آسیب پذیر 

خواهیم بود.
آیا در مورد عواطف  خود صادق هستید؟

روانشناسی  و  عصب روانشناسی  کارشناس  گوتیرز،  ترزا 
پرورشی بر این باور است که مثبت اندیشی سمی آسیب های 

روانی و روانپزشکی شدیدتری از افسردگی دارد.
گوتیرز می گوید: دنیای عواطف از فضای مجازی خود خارج 
غیرواقعی  زندگی  یک  به سمت  را  ما  می تواند  و  می شود 

سوق بدهد که به سالمت روان ما آسیب می رساند.
مثبت گرایی بیش از اندازه برای هیچ کس مثبت نیست. اگر 
هیچ شکست و مشکلی سر راه ما قرار نگیرد، نمی توانیم در 

زندگی رشد کنیم.
ایرادی ندارد که حالمان خوب نباشد

بیکر  نظر  به  است؟  شده  مد  سمی  مثبت اندیشی  آیا 
گرفتن  قدرت  و  ظهور  با  را  امر  این  و  است  این طور  که 
شبکه های اجتماعی مرتبط می داند که ما را وادار می کنند 
در  دیگران  بی کم وکاست  زندگی  با  را  خودمان  زندگی  تا 
شبکه های  در  می گوید:  بیکر  کنیم.  مقایسه  اینترنت 
کامل ترین  که  دارد  وجود  بی وقفه  گرایش  یک  اجتماعی 
غیرواقعی  هم  که  بگذاریم  نمایش  به  را  خودمان  نسخه  

است، هم طاقت فرسا.
خودمان  آسیب پذیری  حس  مورد  در  اگر  می گوید:  بیکر 
به سادگی  را  احساسی  نوع  هر  می توانیم  باشیم،  روراست 
باید به خودمان اجازه بدهیم که  انسانیم،  تجربه کنیم. ما 
که  ندارد  ایرادی  کنیم.  تجربه  را  احساسات  کامل  دامنه 

خوب نباشیم. نمی توانیم تمام وقت مثبت باشیم.
سال های  در  سمی  مثبت اندیشی  که  است  معتقد  گوتیرز 
اخیر افزایش یافته است، به ویژه در دوران همه گیری. او 
زندگی می کنیم،  و عجیب  نامعمول  زمانه ای  در  می گوید: 
عدم  تشویش،  رنجند.  در  شرایط  این  از  بسیاری  افراد 
این  مشترک  احساسات  این ها  ترس...  استیصال،  قطعیت، 
روزهاست. اما در مثبت اندیشی سمی زیاده روی کرده ایم و 

این خطرناک است.
میانبر  راه های  یافتن  به  وافر  نیازی  شاهد  می گوید:  رادلر 
دستیابی به تندرستی هستیم، اینکه فورا حالمان بهتر بشود، 
انگار حق مسلم مان باشد. خوب است فکر کنیم که همه 
چیز ختم به خیر می شود اما این به آن معنا نیست که مسیر 
رسیدن به پایان کار دلپذیر خواهد بود. واقع گرایانه تر است 

اگر در شرایط سخت بگوییم این نیز بگذرد.
این روانشناس اضافه می کند: احساسات شبیه موج هستند: 
به کف  مبدل  و  فرو می پاشند  اما  اوج می گیرند  به شدت 
که  اینجاست  مشکل  شوند.  ناپدید  کم کم  تا  می شوند 
نتیجه اش  چون  کنیم،  تجربه  را  احساسات  این  نخواهیم 
را  استقامت خود  بعدی  امواج  برابر  در  بود که  این خواهد 

از دست می دهیم.
تصدیق به جای انکار

معتقدند  کرد،  آن ها صحبت  با  بی بی سی  که  روانشناسانی 
که از منظر کلی، ایده اصلی این است که به جای سرکوب 
تمامی  پذیرای  کنند،  می  بد  را  ما  حال  که  عواطفی 
نیست  نبودن  مثبت  معنای  به  این  باشیم.  خود  احساسات 
بلکه تصدیق حسی است که در هر لحظه داریم، حتی اگر 

حس خوبی نیست.
روراست  خودتان  با  باشید،  صادق  بیشتر  می گوید:  بیکر 
مضطربید،  یا  افسرده  غمگین،  اینکه  به  اعتراف  از  باشید، 
و  دارید  بدی  کنید حس  اقرار  است که  این  نترسید. مهم 
پیش  هم  آینده  در  و  می آید  پیش  چیزها  این  که  بدانید 

خواهد آمد.
بیکر اضافه می کند: احساسات خود را تجربه کنید و از آن ها 
تاکید  او  کنید.  کسب  بیشتری  انعطاف پذیری  تا  بیاموزید 
می کند که این توصیه ها برای کسانی که دچار افسردگی 
بالینی هستند )اختاللی جدی که اگر درمان نشود می تواند 

وخیم تر شود( صدق نمی کند.
استفانی پرستون، پروفسور روانشناسی در دانشگاه میشیگان 
آمریکا، معتقد است که بهترین راه برای تصدیق عواطف 

این است که به آن ها گوش بدهیم.
با  را  خود  منفی  احساسات  وقتی کسی  می گوید:  پرستون 
شما در میان می گذارد، برای آنکه حالش را بهتر کنید یا 
مجبورش کنید مثبت فکر کند، عجله نکنید. نگویید همه 
درباره  بدهید که  چیز درست می شود... یک لحظه مجال 
که  بکنید  را  سعی تان  و  کنید  تامل  ناراحتی اش  یا  ترس 

شنونده خوبی باشید.
را  آدم  کافی  قدر  به  احساسی  آشفتگی  می کند:  اضافه  او 
و  دوستان  مخصوصًا  دیگر،  افراد  وقتی  می کند؛  منزوی 
خویشاوندان، سعی کنند این احساسات را ساکت کنند، فرد 
واقعا  رنج،  به فردی در  واقعا آسیب می بیند. گوش کردن 

می تواند تغییر بزرگی در زندگی اش ایجاد کند.
از  شنوای خوب،  عنوان یک گوش  به  می توانید  شما هم 
کارتان نفع ببرید. پرستون می گوید شواهد نشان داده که 

نوع دوستی اثر مثبتی روی سالمت شما دارد.
اما اگر آن فردی که غم و غصه دارد خود شما باشید، چی؟ 
رادلر می گوید: مهم این است که به درون تان رجوع کنید. 
وضعیت  و احساسات تان را به رسمیت بشناسید. انکار نکنید 
در  نزنید.  راه  آن  به  را  خودتان  نیست،  خوب  اوضاع  که 
عین حال در احساسات منفی درجا نزنید. عواطف اطالعاتی 
دید  بتوانیم  تا  کنیم  درکشان  و  مطالعه   باید  که  هستند 
درستی پیدا کنیم و ببینیم چه درسی می توانیم یاد بگیریم، 

چه تغییراتی باید برای آینده ایجاد کنیم.
چند  کنیم؟  تبدیل  عمل  به  چطور  را  توصیه ها  این  اما 
مثال برای آنکه چطور پیام های مثبت اندیشی سمی را به 

پیام های مفید تبدیل کنیم، در زیر ببینید:
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، رادلر 
می گوید: ما باید مسئولیت خوشبختی خودمان را از منظر 
روانشناسی سازنده به عهده بگیریم. ایرادی ندارد که نیمه 
که  مواقعی هست  که  بپذیریم  باید  اما  ببینیم  را  لیوان  پر 
لیوان نیمه خالی است و از همین نقطه، مسئولیت ساختن 
زندگیمان را بر عهده بگیریم. بیکر هم او را تایید می کند: 
تمامی عواطف ما واقعی و اصیل هستند، و همه شان موجه 

هستند.

تظاهر به خوشحالی نکنید؛ مثبت گرایی سمی چیست و چکار باید بکنیم؟

واحدهای  برق  گفت:  کرمان  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
قطع  اگر  اما  شود  قطع  نباید  کرمان  تولیدی  و  صنعتی 
برنامه  اساس  بر  باید  است  ناپذیر  اجتناب  برق  کردن 
ریزی مشخص و با اعالم قبلی صورت گیرد. جبالبارزی، 
در نشست هم اندیشی با موضوع قطع برق شهرک های 
صنعتی، با اشاره به اینکه قطع برق شهرک های صنعتی 
باید با تصمیم شورای تامین استان باشد، افزود: در نظر 
گرفتن یک بند در قراردادها که اجازه قطعی برق را به 
شرکت های برق می دهد، غیرقانونی است زیرا مشتری 
شده  خریداری  برق  اداره  از  که  قدرتی  )مقدار  دیماند 
است( خریداری می کند و باید برق به صورت دائم برای 

مجموعه او برقرار باشد...
وی اظهار کرد: قطع برق ناگهانی و بدون اطالع قبلی 
خسارت  تومان  میلیاردها  تولیدی،  واحدهای  برخی  در 
وارد می کند اما در برخی مجموعه های تولیدی اینگونه 
نیست، پس در این زمینه باید تمهیدات الزم اندیشیده 
با  تولیدی  واحدهای  کرد:  اظهار  جبالبارزی،  شود. 
باالی  بهره  اولیه،  مواد  تامین  مانند  بسیاری  مشکالت 
بانکی، مالیات، مسائل تامین اجتماعی و ... روبرو هستند 
و اگر قرار باشد مشکالت ناشی از قطع برق نیز به آن 
تر خواهد شد. عضو  بسیار سخت  تولید  اضافه شود  ها 
تنها مسئله  اینکه  به  اشاره  با  اتاق کرمان  هیات رئیسه 
نه  و  باشد  بازاریابی  و  رقابت  مباحث  باید  کشور  در  ما 
مسائل دیگر، تصریح کرد: چنانچه قطعی برق بر اساس 
شرایط بحران اجتناب ناپذیر باشد، باید با برنامه ریزی و 

هماهنگی کامل با صنایع بزرگ مدیریت شود.
در ادامه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان که 
به صورت مجازی در این نشست حضور داشت، با تاکید 

های  شهرک  در  برق  قطع  مخالف  شدت  به  اینکه  بر 
صنعتی هستیم، گفت: بر اساس قانون و حق خریداران 
برق، باید به واحدها اعالم شود که چند درصد دیماند که 
اسماعیلی،  بابک  را کاهش دهند.  فروخته شده  آنها  به 
افزود: صنعتی که در شرایط و حالت فعلی یک چهارم 
این  باز  چگونه  دارد  برق  مصرف  و  تولید  خود  ظرفیت 
میزان را کاهش دهد، اگر این خواسته وجود داشته باشد 
باید واحدها را تعطیل و دستمزد کارگران از طریق بیمه 

بیکاری تامین شود.
برق  توزیع  های  ویژه شرکت  به  دولت  به  خطاب  وی 

عنوان کرد: همه چیز دو طرفه است، اگر خدماتی ارائه 
که  همانطور  شود  پرداخت  آن  خسارت  باید  نمی شود 
از  آن  جریمه  نشود  مصرف  ظرفیت  اندازه  به  برق  اگر 
بیان کرد: درست  اسماعیلی،  دریافت می شود.  واحدها 
برای  قبلی  اطالع  و  برنامه  وجود  صورت  در  که  است 
مورد  ادوات  و  اولیه  مواد  تخریب  از  برق می توان  قطع 
تامین  و  شده  وارد  خسارت  اما  کرد  جلوگیری  استفاده 

حقوق کارگران چگونه ممکن خواهد بود.
در ادامه این نشست سرپرست شرکت توزیع نیروی برق 
تولید  و  صنایع  بخش  کرد:  بیان  کرمان  استان  شمال 

حق  کامال  برق  قطعی  به  نسبت  اعتراض  برای  استان 
دارد و ما نیز موافق قطع برق به ویژه در شهرک های 
صنعتی نیستیم، حتی واحدهای تولیدی خارج از محدوده 
شهرک های صنعتی را نیز در اولویت قرار نخواهیم داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،عبدالوحید مهدوی  
نیا اظهار کرد: همه ما می دانیم تا تولید اتفاق نیفتد همه 
پایه های کشور در حوزه های سیاسی، امنیتی، اجتماعی 
و اقتصادی  با مشکل مواجه می شوند پس همه حامی 
صنعت و تولید هستیم. وی با اشاره به اینکه ایجاد توزان 
بین تولید و مصرف برق مدنظر ماست، خاطرنشان کرد: 
در شرایطی که با مشکل تامین برق در شرایط اضطرار 
روبرو می شویم نمی توان میزان دیماند فروخته شده را 

در نظر گرفت.
و  تولید  در  کرمان  استان  کرد:  خاطرنشان  نیا،  مهدوی 
مصرف برق مشکلی ندارد اما برای کمک به شبکه پایدار 
برق کشور باید یکسری همکاری ها صورت گیرد و در 
حال حاضر به دلیل تداوم هوای سرد در کشور اولویت 
با حفظ جان انسان ها و عدم قطع برق مصارف خانگی 
بزرگ مشکالت  در صنایع  برق  افزود: قطع  است. وی 
کمتری را ایجاد می کند و هدف این است که همکاری 
مشکالت  کاهش  برای  را  استان  بزرگ  واحدهای 

واحدهای کوچک تر داشته باشیم.
گفتنی است در این نشست مقرر شد نشستی با اعضای 
برای  گیری  تصمیم  خصوص  در  استان  تامین  شورای 
قطع برق واحدهای صنعتی واقع در شهرک های صنعتی 
برگزار تا در صورت ایجاد شرایط اضطرار بهترین تصمیم 

با نظر و اطالع بخش خصوصی گرفته شود.

»تولیدکنندگان« تحت فشار همه جانبه
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متعدد  معضالت  دچار  ایران  در  موسیقی  صنعت 
است که نظام نوآوری می تواند به حل آن کمک 
بی  های  فرصت  موسیقی  دیجیتال  توزیع  کند. 
نظیری را برای شکوفایی اقتصادی و خلق ثروت 
در جامعه ساخته و این فرصت در کشوری درحال 

توسعه مثل ایران، اهمیت بیشتری دارد.
ظهور فناوری های دیجیتال جذابیت های زیادی 
صنایع  خصوص  به  گوناگون  صنایع  برای  را 
ایجاد کرده است. در صنعت موسیقی  رسانه ای 
کسب  ایجاد  به  و  یافته  محبوبیت  فناوری  هم 
زده  دامن  موسیقی  صنعت  در  جدید  وکارهای 
موسیقی  توزیع  شدت  و  شیوه  بر  فناوری  است. 
مختلف  های  مدل  خلق  زمینه  و  گذاشته  اثر 
کسب وکار در این صنعت را فراهم کرده است. 
فناوری  ویژه  طور  به  و  اینترنت  گفت  توان  می 
دیجیتال، صنعت موسیقی را متحول کرده است.

صنایع  بقای  اصلی  کلید  نوآوری،  که  ویژه  به 
رسانه ای و هنری، از جمله موسیقی است.

متعدد  معضالت  دچار  ایران  در  موسیقی  صنعت 
است که نظام نوآوری می تواند به حل آن کمک 
بی  های  فرصت  موسیقی  دیجیتال  توزیع  کند. 
نظیری را برای شکوفایی اقتصادی و خلق ثروت 

در جامعه ساخته و این فرصت در کشوری درحال توسعه مثل ایران، اهمیت 
بیشتری دارد.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  توسط   ۹۸ سال   در  که  گزارشی  براساس 
استودیوهای  آثار صوتی و ۱۱۷  تولید و تکثیر  ارائه شده، ۴۰۷ شرکت تهیه، 
صدابرداری، صداگذاری و ضبط آثار صوتی در ایران فعالیت می کند. با ظهور 
اینترنت در جهان، از سال ۱۳۷۲ به بعد در ایران، شرکت های موسیقی کار 
اولین سایت  از  انتشارات کرشمه  اینترنت آغاز کردند. سایت  را در بستر  خود 
های موسیقی بود که در سال ۱۹۹۹ مجموعه ای از محصوالت خود را در این 
دومین سایت  عنواند  به  ملودی،  ایران  در سال ۲۰۰۰ هم  بستر عرضه کرد. 
از دیگر سایت های  آغاز کرد و شیدا و سروش هم  را  فعالیت خود  موسیقی 
فعال موسیقی بودند. از آن سال به بعد، فعالیت سایر شرکت های موسیقی در 
فضای دیجیتال ایران به طور پیوسته در حال افزایش است. در قالب فروش 
دیجیتال، بیپ تونز، اولین و کامل ترین مجموعه موسیقی در ایران است که 
در سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و آرشیوی کامل از آثار فارسی را با شعار »رعایت 

دانلود قانونی« ایجاد کرده است.
وب سایت هایی مثل ریتمو هم در سال ۱۳۹۵  فروش موسیقی مجوز دار را 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز  اند. این دسته سایت ها  آغاز کرده 
چنین  فعالیت  تواند  می  قانونی  های  مجوز  صدور  روند  گیرند.  می  فعالیت 

مشاغلی را در اقتصاد دیجیتال ایران محدود کند اما موفقیت مالی بیپ تونز، 
به طرز چشم گیری قابل توجه بوده است. مدیران این سایت اعالم کردند بازار 
موسیقی ایران در بستر اینترنت ظرفیت گردش مالی ساالنه ۸۰ میلیون دالر 
را دارد که از این میزان، درصد کمی یعنی ۲۰ تا ۳۰ میلیون دالر استفاده شده 
است. یک دلیل عمده این مسئله، ترس سرمایه گذاران برای ورود به صنعت 
موسیقی است. عالوه بر پرهزینه بودن تولید محتوا در صنعت موسیقی، ساالنه 
تعداد کمی از آلبوم ها مجوز می گیرند. برای مثال در سال گذشته تنها ۵۰۰ 
آلبوم موسیقی مجوز گرفتند و در سال ۹۴، تنها ۳۸۲ آلبوم موفق شدند مجوز 
کار دریافت کنند. در ایران سهم توزیع و انتشار موسیقی به طور آنالین ۷۰ 

درصد است و ۸۰ درصد بازار
 آنالین موسیقی در ایران بدون پرداخت هزینه به مولفان و به طور غیرقانونی 

به کار خود ادامه می دهد.
بهتر  هرچه  استفاده  راهبردهای  کردند  تالش  بررسی  یک  در  پژوهشگران 
گفت  در  ها  آن  کنند.  بررسی  را  موسیقی  دیجیتال  توزیع  از  موسیقی  صنعت 
وگو با ۱۴ متخصص در این زمینه به مجموعه از راهبردها رسیدند. نتیجه این 
گفت وگو ها نشان می دهد اگر سیروس های توزیع دیجتال موسیقی بتواند 
به شایستگی هرچه تمام تر، نیازها و احساسات مخاطب را بشناسد، می تواند 

با نوآوری در مدل کسب وکار بازیگران جدید را به بازار وارد کند.

حدود دو سال از طغیان رودخانه شور و زیر آب رفتن بخش زیادی از کلوتها در بیابان 
لوت و ایجاد دریاچه در نزدیکی شهداد می گذرد.

اصطالحا  که  آنها  و  شدند  شناور  درسیالب  کلوخی”  های  “کشتی  بسان  کلوتها 
گردشگر نامیده می شوند راهی لوت شدند.

عکسهای خودگرفت و تصاویر دریاچه در شبکه های اجتماعی منتشر شد و پس از 
پخش یک ویدیو از دریاچه لوت در تلویزیونهای ماهواره ای فارسی زبان خارج از 
کشور، رسانه ملی هم به آن پرداخت و میزان حضور گردشگران افزایش چشمگیری 
داشت.در فروردین ۹۸ و پس از وقوع سیل، پیشنهاد استفاده اصولی از این جاذبه که 
شاید هر سده یکبار رخ دهد و حتی پیشنهاد برگزاری تورهای بازدید هوایی از این 
پدیده زیبا و کم نظیر در دل کویر داده شد که می توانست توسط شرکت هواپیمایی 
ماهان که عنوان معین اقتصادی بخش شهداد را یدک می شود انجام شود اما نه در 
این خصوص اتفاقی افتاد و نه هنوز پس از آذر ۹۶ و نشستن تنها هواپیما در باند 
فرودگاه خاکی این شرکت در ملک آباد، هواپیمایی نه در این محل فرود آمده و نه 
برخاسته است. ضمن آنکه استاندار وقت ابتدا کلنگ ساخت یک فرودگاه گردشگری 
را در نزدیکی شهر شهداد به زمین زد و کار در همان حد باقی ماند. در منطقه کم 
بارش شهداد، آثار دایره گچی محل به زمین زدن کلنگ و دیگر سازه های موقت آن 
مراسم هنوز دیده می شود.دریاچه در محدوده بیابان جهانی لوت ایجاد شد و بخشی 
از جاده شهداد به نهبندان را زیر آب برد. طبیعی است هر گونه فعالیت گردشگری در 
لوت باید در چارچوب مقررات ثبت جهانی انجام شود اما اتفاق خاصی جز زدن چند 
تابلوی هشدار دهنده رخ نداد.کرونا هم که آمد و با شایع شدن اینکه ویروس کرونا با 
گرما از بین می رود اقبال به لوت و دریاچه بیشتر شد اما طرح و برنامه خاصی برای 
مدیریت گردشگری دریاچه لوت تدوین و ارایه نگردید.پس از ۲۲ ماه آب دریاچه لوت 
در حال تبخیر و خشک شدن است. بادبانهای گردشگری تخصصی و حرفه ای در 
گستره بیابان جهانی لوت که حتی با ثبت جهانی باز نشد اینبار نیز با ایجاد دریاچه 
لوت نیز گشوده نگردید و حتی به گل نشست.بماند که برای مردم بومی، ثبت جهانی 
لوت نیز هنوز معنایی پیدا نکرده است و به قول یکی از اهالی “ما نمی دونیم اینکه 
لوت، ثبت جهانی شده ما باید چکار کنیم، شهداد چطور میشه، ثبت جهانی یعنی چی”.

این شنیده ها به معنای ثبت کاغذی جاذبه ها دارد و معنای دیگرش ضعف در مدیریت 
مشارکت دهی جامعه بومی در فرایند ثبت حهانی و پیوند زدن با اصالت جوامع محلی 
با جهان است. شهداد، هنوز از سوی مدیران به چشم یک منطقه دور دیده می شود 
هر چند با بهره برداری از تونل شهداد در ۹۱ کیلومتری مرکز استان کرمان قرار دارد. 
اما همین منطقه در نزد مردم و گردشگران، خیلی نزدیک شده است  البته بیابان لوت 
نه شهداد.وقتی صدها و هزاران خودرو از کنار شهداد به لوت می روند و برمی گردندو 

وارد شهر نمی شوند نشان می دهد شهداد همچنان در دوردستها قرار دارد.
امروزش  به شهر شهداد شود شهری کهن که وضعیت  الزم است توجه ویژه ای 

تناسبی با داشته ها و ظرفیت هایش ندارد.
ساختمان نمایندگی میراث فرهنگی شهداد، فرسوده ترین ساختمان اداری و حتی 
خانگی در این منطقه زلزله خیز است که یادگار دهه ۵۰ است و نقشه ساخت موزه 

شهداد تا همین چند سال قبل آنقدر بر دیوارش ماند تا آفتاب، سفیدش کرد.
شهداد عالوه بر جاذبه های بی نظیر طبیعی و مرقد مطهر امامزاده زید)ع(، صاحب 

قدیمی ترین پرچم فلزی جهان و دهها قلعه و ابنیه تاریخی است. ضمن آنکه مسیر 
کرمان به شهداد و روستاهای تابعه نیز بسیار جذاب است و سیرچ زادگاه هوشنگ 
مرادی کرمانی، اندوهجرد زادگاه بهزادی اندوهجردی عالوه بر ظرفیتهای طبیعی 
دارای ارزش فرهنگی و ادبی هستند در کنار این باید به روستاها و واحه های کویری 

و تنوع فرهنگی نیز در پهناورترین بخش ایران اشاره کرد.
بازسازی و مرمت قلعه های رموک، چغوکی، کهنه، شفیع آباد، کت کتو و... پیربابامسافر، 
خانه صادقی، آسیاب و آب انبارهای تاریخی، ادامه کاوش در محوطه باستانی، احداث 
موزه باستان شناسی و مردم شناسی، تاسیس اداره میراث فرهنگی و استقرار مرکز ثبت 
جهانی لوت با چارت مشخص و امکانات الزم، گسترش آموزشها و توان افزایی بومی، 
ایجاد بازارچه های صنایع دستی، تصویب رویدادهای ملی و بین المللی گردشگری 
بخش  اصلی  نیازهای  از  گردشگری  جامع  طرح  تدوین  و  شهداد  و  لوت  حوزه  در 
شهداد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.در آستانه سفر وزیر 
گردشگری، صنایع دستی و گردشگری به بخش شهداد قرار داریم. با تجربه ای که 
از سفر برخی وزرا و مقامات به شهداد داریم امید می رود وزیر به عنوان گردشگر و 
یا مهمان یک مرکز خاص به شهداد سفر نکند و در کنار رصد ستارگان، نگاهی هم 
به شهداد و مردمانش در کل بخش بنماید که همسایه کویر هستند و با لوت زندگی 
می کنند.صادقانه عرض کنم سفر مقامات بدون ارتباط با مردم، ضررش بسیار بیشتر 
از فوایدش هست و متاسفانه به شکاف و فاصله بین مردم و حاکمیت می انجامد و 
تاسف بار تر اینکه حس ناامیدی را در دل مردم ایجاد می کند.همه می دانیم شرایط 
کرونایی حاکم است، دستکم دیدار با رعایت پروتکلها با نمایندگانی از مردم پیشنهاد و 
درخواست می شود.نکته بعد در سفر مقامات، بسنده کردن به توصیف جاذبه ها واظهار 
شگفتی است که بیشتر به کار سایت روابط عمومی ها و تاحدودی رسانه ها می خورد 
اما این تیتر ها و عکس ها تا مادامی به کار عملی نینجامد در افکار عمومی نفوذ پیدا 
نمی کند.منکر نقش مردم و جوامع محلی نیستم و از قضا عامل اصلی را همان جوامع 
محلی و دانش بومی می دانم. شرط الزم برای مشارکت بخشی به مردم؛ گفت و گو، 
آموزش، آگاهی و تسهیلگری ورود آنها به میدان عمل است و گرنه گردشگران جاذبه 
ها را می نگرند و جوامع محلی گردشگران را در مقام تماشاچی نگاه می کنند و چیزی 

بین این دو گروه مبادله نمی شود نه داد و ستد اقتصادی، نه فرهنگی.
اقدامات میراث فرهنگی در راه اندازی و رونق بومگردی ها، ثبت جهانی لوت و ثبت 
ملی برخی آثار، پژوهشهای دقیق و انتشار کتاب آب و آبیاری در شهداد، تبلیغات و 
معرفی جاذبه ها، راه اندازی پایگاه جهانی و همکاریهای پژوهشی دانشگاه تهران و... 
ستودنی است و انتظار می رود با سفر وزیر گردشگری، نگاه ویژه ای به بخش شهداد 

شود و امور گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی آن سامان یابد.
مردم و مسئوالن بخش شهداد در این زمینه نقش تعیین کننده دارند و الزم است 
اداری و  برخی مدیران تحرک بیشتری داشته باشند و خود را محدود به مکاتبات 

بخشنامه های دست و پاگیر و بروکراسی های اداری نکنند.
شهداد از حیث داشته ها بسیار ثروتمند است اما ثروتی که با درصد خانواده های تحت 
پوشش نهادهای حمایتی در آن همخوانی ندارد و گردشگری می تواند ظرفیت ها و 

توانایی های نهفته این گنج پنهان را شکوفا سازد.
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