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ِهمیشه نوشیدن یک قهوه دلچسب است؛ آن هم در کنار عزیزان. اما قهوه 
ها دنیای خاص خودشان را دارند، آن هم با بو و طعم های خاص و حس 

و حال خودشان.
نمیدانم شما چند نوع قهوه می شناسید و چه مدل قهوه ای دوست دارید 
های  قهوه  با  دادید  سفارش  ای  قهوه  و  نشستید  ای  کافه  در  اگر  حتما  و 

متفاوتی رو به رو شده اید.
پای صحبت های جناب آقای حسین سفارشی مدیر محترم مجموعه قهوه 

سفارشی نشسته ایم.
از زندگی خود ونحوه ی  - لطفا ضمن معرفی خود مختصری 

آشنایی با صنعت قهوه تعریف بفرمایید.
بنده حسین سفارشی هستم مدیر مجموعه قهوه سفارشی، االن تقریبا ۱۰ 
سال است که در کرمان مشغول به کار شدم و در شرایطی که در کرمان 
هنوز قهوه به طور کامل معرفی نشده بود و در بین مردم کار کردن خیلی 
سخت بود فعالیت خود را شروع نمودم، از آنجا که خدا خواست و لطفش 
شامل حال ما شد  امروز بیش از ۷۰ درصد مردم قهوه خور شدند و گرایش 
به سمت مصرف قهوه افزایش چشمگیری داشته است ، در حال حاضر ۳ 
های  برند  با  قهوه  دانه  پخش  سفارشی،  قهوه  اول  شعبه  که  داریم  شعبه 
تولید داخل در جنوب شرق  برند های  و  ایتالیایی  برندهای  مختلف شامل 
کشور است، شعبه دوم ِسرو تخصصی قهوه است و شعبه سوم تعمیرات و 
تجهیزات کافی شاپ است.  خوشحالیم که با بیش از ۹۰ درصد همکارانی 
که در سطح استان کرمان کافی شاپ دارند کار می کنیم و معّرف حضور 

همه هستیم، از این بابت خدا را شاکریم.
- در چه حوزه ای مشغول به فعالیت هستید؟ چه شد که به این 

حوزه کاری عالقمند شدید؟
وقتی که استارت کار قهوه را زدیم فقط سرو قهوه برای دوستان بود و بعد 
کم کم دوستان زیاد و زیادتر شدند و بعد هم محله ای ها به ما پیوستند و 
مشتری ما شدند و به همین ترتیب جامعه ی مشتریان ما گسترده تر شد 
و یک بازار خوبی شد که تصمیم گرفتیم فروش قهوه را در کنار سرو قهوه 
داشته باشیم. ابتدا به عنوان سرو قهوه وارد بازار شدیم اما ِسروی متفاوت 
تر از کافی شاپ های دیگر، مشتری نوع قهوه و درصد آن را خود مشخص 
را شکر سرو  االن خدا  ِسرو می شود،  آماده  و  آسیاب  کند، همانموقع  می 
که  ای  قهوه  نوع  هر  است. همکار  فروش شده  حال  و شامل  بیشتر شده 
قهوه  ایتالیایی،  برند  قهوه  جمله  از  داریم،  موجود  مجموعه  در  ما  بخواهد 
بازار  وارد  اسپشیالیتی. کم کم  و  قهوه های تک خواستگاه  و  داخل  ُرست 
بزرگ شدیم و سمت تعمیرات و تجهیزات کافی شاپ رفتیم قصدمان این 
به شهر دیگری  بابت کارهای کافی شاپ  نباشد  ما مجبور  بود که همکار 
باشد در استان خودمان تهیه  برای کار خود الزم داشته  برود و هرچه که 
کند. دوره های آموزشی را گذراندیم، شعبه سوم را افتتاح کردیم که برای 
از صفر تا صد کافه را در  تعمیرات و تجهیزات کافه است. همکار میتواند 
اختیار داشته باشد و ما میتوانیم به همکاران و افراد عالقمند به این حرفه 

مشاوره و راهنمایی دهیم.
داستان  بگویم  باید  بنده،  برای خود  کار  این  اولیه  اندازی  راه  در خصوص 
جالبی دارد که به سال ۱۳۸۹ برمی گردد، بنده تاکسی داشتم راننده تاکسی 
زیاد  رانندگی  بخاطر  و  بودم  تاکسی  راننده  سال   ۱۲  ،۱۰ مدت  به   ، بودم 
دیسک کمر گرفتم، دیگر قادر به کار نبودم و زندگیم به طرز خیلی بدی 
و طاقت  برایم سخت  کار کردن  و  نشستن  ماشین  بود، پشت  آشفته شده 
فرسا شده بود، تامین مخارج زندگی هم مشکل شده بود و مدام در این فکر 
بودم که شغل دیگری داشته باشم،  یک شب که بسیار از اوضاع زندگی نا 
امید و دلسرد شده بودم با یکی از دوستانم که ساکن بندرعباس است تماس 
گرفتم، گفتم هادی جان حالم خیلی بد است، زندگیم به هم ریخته و کارم 
سخت شده، درآمدی ندارم و ادامه زندگی برایم مشکل شده، دوستم گفت 
من هیچ کاری نمیتوانم برایت انجام دهم نه میتوانم به تو پول بدهم و نه 
اینکه کاری بلدم تا به تو یاد بدهم، اما در عوض چند سوال به تو میدهم  
هر شب از خودت بپرس و یادداشت کن و نوشته های خودت را ارزیابی کن، 

گفتم قبول و سواالت را از او گرفتم، حدود ۵،۶ تا سوال بود.
سوال اول این بود که از دوستان و آشنایانی که تو را میشناسند بپرس که 

تو را در چه کسب و کاری موفق میدانند .
سوال دوم این بود که عالقه ات به چه کاری بیشتر است و در خود توانایی 
انجام آن کار را میبینی و چند سوال دیگر، اما یکی از سواالت که ذهنم را 
درگیر کرده بود و ابتدا آن را به شوخی گرفته بودم این بود که در اوقات 
که  روزهایی  یا  جمعه  روزهای  مثال  میدهی  انجام  کاری  چه  خود  فراغت 
مشغول به کار تاکسی و رانندگی نیستی چه کاری انجام میدهی؟! یک شب 
نشستم و به همین سوال فکر کردم که در اوقات فراغت و بیکاری چه می 
کنم که معموال یا به شستن ماشین می پرداختم یا سرگرم زندگی مشترک 
با همسرم و چالش های ایجاد شده در زندگیمان و حل آنها بودیم، یا اینکه 
اوقات  در  که  کارهایی  به  راجع  بودم  فکر  این  در  نوشیدم.  می  ای  قهوه 
فراغت انجام میدهم تا بتوانم کسب و کار مورد عالقه ام را پیدا کنم، اول 
باز با خودم گفتم چون دیسک کمر دارم قادر به  کارواش به ذهنم رسید، 
انجام این کار نیستم، شغل دوم یعنی مشاور خانواده یا شورای حل اختالفات 
خانوادگی بود که سواد کافی برایش را نداشتم و گفتم پس وارد شغل مربوط 
به قهوه می شوم، به همین سادگی و شروع کردم راجع به کار قهوه، فکر 
کردن و بررسی کردن، من که در عمرم به هیچ کافه ای نرفته بودم و فقط 
من  به  را  قهوه  ام  مفصلی  دردهای  و  کمرم  درد  بخاطر  دوستانم  از  یکی 
پیشنهاد داده بود.  استارت کارم از همینجا شروع شد که تصمیم گرفتم که 
کار خود را عوض کنم، دوتا تاکسی داشتم که یکی را با وام ازدواجم خریده 
بودم، یکی را فروختم در آن زمان حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان شد، به سمت 
تهران به راه افتادم، مصداق این ضرب المثل که در انبار کاه دنبال سوزن 
با  راه لطف خدا شامل حالم شد و در مسیر تهران که  این  می گشتم، در 
قطار رفته بودم داخل کوپه با پیرمردی آشنا شدم از من پرسید چرا اینقدر 
آشفته حال و سردرگمی َجوون، من داستان زندگیم و اینکه برای چه کاری 
میخواهم به تهران بروم را برایش تعریف کردم، آن پیرمرد اتفاقا آشنایی در 
زمینه قهوه داشت و آدرس و شماره آن فرد را به من داد، من که به تهران 
رسیدم باز هم بسیار سردرگم و حیران بودم ، به یاد دارم که در پارک شوش 
نشسته بودم و در حال خودم بودم که جوانی آمد کنارم نشست گفت چرا 

اینقدر مضطربی آشفته ای، من اول نخواستم چیزی بگویم اما اینقدر اصرار 
کرد تا داستان را باز برای او هم تعریف کردم، که بر حسب اتفاق و لطف 
خداوند این جوان با وارد کننده قهوه در تهران آشنا بود، به واسطه همین 
جوان و آن پیرمردی که به من شماره و آدرس آشنای خود را داد، من با وارد 
کننده قهوه آشنا شدم و دیدمشان، اما متاسفانه چون ایشان قهوه خام وارد 
می کرد نمیتوانست به من دانه قهوه بدهد، خالصه بگویم که در آن زمان 
من با مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان توانستم چند تا قهوه جوش و ۳ 
کیلو قهوه خریداری کنم و باز با قطار راهی کرمان شدم، روزهای اول قهوه 
ها و قهوه جوش ها را در صندوق عقب تاکسی ام به دوستان و آشنایان می 
فروختم ، بعد ها در مغازه ای که متعلق به مادرم بود که قبال صافکاری در 
آن انجام میشد، من از مادر اجاره کردم، مغازه چون قبال صافکاری ماشین 
با  را  دیوارهایش  دادم و  را سر و سامان  مغازه  آشفته ای داشت  بود وضع 
کاغذ روزنامه درست کردم، وسایل اولیه شامل میز و صندلی و در آن زمان 
ترازو سنگی هم از دوستانم گرفتم، شروع به کار کردم، در روزهای اول هم 
خدا میداند که من قهوه مجانی به دوستان و اشنایان می دادم،  همین که 
اَه تلخ است نخور. لطف خداوند همیشه شامل حالم  اَه  میخوردند میگفتند 

شده است و من هیچ وقت از درگاه رحمت او ناامید نشدم .
- شنیده ایم که می گویند قهوه خوب حاِل آدم را عوض می 
کند، چه قهوه ای بخریم و از دیدگاه شما قهوه خوب شامل چه 

ویژگی هایی می باشد؟
اگر مختصر توضیح دهم باید بگویم قهوه هایی که  استفاده می شوند دو 

دسته هستند، عربیکا یا روبوستا،
نسبتا  کافئین  عربیکاها  و  هستند  باال  کافئین  و  تلخ  روبوستا  های  قهوه 
هم  روزها  این  دارند.  مرکباتی  و  ای  میوه  طعم  و  عطر  و  دارند  متوسطی 
صنعت قهوه به سمت قهوه های صد در صد عربیکا و اسپشیال می رود، 
بخاطر اینکه طعم های متفاوتی میشود از این نوع گرفت که در قهوه های 
روبوستا جز تلخی و طعم چوب و الستیک و خاک چیز دیگری نیست و اگر 
بخواهید سمت قهوه تلخ بروید باید روبوستا را انتخاب کنید، اما اگر قهوه 
های خوش عطر و طعم بخواهید باید سمت قهوه های عربیکا بروید. اما 
برگردیم به سوالی که پرسیدید چه قهوه ای حال خوبی به آدم هدیه میدهد 
باید بگویم در درجه اول کار و عملکرد روزانه ما انسانهاست که حالمان را 
خوب یا خراب میکند، امروز که بیدار می شویم در زندگی هدف داشته باشیم 
و نیتمان کمک به دیگران و خدمت به همنوعانمان باشد، این موارد است 
که حال ما را خوب میکند و اینکه چه قهوه ای بخوریم که به متابولیسم 
و سوخت و ساز بدنمان کمک کند، قهوه یک ماده غذایی است مثل اینکه 
۵ نفر آدم به رستوران بروند این ۵ نفر ذائقه شان همگی خوردن چلوکباب 
نیست شاید یکی چلوکباب بخورد، یکی چلو مرغ یکی هم قورمه سبزی، 
قهوه هم بدین صورت است هر قهوه ای روی هر بدنی تاثیر متفاوتی دارد، 
اما قهوه مرغوب قهوه ای است که وقتی میل می کنید تا ۲۰ دقیقه طعم 

قهوه را حس کنید و احساس خستگی را از بدن شما دور کند .
- در مورد تاثیرات مثبت قهوه بر سالمت جسم و روان انسان 

صحبت بفرمایید.
قهوه یک نوع نوشیدنی است که در خانواده نوشیدنی های گرم جای دارد، 
آلزایمر و درد های مفصلی  از  و  افزایش سوخت و ساز بدن میشود  باعث 
که به سراغ ادم می آیند پیشگیری می کند و اینکه چه قهوه ای بخوریم 
بستگی به خود شخص دارد که با تست انواع قهوه متوجه می شود که چه 

قهوه ای روی متابولیسم بدنش بیشتر کار می کند و جواب میدهد.

- راز موفقیت خود را در چه می دانید؟
اگر بخواهم راز موفقیت خود را با شما و همراهان نشریه طرح فردا در میان 
باید  بازگردیم که یک دوست به من آموخت  باید به سال ها قبل  بگذارم 
او گفت یک  است،  گرفته  تمسخر  به  مرا  کردم  فکر می  زمان  آن  بگویم 
اینکه صبح ها زود از خواب بیدار شو و دوم اینکه دروغ نگو . حال بعد از 
سالها به این نتیجه رسیدم که راز موفقیت در این است که پر از انگیزه و 
حس خوب، صبِح زود از خواب بیدار شوم  و تالش مستمر برای کارم داشته 
ناامید نشوم. در گذشته من تاکسی داشتم و در  باشم، هیچ وقت خسته و 
ضمن کار ، قهوه هم می فروختم، یک روز مشتری به من زنگ زد و گفت 
قهوه میخواهم، من هم مسافر داشتم )میدان آزادی بودم(، همین که مسافر 
هایم را پیاده کردم از میدان آزادی تا سرآسیاب که مغازه ام بود با سرعت 
آمدم، در مغازه را باز کردم، دوستم امد و ۵ هزار تومان قهوه خرید، در آن 
سال سود پنج هزار تومان حتی ۵۰۰ تومان هم نبود اما من دلسرد و ناراحت 
از سود کم و ناچیز نمیشدم، همیشه تالش کردم و در حال حرکت بودم و 

خستگی برایم در این کار معنایی نداشت.
- چه زمان رضایت مندی کامل از کار  خود دارید؟

صادقانه بگویم رضایت ما وقتی حاصل می شود که مشتری از ما رضایت 
از  بینم و تعریف مشتری  را می  باشد، وقتی رضایت مشتری  کامل داشته 
قهوه را می شنوم بسیار به کار دلگرم می شوم. خدا را شکر همین که در 
حال حاضر برادر عزیزم در این کار آمده و با این حرفه زندگی خود را اداره 
می کند من به شّدت احساس رضایت و خشنودی قلبی دارم، کافه هایی 
که از ما مشاوره و راهنمایی خواستند و با هزینه کم، صفر تا صد کار را در 
اختیارشان گذاشتیم وقتی میبینم که مشتری دارند و راضی هستند احساس 

بسیار خوشایندی دارم.
- با چه دیدی به بازار کسب و کار می نگرید؟

حس می کنم صنعت قهوه در این ۱۵ سال اخیر رونق بیشتری یافته است 
و هنوز جا برای پیشرفت وجود دارد. خود من هرچه بیشتر پیش می روم و 
اطالعات خود را نسبت به قهوه افزایش می دهم تازه به این نتیجه میرسم 
که از قهوه هیچ نمیدانم و واقعا مبحث پیچیده ای است، مصداق این جمله 
معروف: آنجا که زبان از صحبت قاصر می شود تازه موسیقی آغاز می شود.

با یاری خداوند امید است در آینده ای نزدیک بتوانیم صادرات قهوه را از 
لحاظ فرآوری داشته باشیم.

- مشخصات و ویژگی های کار شما چیست؟
از نظر من رفتار خوب با مشتری و در واقع برخورد مناسب با مردم و مشتری 
مداری بسیار مهم است و موردی که خود بنده دوست دارم این است که 
آیند و قهوه می نوشند دارای  به کافه می  باالی ۹۰ درصد اشخاصی که 
بین  زیبا  رابطه  همچنین  دارند.  انگیزه  دارند  شغل  هستند  کاری  فعالیت 
کافه  در  قهوه  نوشیدن  از  مشتری  که  است  مهم  بسیار  مشتری  و  باریستا 

حس خوبی بگیرد و از باریستا انرژی مثبت دریافت نماید.
- مهمترین اصل در کار حرفه ای چیست؟

صداقت، صداقت و صداقت.
یک کافه َمن حرفه ای، فردیست که با مشتری و نیروهایش صادق باشد،

باشد مدام در حال  به کار  باشد و وقتی عشق  فردیست که عاشق کارش 
یادگیری و آپدیت کار و حرفه خود می باشد ، اگر عشق به کار وجود داشته 
باشد کیفیت قهوه خوب می شود و همیشه لبخند به لب دارد و مشتری از 
او انرژی مثبت می گیرد، این فرد هیچ وقت کار خود را با دروغ زیر سوال 

نخواهد برد.

- برنامه های شما در سال ۱۴۰۰ برای توسعه کسب و کارتان 
چیست؟

دوست دارم کاری کنم که تاثیر ما بر کافی شاپ هایی که در استان کرمان 
هستند بیشتر دیده شود، دیگر  اینکه به لطف خداوند می خواهیم به زودی 
اندازی  راه  با مدرسین حرفه ای و کارآزموده  را  آموزشگاه تخصصی قهوه 
کنیم، از برنامه های آتی ما این است که بتوانیم فناوری رشد قهوه را در 
استان کرمان داشته باشیم، بدین صورت که قهوه ای که به دست مشتری 
می دهیم، دانه خام تهیه کنیم و با استانداردهای کافی بهترین قهوه را با 
پایین ترین قیمت به مشتری بدهیم و در نهایت راه اندازی کارخانه قهوه 

را داشته باشیم.
- دورنمای اقتصاد را در حوزه فعالیت خود چگونه ارزیابی می 

کنید؟
دورنمایی که در صنعت قهوه در استان کرمان می بینیم به این صورت است 
که بسیاری از همکاران و هم صنفی هایمان از هم برای پیشرفت استفاده 
می کنند، اینکه همه هوای همدیگر را داشته باشند از باریستای معمولی و 
حرفه ای تا فروشنده همه تالش کنند که قهوه در استان کرمان هم مثل 

مثل خیلی از استان ها زبانزد خاص و عام باشد بسیار قابل تحسین است.
- اگر کسی بخواهد وارد این حرفه شود، چه پیشنهاداتی می 

دهید؟
در ابتدای کار بهتر است که دوره مقدماتی را طی کند، در جایی که میخواهد 
کار کند مدت حداقل ۶ ماه شاگردی کند، تا ببیند با روحیاتش سازگار است 
یا خیر و اینکه اگر تصمیم گرفت کافه دایر کند حداقل ۴ سال در جایی به 
عنوان شاگرد بماند تا همه جوانب قهوه را بسنجد و بتواند از عهده کار برآید.
- از نظر شما چه عواملی در ماندگاری و دوام یک کسب و کار 

حائز اهمیت است؟
اگر کسی در کار بخواهد اول به فکر پول باشد هیچوقت موفق نخواهد شد، 
حتما باید عشق به کار داشته باشد تا در آن کسب و کار ماندگار شود. هر قدر 
بیشتر عاشق کار باشیم و بیشتر تالش کنیم نتیجه ی بهتر و عالیتری می 
گیریم، نکته دیگر اینکه حتما ساعت کاری مشخصی داشته باشیم، دقیق و 
منظم باشیم. صبر و تحّمل در کار و برخورد خوب با مشتری است که جذب 

مشتری می کند و مشتری خود مشتری می آورد.
آموزش های تخصصی مختص کسب و کار خود را ببینید و حرفه ای شوید.

- دیدگاه شما درباره ثروت و آسایش مالی چیست؟
به  کارهایمان  با  آرامش  لذا  آورد،  نمی  آرامش  اما  اورد  می  آسایش  پول 
دست می آید. مثل اینکه فردی با حقوق ۳ میلیون تومان حال دلش خوب 
است و آرامش درونی دارد ، اما فرد دیگری با سرمایه ۳ میلیارد تومان باز 
هم به آرامش نمی رسد و فقط آسایش دارد. زندگی فقط پول نیست، شاید 
اگر این حرف را به کسی بگوییم در جواب بگوید این حرف درست نیست، 
اما وقتی خودش به پول رسید میفهمد که پول و ثروت هیچوقت نمیتواند 
آرامش و خوشبختی را تضمین کند، از نظر من زندگی پول نیست، زندگی 
کار، تالش و کمک به دیگران است. آرامش وقتی حاصل می شود که برای 

همنوعانمان مفید باشیم و بتوانیم کار نیک انجام دهیم.
- تفاوت بارز میان افراد موفق و ناموفق را در چه می بینید؟

در کسب و کار ما تفاوت بین افراد موفق و ناموفق در این است که آدمی 
موفق نمی شود که ارزشی برای کار خود قائل نشود یا که هزینه ای برای 
آموزش خود و کافه در نظر نگیرد و صرفا بخواهد فقط به پول برسد و هزینه 
ای برای آپدیت خود و پرسنل مجموعه خود نپردازد، مصداق این جمله که 
آدم موفق سمت بازار می رود و آدم ناموفق یک جا می نشیند، و باز افرادی 
را  انصاف  جانب  و  برسند  پول  به  شبه  یک  اند  خواسته  که  داشتند  وجود 
رعایت نکرده اند این افراد در آخر موفق هم نشده اند و فقط برای چند ماه 
دوام آورده اند، اما افرادی هم بودند که همیشه نسبت به مشتری انصاف را 
رعایت کرده اند و در  کار خدا را مد نظر قرار داده اند این افراد در هر کاری 
موفق می شوند. این جمله که می گوید از تو حرکت از من برکت نشانگر 
با  انسان همراه  از جانب  این موضوع است که هر حرکت مثبت و سازنده 

برکت و لطف خداوند خواهد بود.
- پول در موفقیت یک کسب و کار چه نقشی بازی می کند؟

داشته  ماشین  باید  بنزینی که  مثل  است،  کار  از عوامل محرک  پول یکی 
باشد تا ماشین به حرکت درآید و اگر مقدار الزم و کافی بنزین نباشد ماشین 
حرکت نمی کند، بعضی مواقع در کسب و کار می بینیم که خداوند میشود 
همان نیروی محرک آدم. به چشم خودم دیدم که کسی از لحاظ مالی به 
آدم  آن  بود،  از دوستی یک جفت کفش هدیه گرفته  و  بود  شدت ضعیف 
تا جایی  انجام دهد،  با فروختن آن کفش سعی می کند یک کار کوچک 
که اکنون یکی از بزرگ ترین و موفق ترین افراد در حوزه فروش کفش و 
وارد کننده کفش در تهران است، پس این بسیار مهم است که خدا دستی 

در کارمان داشته باشد و نکته آخر اینکه از خداوند همیشه یاری بخواهیم.
- از نقطه نظر شما جهان پساکرونا چگونه جهانی خواهد بود؟
در وهله اول که با وجود کرونا اگر زنده بمانیم که لطف خداست و اینکه 
دیدن درد مردم و مشکالت مردم برایم خیلی سخت است، افرادی را دیدم 
این روزهای کرونایی ورشکست شدند و بسیاری کسب و کارها و  که در 
زندگی هایی که متالشی شدند، اما باز هم خداوند هست و لطفش شامل 
حالمان می شود و هیچوقت نباید ناامید از در رحمت خداوند شویم و بترسیم، 
همین که امروز زندگی داریم خدایا شکرت، همیشه شکر گزار خداوند باشیم.
مورد  در  بندی  جمع  یـــک  بخواهید  اگـــر  پایـــان  در   -
مـــی  چه  باشید  داشته  موجود  حواشـــی  و  مشـــکالت 

گویید؟
هیچوقت ناامید نشویم نا امیدی برای ما آدم ها سم است، همیشه دستمان 
که  است  قدرتمندترین  او  که  بخواهیم  خدا  از  و  باشد  خداوند  سمت  به 
از سال  باز کند، همینطور که من  کمکمان کند و گره های زندگیمان رو 
۸۳ تا ۸۹ دعا می کردم که خدایا خداوندا خودت کمکم کن و نجاتم بده و 
یک کاری کن تا من کسب و کاری داشته باشم که چند نفر از سفره ام نان 

بخورند، دعایم همیشه همین بوده است.
خبرنگار و عکاس نشریه طرح فردا:

هانی زمانی

 حال خوِب تان را خودتان در زندگی بسازید نه صرفا با نوشیدن قهوه
 صحبت های دلنشین جناب آقای حسین سفارشی

مدیر محترم مجموعه قهوه سفارشی
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استعالم  امکان  گفت:  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  معاون 
بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی از طریق درگاه ملی برای 

عموم شهروندان فراهم است.
با  افزود:  خانی  هادی  ایران،  مالیاتی  رسانه  از  نقل  به   
با  مودیان  ارتباط  مالیاتی،  تمامی خدمات  الکترونیکی شدن 
تبع  به  و  می یابد  کاهش  میزان  کمترین  به  مالیاتی  ادارات 
به  نیز  مالیات  وصول  هزینه های  و  اداری  فساد  امر،  این 

شدت تقلیل می یابد.
وی گفت: نظام مالیاتی کشور در آستانه تبدیل شدن به یک 
 )I. TAX( نظام مالیاتی مدرن است که مالیات هوشمند

اصلی ترین مشخصه آن به شمار می رود.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: 
به  الکترونیک  خدمات  توسعه  و  تسریع  تسهیل،  بسترسازی 
ذینفعان سازمان، ارائه اطالعات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی و 
سازی  یکپارچه  مالیاتی،  پرونده های  سوابق  از  مردم  عموم 
مراجعات  کاهش  واحد،  درگاه  یک  در  مؤدیان  اطالعات 
مودیان  مندی  رضایت  افزایش  سازمان،  به  مردم  حضوری 
وکاهش مصرف کاغذ، از مهمترین اهداف اجرای این پروژه 

ملی به شمار می رود.
به  مالیاتی  الکترونیک  خدمات  ملی  درگاه  این  گفت:  خانی 
یک  ایرانی  »هر  شعار  با  و   My.tax.gov.ir نشانی 
مالیاتی  مودیان  به  خدمات رسانی  آماده  همینک  مودی«، 

می باشد.
وی افزود: از طریق این پنجره واحد الکترونیک، حدود ۲۵ 
خدمت مالیاتی به عموم شهروندان و مودیان بطور متمرکز و 
به صورت الکترونیک ارایه می شود که از جمله این خدمات 
مالیات  بخش  در  مالیاتی  پرونده های  مشاهده  به  می توان 
مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، کارتابل ابالغ الکترونیک، 
اشاره   ... و  ارزی  تعهدات  رفع  مالیاتی،  اظهارنامه های  ارایه 

کرد.
برای  شهروندان  که  اقداماتی  سایر  همچنین  گفت:  خانی 
یا  مالیاتی  ادارات  به  حضوری  مراجعه  نیازمند  آن  انجام 
سایر مراجع بودند از جمله پرداخت قبوض مالیاتی، دریافت 
مالیات های  قانون   ۱۸۷ ماده  موضوع  انتقال  و  نقل  گواهی 
مالیاتی،  بدهی  استعالم  الخروجی،  ممنوع  استعالم  مستقیم، 
استعالم مالیات خریداران سکه و ... نیز از طریق این درگاه 

ملی قابل ارایه به مردم است.
کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی  فناوری های  معاون 
و  یافته  تکامل  روز  به  روز  واحد  پنجره  این  اینکه  بیان  با 
خدمات مطلوبتری را به صورت الکترونیک به مودیان ارایه 
خواهد کرد، افزود: از جمله خدمات در دست طراحی می توان 
درخواست  قطعیت،  و  رسیدگی  فرآیند های  مشاهده  به 
مالیاتی،  بدهی  تقسیط  درخواست  جرائم،  بخشودگی 
اظهارنامه های  ارسال  اعتراض،  پیگیری  و  ثبت  درخواست 
فعالیت،  ارث، اعالم عدم  استیجاری و  مشاغل و مستغالت 
تعطیلی، شروع به کار و یا تغییر کاربری، درخواست استرداد، 
م،  م.  ق.   ۱۸۶ ماده   ۴ تبصره  محدودیت  رفع  درخواست 
تمکین  درخواست  بورس،  به  اظهارنامه  ارسال  درخواست 
اشاره  پزشکان  تکلیفی  مالیات  مشاهده  و  مالیاتی  برگه های 
مودیان  به  موثری  به شکل  این خدمات  آینده،  در  که  کرد 

محترم ارایه خواهد شد.

یک دسته گل چند؟

به  مختلف  های  مناسبت  در  دارند  عالقه  افراد  از  بسیاری 
یکدیگر گل هدیه دهند اما برای تهیه یک دسته گل یا یک 

سبد گل چقدر باید هزینه کرد؟
بر اساس مشاهدات میدانی از برخی از مغازه های گلفروشی 

سطح شهر 
 قیمت هر شاخه گل رز ۳۰ هزار تومان، هر دسته داوودی 
تومان،  هزار   ۳۰ تا   ۲۰ آنتوریوم  هرشاخه  هزارتومان،   ۴۰
 ۸۰ تایی   ۱۰ آلسترومریا  هزارتومان،   ۲۵ تا   ۲۰ گالیل 
هزارتومان، مریم شاخه ای ۸۰۰۰ تومان، میخک ۲۵ تا ۳۰ 
هزار تومان،  قرنفل دسته ای ۳۰ هزار تومان است. گفتنی 
برخی  در  است  ممکن  و  بوده  حدودی  ها  قیمت  که  است 

مناطق بیشتر یا کمتر هم باشد.
چندین  با  گل  دسته  یک  خرید  قصد  فردی  اگر  عبارتی  به 
شاخه گل و کمی تزیینات داشته باشد بایستی حداقل ۱۰۰ 
هزار   ۳۰۰ از  نیز  گل  هزینه سبد  و  کند  هزینه  تومان  هزار 
و  گل  نوع  گل،  تعداد  به  بسته  و  شود  می  شروع  تومان 

تزیینات تا چندین میلیون تومان هم می رسد.

بدهی مالیاتی خود را 
از درگاه ملی خدمات 

ببینید مالیاتی  الکترونیک 

 از ابتدای دهه هفتاد شعار طاغوتی »فرزند کمتر زندگی بهتر« 
از درون زایشگاه جلوی چشم ما بود تا خیابان، پارک، درمانگاه، 
آغاز  زمان  از  سینما؛  و  تلویزیونی  فیلمهای  تبلیغات،  مدرسه، 
سیاستها تا به اآلن، نرخ باروری از ۶ـ۷ فرزند به زیر ۲ فرزند 

کاهش پیدا کرده است.
به  پاسخ  در  ۳۵ساله  مرد  بازیگر  دورهمی  برنامه  مهمان  اول: 
نمی کنی؟"  ازدواج  "چرا  می پرسد:  که  مدیری  مهران  سؤال 
پوزخندی می گوید: "فکر کن یکی  با  و  اندکی مکث می کند 

بیاد و دیگه نره!".
تماشاگران جاخورده از این پاسخ عجیب، ناخودآگاه و طوطی وار 
سلبریتی،  این  نچسب  و  عجیب  پاسخ  می زنند؛  دست  برایش 

نمادی از تربیت زخمی یک نسل است.
نسلی که خیلی چیزها را گم کرده یا اساساً دریافت نکرده است؛ 
به  بی عالقگی  و  خودمحوری  فردگرایی،  محاصره  در  نسلی 

پذیرش مسئولیت.
دوم: طی سالهای اخیر بسیاری از روانشناسان و متخصصان علوم 
اجتماعی ایرانی، از چالشهای تربیتی سخن می گویند که کشور را 

درگیر چالشهای فردی و اجتماعی کرده است.
نتایج پژوهشهای متعددی  باید گفت  اما  تلخ است  این سخن 
سطوح  در  متعددی  مسائل  برای  افراد  که  دارد  آن  از  نشان 
اجتماعی، اقتصادی، ملی و فردی دارای حس مسئولیت پذیری 
قابل توجهی نیستند تا جایی که آموزش مسئولیت پذیری به یکی 

از خألهای اصلی تربیت فرزند در ایران تبدیل شده است.
جوانان  که  نشان می دهد  را  آنجا خود  مسئولیت پذیری  ضعف 
زیادی با برنامه ریزی هایی که بیشتر به تخیل شبیه است ازدواج 

را تا فراهم شدن ایده آالنه امکانات زندگی، تأخیر می اندازند.
آنجا که زوجهای بسیاری، بچه دار شدن را مخل آسایش می دانند 
در حالی که ساعتهای سرسام آوری را بدون اجر و مزد صرف 
فضای مجازی می کنند یا از آن تباه تر برای حیوان خانگی بیش 
از یک نوزاد وقت می گذارند اما از اقدام به بچه دار شدن هراسانند!
آنجا که عده ای از جوانان بچه دار شدن را معامله معقولی نمی دانند 
چراکه بر اساس مفهوم فایده، تنها باید چیزی را انتخاب کرد که 
سودش بیشتر از ضررش باشد و پدر و مادر باید هزینه های مادی 
و معنوی زیاد و غیرقابل محاسبه ای برای تولد و پرورش فرزند 
پرداخت کنند؛ در حالی که در مقابل فقط چیزی به نام شادی پدر 

و مادر بودن دریافت می کنند!
سوم؛ در کشور ما اعمال سیاستهای تعدیل جمعیت از سال ۶۸ 
آغاز شد؛ در سال ۹۲ اصالح شد و امسال با تصویب طرح تعالی 

خانواده به سمت افزایش فرزندآوری چرخش پیدا کرد.
از زمان آغاز سیاستها تا به اآلن، نرخ باروری از ۶ـ۷ فرزند به 
زیر ۲ فرزند کاهش پیدا کرده است! این همه تغییر رفتار که در 
مدت زمان کمتر از تغییر یک نسل اتفاق افتاده است، مسلماً باید 
دلیلی بیش از اعمال سیاستهای تعدیل جمعیت داشته باشد و 
باید عوامل فرهنگی را دلیل مکمل و تمام کننده تغییر نگرش و 
رفتار ایرانیان دانست مخصوصاً وقتی آمار کاهش فرزندآوری را 
کنار کاهش ۴۰درصدی ازدواج طی ۱۰ سال گذشته قرار دهیم.

درست است که سیاستهای جمعیتی موجب شد فرزند سوم و 
بیشتر موجودی اضافی معرفی شود اما بار فرهنگی القاشده همراه 

این سیاستها سنبه ای قوی تر داشت!
از ابتدای دهه هفتاد، شعار طاغوتی »فرزند کمتر زندگی بهتر« 
از درون زایشگاه جلوی چشم ما بود تا خیابان، پارک، درمانگاه، 

مدرسه، تبلیغات، فیلمهای تلویزیونی و سینما.
و  رفاه زدگی  ترویج  آن،  مشابه  تبلیغات  و  شعار  این  پژواک 
راحت طلبی در سبک زندگی و تربیت ایرانیان بود و نتیجه اش 
شد یک جامعه مصرف گرا و کاالزده، نسلی به دنبال کسب سود 
آنی، فخرفروشی، رژه اشرافی گری، مسابقه منفعت طلبی و حرص 

یک شبه پولدار شدن...
از مؤلفه های فرهنگ  آفتها، کار و تالش و قناعت را که  این 
ایرانی بود به شدت احاطه کرد؛ به مرور این سوغات تهاجم نرم 
به سبکهای تربیتی خانواده ها نفوذ کرد و انتقال برخی مؤلفه ها 
قابل توجهی  تأثیرش در بخش  و  بعد تضعیف کرد  به نسل  را 
مسئولیت پذیری،  خودمحوری، ضعف  به صورت  بعدی  نسل  از 
فقدان ارزش مداری کار، ضعف مشارکت اجتماعی و ضعف تعلق 

ملی نمایان شد.
گنج  و  ایستادگی  فرهنگی  نرم  نفوذ  مقابل  خانواده ها  جا  هر 
رویش  شاهد  کردند،  حفظ  را  خود  اصیل  فرهنگ  ارزشمند 
و  روشنفکر  مسئول،  شجاع،  باانگیزه،  و  امیدوار  روحیه های 

روشن بین بودیم.
چهارم؛ بررسی عوامل مؤثر بر تغییر نگرش خانواده های ایرانی 
نسبت به فرزندآوری نشان می دهد طی ۲۰ سال اخیر سه عامل: 
تغییر در سبک زندگی، باال بودن مؤلفه فردگرایی و پایین بودن 
مؤلفه مسئولیت پذیری بیشترین سهم تأثیر گذاری را داشته است.

نکته حائز اهمیت قرار گرفتن عامل مسائل مالی و رفاهی در 
می شنویم  حال  این  با  است؛  تأثیر گذاری  نرخ  پایین تر  سطوح 
بسیاری از مردم، عدم وجود امنیت شغلی و معیشتی را عامل 

کاهش تمایل به فرزندآوری عنوان می کنند.
با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تورم کم سابقه و تعطیلی 
تعداد زیادی از مراکز تولید و نرخ باالی بیکاری این سخن تا 
حدی پذیرفتنی است اما اینجا با دو سؤال مواجه می شویم؛ چرا 
در دوران پس از انقالب و جنگ که هم کشور با بحرانهای متعدد 
روبه رو بود هم شرایط معیشتی و درآمد سرانه خانواده ها بسیار 
پایین تر از حاال بود، میل به فرزندآوری بیشتر بود؟ چرا در زمان 
حاضر با همین بحران اقتصادی و اجتماعی، در مناطق حاشیه ای 
و محروم که از بحران اقتصادی، آسیب بیشتری می بینند، میل 

به فرزندآوری باالتر از مناطق مرفه است؟
ندارد، پس  وجود  این سؤاالت  برای  قانع کننده  توجیهی  وقتی 
ازدواج و  اقدام به  باید بپذیریم  تغییر رفتار خانواده ها در  ناچار 
سپس فرزندآوری عاملی تعیین کننده در کاهش نرخ باروری به 
زیر سطح جانشینی است و یکی از مؤلفه های مؤثر این اتفاق 

ضعف مسئولیت پذیری است.
پنجم؛ مسئولیت پذیری اجتماعی موجب برقراری روابط مبتنی 
بر همدلی، توجه به حقوق دیگران و به طور کلی نظم اجتماعی 
می شود یعنی نقطه مقابل فردگرایی و خودمحوری؛ فردگرایی 
همان چیزی است که سبک زندگی دست خورده جدید به آن 
ازدواج رسمی و  به  از جمله بی میلی  زیادی  آفات  مبتالست و 

فرزندآوری را در پی دارد.
آموزه های اسالمی به ما می گوید: »اال کلّکم راٍع و کلّکم مسئول 
اجتماعی  مسئولیت  اسالمی  جامعه  افراد  تمامی  رعّیته«،  عن 

دارند و در رابطه با انسانها و مسلمانهای دیگر مورد سؤال قرار 
می گیرند.

در اسالم، مسئولیت اجتماعی تا حدی اهمیت دارد که می گوید: 
»َمن اَصَبَح َو لَم َیهَتمَّ بُِاموِر الُمسلِمیَن َفلَیَس بُِمسلِم« یعنی اسالم 
انسانها را تا حدی نسبت به اجتماع و بشریت مسئول می خواهد 
که کسی را که به امور جامعه اهمیت نمی دهد از اسالم خارج 

می داند.
با آمارهای کاهش  همزمانی ضعف مسئولیت پذیری در جامعه 

سطح دینداری اتفاقی نیست!
حتی در نظریات جامعه شناسی غربی با وجود احاطه سکوالریسم 
مسئولیت پذیری  مستقیم  رابطه  ردپای  غرب،  انسانی  علوم  بر 

اجتماعی با دینداری و اخالق به چشم می خورد.
امیل دورکیم می گوید داشتن التزام به هنجارهای دینی و مناسک 
مذهبی در باال بردن مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر دارد؛ دورکیم 
معتقد است مسئولیت پذیری حاصل همبستگی اجتماعی است و 
اساس  بر  باید  به همبستگی، هم ساختار جامعه  برای رسیدن 
ارزشها و هنجارهای دین مدارانه باشد، هم کنترلهای درونی افراد 

را ملزم سازد.
اجتماع  این  می گوید؛  سخن  اخالقی  اجتماع  از  زتومکا  پیوتر 
روابط افراد با یکدیگر را به شکل »ما« تعریف می کند؛ در چنین 
جامعه ای الزام به اعتماد، وفاداری و تشریک مساعی وجود دارد؛ 
تشریک مساعی یعنی توجه و مسئولیت پذیری نسبت به منافع 

دیگران حتی اگر با منافع شخصی ما در تعارض باشد.
پذیرش مسئولیت به گونه ای که در راه ادای وظیفه حتی منافع 
شخصی خود را فدا کنیم، ظاهراً معقول به نظر نمی آید، مگر اینکه 
فرد پاداش معادل یا باالتر از آن را دریافت کند؛ مکاتب مادی 
و  نهایت کم می آورند  در  اخالقی  امور  به  دادن  تن  توجیه  در 
پای استداللشان می لنگد چون حتی نمی توانند رضایت و آرامش 

درونی را به اندازه کافی پایدار و راضی کننده توصیف کنند.
تنها اعتقاد به پاداش معنوی و اخروی الهی است که می تواند 
پاسخگوی این معادله باشد؛ پیامبر اکرم صلّی الّل علیه و آله به 
مردی که دخترش در سن ازدواج بود توصیه می کند که او را به 
ازدواج مرد باتقوا دربیاور زیرا حتی اگر او را دوست نداشته باشد، 

به او احترام می گزارد.
تقوا  ماست؛  مدنظر  که  است  مسئولیت پذیری  رمز  همان  این 
کنترل درونی ضمانت کننده مسئولیت پذیری نسبت به خانواده 
و  مقایسه ها  و  تنوع طلبی ها  می شود  باعث  که  است  جامعه  و 
کم حوصلگی ها امنیت خانواده را به خطر نیندازد و افراد از وظایف 

طبیعی و اجتماعی خود شانه خالی نکنند.
از  عده ای  ذهن  در  فایده  مفهوم  تعریف  کردیم  اشاره  ابتدا  در 
جوانان آنان را نسبت به تشکیل خانواده و گسترش آن بی انگیزه 
می کند زیرا فکر می کنند چیزی که در مقابل دریافت می کنند، 
راضی کننده نیست! آیا چیزی به جز بازگشت به تعالیم دین مدارانه 
می تواند این سبک زندگی ضداجتماعی و ضدبشری را اصالح 

کند؟

رسوخ شعار غلط فرزند کمتر زندگی بهتر در فرهنگ جامعه ایرانی

انعطاف  آمادگی جسمانی،  است  دریافتند که ممکن   محققان 
دو  بین  تغییر  برای  ذهن  توانایی  و  )مهارت  شناختی  پذیری 

موضوع مختلف( و نمرات بهتر با هم مرتبط باشند.
نتایج بررسی ها نشان می دهد که  نیوز،  از سایکولوژی  به نقل 
فعالیت های هوازی منظم برای مغز مفید است، ورزش حجم ماده 
خاکستری را افزایش می دهد، عملکرد اتصال ماده سفید را بهینه 

و ممکن است از کوچک شدن مغز جلوگیری کند.
کودکانی  داد،  نشان  اعصاب  علوم  زمینه  در  گذشته  تحقیقات 
سفید  ماده  یکپارچکی  می دهند،  انجام  هوازی  ورزش های  که 
قلبی  آمادگی  بین  ارتباط  جدید،  بررسی  و  است  بهتر  آنان  در 
در  تحصیلی  عملکرد  و  اجرایی  عملکردهای  کودکان،  تنفسی 
سنین مدرسه کودکان را مشخص می کند و کودکان با تناسب 
جسمی بیشتر نسبت به همساالن دیگر انعطاف پذیری شناختی 

بیشتری دارند.
مارک یانگوئز محقق اصلی این بررسی و همکاران وی بر این 
باورند که ارتباط بین عملکرد تحصیلی و تناسب قلبی تنفسی 

ممکن است با تغییر در انعطاف پذیری شناختی ایجاد شود.
محققان افزودند: هدف از این بررسی تاثیرات غیرمستقیم تناسب 
قلبی تنفسی بر عملکرد تحصیلی از طریق عملکردهای اجرایی 

بود.
در این بررسی ۱۹۳ دانش آموز ۸ تا ۱۲ ساله از هشت مدرسه 

مختلف شرکت کردند.
کارکردهای اجرایی را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ مرحله 
اول، تناسب قلبی تنفسی کودکان با استفاده از آزمایش شاتل 

یک  هوازی  ظرفیت  تخمین  برای  دویدن  )آزمایش  دویدن 
ورزشکار( که شرکت کنندگان در یک مسیر مشخص ۲۰ متر به 
جلو و عقب می دوند، است. مرحله دوم، سه جنبه کارکرد اجرایی 
شامل انعطاف پذیری شناختی و جهت گیری رفتار آینده، بازداری 
پاسخ نابجا و حافظه )توانایی ما در حفظ اطالعات در ذهن و 

دستکاری آنها( است.
محققان عالوه بر شناسایی همبستگی بین تناسب قلبی تنفسی و 
عملکرد تحصیلی، ارتباط بین درجات مختلف تناسب قلبی تنفس 

گزارش  را  دانش آموز  اجرایی  کارکردهای  خاص  جنبه های  و 
آیا  بود که  این مورد  بررسی  این تحقیق  اصلی  تمرکز  کردند. 
تناسب قلبی  تنفسی از طریق عملکردهای اجرایی فردی به طور 

مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد علمی تاثیر می گذارد یا خیر.
نقش انعطاف پذیری شناختی

بین  رابطه  در درک  اجرایی  کارکردهای  نقش  بررسی ها  نتایج 
تناسب قلبی تنفسی و عملکرد تحصیلی را نشان می دهد. نکته 
مهم اینجاست، از آنجا که انعطاف پذیری شناختی نقش اصلی 

اجرایی  اما همه جنبه های کارهای  این محدوده سنی دارد  در 
با  به طور مساوی مشارکت ندارند.  اگرچه کارکردهای اجرایی 
نمرات مدرسه ارتباط دارد، اما هنگامی که به طور همزمان همه 
انعطاف پذیری  گرفته  شوند،  نظر  در  اجرایی  کارکرد  حوزه های 
این  محققان  از  چانال،  دارد.جولین  غیرمستقیم  تاثیر  شناختی 
بررسی عنوان کرد: با تجزیه این تاثیرات از طریق مدل میانجی 
آماری، ثابت کردیم که ارتباط بین تناسب قلبی تنفسی و عملکرد 
با  جسمانی  آمادگی  حقیقت  در  است.  غیرمستقیم  تحصیلی 
کارکرد اجرایی بهتر مرتبط است و در واقع کارکردهای اجرایی بر 
عملکرد تحصیلی به ویژه انعطاف پذیری شناختی تاثیر می گذارد.

این بررسی این مفهوم را به چالش می کشد که برای عملکرد 
بهتر تحصیلی دانش آموزان باید آنان را مجبور به گذراندن زمان 
زیاد در پشت میز و کسب دانش به جای استراحت و بازی در 
قلبی  سازمان یافته  فعالیت های  در  شرکت  یا  و  خانه  از  خارج 

تنفسی کرد.
قلبی  ظرفیت  مانند  جسمی  ظرفیت های  بین  ارتباط  اثبات  با 
فعالیت  که  است  مهم  نمرات  و  شناختی  توانایی های  تنفسی، 
بدنی و به ویژه ساعت های تربیت بدنی به نفع سایر مهارت ها 
نادیده گرفته نشود چون می تواند در رشد کودکان تاثیر منفی 

داشته باشد.
این یافته ها به رهبری محققان دانشگاه ژنو سوئیس و به صورت 
 Medicine and Science in مجله  در  آنالین 

Sports and Exercise منتشرشده است.

و  بیشتر شهرهای کشور  در  کرونایی  قرمز  حاکمیت وضعیت 
توصیه های کارشناسان به استفاده از دو ماسک، باعث افزایش 
مصرف بیش از  پیش ماسک شده است. با این حال هر روزه 
شاهد رها شدن این وسایل در معابر شهرها و طبیعت هستیم؛ 
وسایل محافظتی که تنها یکبار پس از مصرف به دور انداخته 
می شوند اما تجزیه شدن آن صدها سال زمان نیاز دارد و در 

شیوع ویروس کرونا نیزمی تواند موثر باشد.
 با گذشت بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا در ایران 
کشور  استان های  بیشتر  در  کرونایی  قرمز  شرایط  با  اکنون 
از  این ویروس،  نوع جهش یافته  با  بار  این  اما  مواجه شده ایم 
این رو الزم است  به منظور رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری 
به چند توصیه درباره چگونگی  این ویروس  انتشار  و  ابتال  از 

دفع  پسماندهای خطرناک اشاره کنیم:
به  خود  ماسک های  و  دستکش ها  کردن  وارد  ترس  از  نباید 
منزل یا محل کار آن ها را در سطح شهر یا در طبیعت رها کنیم 
داخل سطل های  یا  دربسته  کیسه های  در  را  آن ها  باید  بلکه 
این  کردن  رها  چراکه  دهیم  قرار  بسته  در  دار  کیسه  زباله 
وسایل بهداشتی در طبیعت و معابر می تواند عالوه بر آلودگی 

زیست محیطی منجربه انتشار و انتقال ویروس شود.
آلودگی توسط دستکش ها و ماسک های خود  انتشار  از  مردم 
کار  محل  یا  مسکونی  ساختمان های   ورودی   در  و   نترسند 
باز  پدال  با  آن  در  قرار دهند که  دربسته کیسه دار  سطل های 

 شود و با قرار دادن ماسک و دستکش های یکبار مصرف خود 
در آن از انتشار ویروس جلوگیری کنند.

پسماندهای  به  خانگی  پسماندهای  برخی  آلودگی  احتمال 
مبتالیان به کووید ۱۹ که در قرنطینه خانگی به سر می برند و 
حتی افرادی که بدون هیچ عالئمی ناقل ویروس کرونا هستند، 
وجود دارد. از این رو الزم است مردم چه بیمار و دارای عالئم 
بیماری و چه سالم و فاقد عالئم بیماری باشند پسماندهایی که 
ممکن است به ویروس کرونا آلوده باشد را داخل کیسه های 
یا  خانگی  زباله  در سطل  را  آن ها  دهند سپس  قرار  بسته  در 
مخازن شهری دفع کنند تا از انتشار این ویروس و انتقال آن 

به پاکبان ها، زباله گردها،  کودکان کار منتقل نشود.
که  ملزم هستیم  کرونا  ویروس  از شیوع  منظور جلوگیری  به 
مالحظات بهداشتی و زیست محیطی را رعایت کنیم و در این 
 ... و  دستکش  و  ماسک  مانند  حفاظتی  ابزار  از  استفاده  حین 
این وسایل کمتر  از  اینکه  برای  بنابراین  است  ناپذیر  اجتناب 
استفاده کنیم باید تا حد امکان در خانه بمانیم و برای کارهای 

غیر ضروری از خانه خارج نشویم.
و  ابوال، سارس  از جمله  بیماری هایی  در همه گیری  تجربه ها 
مرس نشان می دهد یکی از مسائل مهم در مدیریت و مقابله 
دوره  در  است.  پسماندها  مدیریت  واگیردار،  بیماری های  با 
بیماری های پاندمیک چاره ای جز استفاده از ماسک و دستکش 
و سایر لوازم بهداشتی برای جلوگیری از ابتال و شیوع بیماری 

تفکیک  نباید  شرایط  این  در  اما  نیست 
کنیم  فراموش  را  مبدا  از  خانگی  زباله های 
و  بهداشتی  زباله های  باید  شرایط  این  در   .
با  همراه  تفکیک  هنگام  را  خود  کرونایی 
زباله های تر قرار دهیم تا این زباله های تر 
در مراکز دفع و  پردازش به صورت مستقیم و 

با رعایت نکات بهداشتی دفن شوند.
مهلکی  خطر  طبیعت  در  ماسک  شدن  رها 
شدن  گرفتار  موجب  و  وحش  حیات  برای 
از  است.  دریایی شده  موجودات  و  پرندگان 
در  ماسک  از  استفاده  شدن  اجباری  زمان 
مکان های عمومی به منظور کاهش سرعت 

در  مصرف  یکبار  جراحی  ماسک های  گیری،  همه  گسترش 
پیاده روها، مجراهای آب و سواحل سراسر جهان رها شده اند.

انداخته  دور  به  مصرف  از  پس  یکبار  تنها  حافظتی  الیه  این 
رها  دارد  نیاز  زمان  اما تجزیه شدن آن صدها سال  می شوند 
و  زیست  محیط  به  می تواند  طبیعت  در  وسایل  این  کردن 

حیواناتی که در کره زمین زندگی می کنند آسیب برساند.
میلیارد   ۱.۵ از  بیش  گذشته  سال  می دهد  نشان  بررسی ها 
ماسک به اقیانوس های جهان راه پیدا کرده اند که حدود ۶۲۰۰ 
تن آلودگی پالستیکی دریایی را شامل می شود. در حال حاضر 
نشانه هایی وجود دارد که ماسک ها تهدید مخربی برای حیات 

دریایی هستند.
به گزارش ایسنا، از روزهای ابتدایی اعالم رسمی شیوع ویروس 
کرونا در کشور افزایش چشمگیری در میزان استفاده از لوازم 
حفاظتی بهداشتی مانند ماسک، دستکش، دستمال  کاعذی و 
در  عمده ای  تغییرات  شد  باعث  مساله  همین  و  شد  دیده   ...
حجم و ترکیب  پسماندهای منتقل شده به مراکز دفع  پسماند 
ایجاد شود بنابراین به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
و کمک به حفظ محیط زیست الزم است نکات بهداشتی را 

هنگام دفع کردن وسایل حفاظتی رعایت کنیم.

نقش تناسب اندام در کارکردهای اجرایی کودکان

ماسک و سایر وسایل حفاظتی را چگونه دور بیندازیم؟



از یک سال است کووید  از مشکالتی که بیش  فارغ   
۱۹ در سرتاسر جهان ایجاد کرده است و تمامی مردم 
متحمل  را  چندانی  دو  فشار  زنان  مشترک اند؛  آن  در 
شده اند. زنانی که سالیان سال در بسیاری از جوامع قشر 
فرودست شناخته می شدند و از این نظر بیشتر از مردان 
بار مشکالت زندگی را به دوش می کشیدند اکنون نیز 
دوش  به  را  خانواده  مشکالت  اعظم  بخش  ناخواسته 

می کشند.
پاندمی کووید  از  ناشی  بزرگ ترین مشکل  بتوان  شاید 
مشاغل  و  سازمان ها  به  اقتصادی  شدید  ضربه  را   ۱۹
از  بسیاری  تعدیل  آن  پی  در  و  خصوصی   و  دولتی 
کارمندان و شاغالن و تحت الشعاع قرار گرفتن معیشت 

خانوارها دانست.
درصد   ۶۲ جهانی  گزارشات  با  مطابق  اما  بین  این  در 
زنانی  داده اند  از دست  را  افراد جهان که شغل خود  از 
دچار  شدن  بیکار  از  پس  آنها   درصد   ۵۵ که  هستند 
 ۳۴ تنها  که  حالی  در  شده اند،  توجهی  قابل  مشکالت 
درصد از مردان بیکار شده به علت از دست دادن شغل 

خود مشکالتی را تجربه کرده ند.
به گفته کارشناسان از هر چهار زن در جهان یک زن در 
دوران پاندمی کووید ۱۹ به فکر تغییر یا رها کردن شغل 
افتاده  است و  ۶۲ درصد از بیماران کرونایی بیکار شده 

در ایران را زنان تشکیل می دهند.

غیر رسمی مشغول  مشاغل  در  زنان جهان  درصد   ۶۰
انداز کمتری در  به کاراند و از این رو از درآمد و پس 
قیاس با مردان برخوردارند. همچنین  امنیت شغلی زنان 
در پاندمی کووید ۱۹ در معرض تهدید قرار گرفته است 
را  زنان  اقتصادی عمدتا  بحران  با  چراکه سازمان هایی 

تعدیل می کنند.
تا  است  شده  سبب  خانواده  در  زنان  متعدد  نقشهای 
نگرانی از ابتال به کووید۱۹ جزء آخرین  دغدغه زنان در 
این دوران باشد. زنان اغلب نسبت به ابتالی نزدیکان 
و خانواده و همسر و فرزندان خود نگرانند و همین امر 

مشکالت زنان را دوچندان کرده است.
ضد عفونی کردن وسایل و مواد غذایی، نظافت منزل، 
فرزندان،  آنالین  آموزش  به   وریدگی  مدارس  تعطیلی 
مراقبت از اعضا خانواده مبتال به کووید ۱۹ تنها بخشی 
از دغدغه زنان در این ایام بوده است به طوری که زنان 
دارای  فرزند کمتر از ۱۸ سال و والدین باالی ۶۴ سال 
گفته  به  می کشند.  دوش  بر  را  بیشتری  مسئولیت  بار 
از  درصد   ۷۰ حدود  ساله   ۴۴ تا   ۲۵ زنان  کارشناسان 

مراقبت های خانواده را انجام می دهند.
وقت  خود  فرزندان  با  پدران  از  بیشتر  برابر  دو  مادران 
سپری می کنند  و فرزندان معموال دغدغه های آموزشی 
از  و  منتقل می کنند  مادران  به  پدران  از  بیشتر  را  خود 
محدودیت های  مردان  از  بیشتر  برابر   ۱۰ زنان  رو  این 

کرونا  پیامدهای  سایر  و  قرنطینه 
را تحمل می کنند. از سوی دیگر 
را  بیشتری  استرس  که  والدینی 
نیازهای  در درک  کرده اند  تجربه 
مشکالت  نیز  خود  فرزندان 

بیشتری دارند.
سه  زنان  گزارشات،  با  مطابق 
معرض  در  مردان  از  بیشتر  برابر 
و  دارند  قرار  روانی  بیماری های 
با  زنان  درصد   ۲۷ مدت  این  در 
بیماری های  با  مرتبط  چالشهای 

روانی درگیر بوده اند و در حالی که این آمار برای مردان 
تنها ۱۰ درصد است.

که  می دهد  نشان  مختلف  کشورهای  در  گزارشات 
برابر  سه  تا   ۱۹ کووید  پاندمی  در  زنان  علیه  خشونت 
افزایش داشته است و در عین حال به گفته کارشناسان 
آمار اختالف زوجین در پاندمی کووید ۱۹ سه برابر شده 
است، به طوری که ممکن است ماندن برخی اعضای 
و  باشد  کرونا  ویروس  از  خطرناک تر  خانه  در  خانواده 

منجر به حمالت خشونت آمیز شود.
کارشناسان معتقدند که در مواجهه با مشکالت مذکور 
نتوانند  متاهل   زنان  ویژه  به  زنان  که  است  طبیعی 
بنابراین  کشند  دوش  بر  را  مشکالت  بار  تنهایی  به 

آنها  آوری  تاب  ارتقاء  برای  تمهیداتی  گرفتن  نظر  در 
زنان   به  های الزم  آموزش  ارائه  همچنین  است.  الزم 
توسط رسانه های جمعی پر مخاطب و همراهی اعضاء 
همسر،  یا  مادر  مسئولیت های  از  بخشی  در  خانواده 
اهدای مرخصی های تشویقی به کارکنان زن، برقراری 
تسهیالت دورکاری یا شیفت کاری برای زنان، کاهش 
استقرار  حقوق،  کاهش  بدون  زنان  کار  ساعات  موقت 
روانشناس و مشاور خانواده در محیط کار و ارائه خدمات 
کاری  مناسب  فضای  ایجاد  و  شاغل  زنان  به  رایگان 
رعایت  و  بهداشتی  اصول  رعایت  با  شاغل  زنان  برای 
فاصله اجتماعی از جمله اقداماتی است که می تواند در 

کاهش مشکالت زنان در این ایام موثر باشد.

کرونا و مشکالت معیشتی یک ساله اش برای زنان

که  بودیم  اتوبان  تو  رفت.  بیرون  از سقف  همیشه  مثل  ماشین شدیم،  سوار  »وقتی   
لبه  به  خورد  سینه  قفسه  با  پسرم  ترمز.  رو  گذاشت  پاشو  و شوهرم  شد  ترافیک  یهو 
سان روف. دکترا گفتن استخوان جناق سینه ش شکسته و ریه شو پاره کرده و نتونستن 

براش کاری کنن. پسر نازنینم از دست رفت.«
می آورد،  یاد  به  وقتی  هم  هنوز  حال  این  با  است.  گذشته  تلخ  روِز  آن  از  سال  سه 
یه  بره و هر وقت  بیرون  از سان روف  امانش نمی دهد: »همیشه دوست داشت  گریه 
ماشین می دید که بچه ای از سقفش بیرونه، گریه می کرد و می گفت چرا ما یه ماشین 
دار  سان روف  یه  و  کردیم  ماشینمونو عوض  همین  خاطر  به  اصال  نداریم؟  اینجوری 
خریدیم اما کاش این کارو نمی کردیم. ای کاش ما پدر و مادرا تن به همه خواسته های 

بچه هامون ندیم.«
موضوع  حرکت  حال  در  خودروی  سقف  یا  پنجره  از  بیرون رفتن  به  کودکان  تمایل 
تازه ای نیست و در فصل گرما بیشتر هم می شود؛ رفتارهایی که کودکان با دیدن آن 
طبق   - ترافیک  کارشناس   - ولی خسروی  گفته سرهنگ  به  دارند.  انجام  به  تمایل 
مطالعاتی که به صورت اختصاصی روی رفتار ترافیکی کودکان در محیط های ترافیکی 
انجام شده است، پاسخ به فشار همساالن و دوستان تاثیر مهمی در گرایش کودکان 
ترافیکی، تحت  در محیط های  رفتار کودکان  دارد.  بد  یا  ترافیکی خوب  رفتارهای  به 
تاثیر دوستان و اطرافیان است. این مسئله برای کودکان بسیار مهم است و هنگامی 
را  رفتار  همان  آمده اند  بیرون  خودرو  سان روف  از  خود  همساالن  می بیند  کودک  که 

انجام می دهد.
گرچه میل انسان به داشتن بهترین وسایل زندگی و ابزار کار، بدیهی است و بالطبع 
ایرانیان هم به دنبال بهترین وسایل برای زندگی هستند. اما سان روف ها چه کاربردی 

دارند و چرا افراد تمایل به داشتن ماشین شاسی بلند یا دارای سان روف هستند؟
توجه  خودرو  خرید  متقاضیان  و  مشتریان  ماشین،  نمایشگاه داران  برخی  ادعای  بر  بنا 
خودرو،  زیبایی  آن  دالیل  مهم ترین  از  یکی  که  دارند  سان روف  آپشن  به  ویژه ای 
استفاده از هوای تازه در ماشین و تمایل کودکان خانواده برای باال رفتن از آن است.

قرار  خودرو  در سقف  که  است  پارچه ای  یا  فلزی  پنلی شیشه ای،  سان روف،  واقع  در 
می گیرد و ورود نور و جریان هوا به داخل کابین را آسان می کند. به وسیله سان روف 
می توان میزان نور و هوای ورودی به کابین را تغییر داد. سانروف ها به صورت دستی، 

خودکار یا الکترونیکی قابل تنظیم و باز و بسته شدن هستند.
از  یکی  »سان روف  است:  معتقد   - دانشگاه  مدرس   - خسروی  ولی  سرهنگ دوم 
و  می شود  محسوب  وارداتی  خودروهای  استاندارد  امکانات  جزء  و  جذاب  گزینه های 
تولید داخل کشورمان هم نصب می شود. در  چندین سال است که روی خودروهای 
نور و ورود  واقع سان روف یک قطعه متحرک در سقف خودرو است که برای جذب 
یا سرنشینان خودرو می توانند  راننده  و  تعبیه شده  کابین خودرو  داخل  به  جریان هوا 
آن را بسته نگه دارند یا اینکه با توجه به نیازشان به نور یا هوا، آن را باز و به دلخواه 
تنظیم کنند. البته سان روف ها قابلیت های دیگری هم دارند که از جمله آنها می توان به 
فضای باز بیشتر، راه فرار اضطراری، لذت بردن از تابش نور خورشید در روز یا زیبایی 

آسمان در شب و دریافت سیگنال های ماهواره ای اشاره کرد.«
همخوانی  ما  کشور  ترافیکی  فرهنگ  با  اندازه  چه  تا  دار  سان روف  خودروهای  اما 
دارند؟ خسروی در این باره می گوید: »درست نیست که بگوییم استفاده از خودروهای 
از  ندارند. سان روف یکی  ما همخوانی  رانندگی در کشور  با فرهنگ  دارای سان روف 
و  شود  استفاده  به شکل صحیح  قطعه  این  از  می رود  انتظار  و  است  خودرو  امکانات 
باید به این واقعیت اعتراف کرد که عدم استفاده صحیح از این قطعه می تواند ایمنی 
از  دارند هنگام حرکت خودرو  تمایل  بیندازد. کودکان  به خطر  را  و سرنشینان  راننده 
سان روف بیرون بیایند اما ممکن است این عمل جان آنان را به خطر بیندازد. در اثر 
ترمزهای ناگهانی و در تصادفات جلو به عقب یا عقب به جلو که یک طرف درگیر در 
تصادف، خودرویی باشد که کودک از سان روف آن بیرون آمده است، می تواند منجر به 
پرتاب شدن کودک به بیرون از خودرو شود و اگر پرت هم نشود، قطعًا به گردن، قفسه 
در صورت  همچنین  می شود.  وارد  آسیب  کودک  یا صورت  سر  فقرات،  ستون  سینه، 
واژگونی خودرو، استفاده از سان روف به قیمت از دست دادن جان یا معلولیت مادام العمر 
کودکان تمام خواهد شد. از طرفی ماشین در حال حرکت می تواند موجب مشکالت 
اکسیژن رسانی  مانع  زیرا  می آیند  بیرون  سان روف  از  که  شود  کودکانی  برای  تنفسی 

کافی به آنان می شود.«
وجود  خودروها  سان روف  از  نادرست  استفاده  قربانیان  از  آماری  می رسد  نظر  به 
ندارد. این موضوع را سرهنگ  خسروی هم تایید می کند: »چون اطالعات مربوط به 
آسیب دیدگان ناشی از این موضوع  به عنوان علت آسیب در هیچ جایی ثبت و ضبط 
نمی شود و تمرکز روی علل تصادف هاست، بنابراین آماری هم در این خصوص وجود 
ندارد. به طور کلی بیرون آوردن تمام یا قسمتی از بدن کودکان از سان روف خودرو، 

جزء رفتارهای ُپرخطر است.«
اما رفتار صحیح خانواده و والدین در این زمینه باید چگونه باشد؟ این مدرس دانشگاه 
که  افرادی  عنوان  به  مادر  و  پدر  رفتار  »مسلمًا  می گوید:  پرسش  این  به  پاسخ  در 
آموزش دهنده اند، نقش موثری دارد. افراد جامعه بویژه کودکان و نوجوانان از دو طریق 
شناخت  یا  اطالع  و کسب  خواندن  از طریق  یکی  می شوند؛  آشنا  ترافیک  فرهنگ  با 
و  کودک  مهدهای  در  الزم  آموزش های  و  رانندگی  و  راهنمایی  قانونی  هنجارهای 
آنان.  برخورد  و  خویشاوندان  و  خانواده  اعضای  رفتارهای  مشاهده  دیگری  و  مدارس 
)آیین نامه  قانونی  هنجارهای  با  کودک  خانواده   ترافیکی  کردارهای  و  رفتار  چه  هر 
قانون مدارتر  هم  کودکان  رفتار  باشد،  نزدیک تر  یا  منطبق تر  رانندگی(  و  راهنمایی 
خواهد بود. به این ترتیب، خانواده در انتقال عناصر فرهنگی و منطبق کردن الگوهای 
رفتاری با هنجارهای قانونی، به عنوان اولین نهادی که به آموزش فرزندان می پردازد، 
اهمیت بسزایی دارد. سان روف هم ازاین قاعده مستثنی نیست؛ چرا که خود خانواده ها 
از روی ناآگاهی از عواقب آن، در دامن زدن به استفاده ناصحیح کودکان از سان روف 

نقش دارند.«
او درباره اینکه مداخله مردم در این زمینه تا چه اندازه صحیح است، توضیح می دهد: 
اثر  بوده که  کارساز  ترافیکی همیشه  ناهنجار  رفتارهای  به  تذکر  در  مردم  »مشارکت 
آن در طرح بازرسان نامحسوس ترافیک متجلی شده و برای همگان آشکار است. با 
توجه به اینکه بیرون آوردن هر یک از اعضای بدن خود از وسیله نقلیه در حال حرکت 
توسط راننده یا سرنشینان خودرو )به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده( تخلف 
محسوب می شود، ماموران راهور برای پیشگیری از بروز حوادث جبران ناپذیر در این 
استفاده  نحوه  آموزش  کنند.  جریمه  را  متخلفان  می توانند  رویت  صورت  در  زمینه، 
از  ُپرخطر هم  رفتار  این  مشاهده  هنگام  در  پلیس  توصیه های  و  از سان روف  صحیح 
اقدامات پیشگیرانه است که می تواند از این معضل جلوگیری کند و همچنین توصیه 
پلیس به موتورسواران و وسایل نقلیه اطراف خودروهای سان روف دار و حامل کودک 

برای رعایت بیشتر مقررات می تواند کارساز باشد.«
تا کنون برای  با این وجود به نظر می آید در این زمینه خالء قانونی وجود دارد زیرا 

بیرون آمدن کودک از سان روف جریمه ای در نظر گرفته نشده است.  
آهنی  دارای سقف  تنها  خودروها  برخی  میالدی،   ۱۹۲۰ دهه  اوایل  در  می شود  گفته 
بودند که قصد  متمولی  افراد  این خودروها  و معموال صاحبان  بودند  در قسمت عقب 
فخرفروشی داشتند و می خواستند برخورداری شان از راننده شخصی را به رخ دیگران 
بکشند. به همین دلیل هم رانندگان این ماشین ها که در خدمت افراد ثروتمند بودند 
یونیفرم های خاص و شیکی تنشان می کردند. در دهه ۱۹۲۰ میالدی سقف های فلزی 
که بخشی از آن قابل حرکت بود، اختراع شدند و ۱۰ سال بعد یک گروه خودروسازی 
در انگلستان از یک سان روف فلزی متحرک با قطعات شیشه ای رونمایی کرد تا اینکه 

در سال ۱۹۳۴ اولین سقف شیشه ای در خودروها مورد استفاده قرار گرفت.

هشدار! این آپشن می تواند 
قاتل کودکان شود
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 »پرونده حکمرانی فضای مجازی«؛ فضای مجازی، 
سایه  افراد  واقعی  زندگی  بر  ای  اندازه  به  امروزه 
افکنده است که تقریبا به موازات جهان واقعی، قابل 
بررسی و تأمل است. فضای مجازی دنیایی عظیم 
است که فرصت ها و چالش های متعدد، اضطراب 
ها، ترس ها، محدودیت ها و امکانات زیادی را برای 

عامالن خود به ارمغان آورده است.
راهکار  مهمترین  از کشورها،  بسیاری  تجربه  طبق 
برای استفاده از فرصت های فراوان فضای مجازی 
اعمال  آن،  مخاطرات  و  ها  آسیب  از  پیشگیری  و 
مدیریت صحیح بر فضای مجازی و نظارت دقیق بر 
آن است. در این یادداشت به دالیل حقوقی ضرورت 
اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی توسط 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  بر  مبتنی  دولت 

ایران می پردازیم:
یک. اصل ۸ قانون اساسی

»در جمهوری اسالمی ایران، دعوت به خیر، امر به 
همگانی  است  ای  وظیفه  منکر  از  نهی  و  معروف 
دولت  یکدیگر،  به  نسبت  مردم  عهده  بر  متقابل  و 
و  شرایط  دولت  به  نسبت  مردم  و  مردم  به  نسبت 

حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.«
طبق ۸ قانون اساسی مبنای مدیریت و نظارت بر 
حدود  که  است  منکر  دفع  وجوب  مجازی،  فضای 
این اصل دولت  قانون معین می کند. طبق  را  آن 
وظیفه  منکر  دفع  باب  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
دارد با هرگونه ولنگاری  و منکر در فضای مجازی 
مقابله کرده و با مدیریت صحیح و اعمال حاکمیت 
بر فضای مجازی، بر حسن انجام قوانین و مقررات  
دینی و قانونی نظارت کند. در واقع می توان گفت 
که  مجازی  فضای  عرصه  در  معروف  مهمترین 
امر کنند و  بدان  بایستی مردم و مسئوالن همگی 
اهتمام داشته باشند، حاکمیت و مدیریت صحیح بر 
این فضا است تا از تسلط بیگانگان بر آن و اشاعه 

فساد و فحشا و منکرات پیشگیری به عمل آید.
دو. اصل نهم قانون اساسی

و  استقالل  و  آزادی  ایران  اسالمی  جمهوری  »در 
تفکیک  یکدیگر  از  کشور  ارضی  وتمامیت  وحدت 
ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است 
. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده 
از آزادی به استقالل سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، 
نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد 
کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل 
و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر 
کند.«طبق  سلب   ، مقررات  و  قوانین  وضع  با  چند 
استفاده  آزادی  هرگاه  اساسی،  قانون  نهم  اصل 
فرهنگی،  سیاسی،  استقالل  به  مجازی  فضای  از 
اقتصادی، نظامی و غیره صدمه بزند، با جرم انگاری 
باید  دولت  اساس  این  بر  شد  خواهد  مقابله  آن  با 
از  استفاده  در  جامعه  افراد  آزادی  حق  حفظ  ضمن 
مدیریت  اعمال  مجازی  فضای  بر  مجازی،  فضای 
تا  دهد  انجام  را  فضا  این  بر  الزم  نظارت  و  کرده 
با جلوگیری از تهدیدها و و تهدید کنندگان فضای 
مجازی، حفاظت از استقالل و تمامیت ارضی کشور 

که از جمله وظایف دولت است محقق گردد. بدین 
مدیریت  به  اعتنایی  بی  و  اهمال  هرگونه  ترتیب 
فضای مجازی، موجب وابستگی و تسلط بیگانگان 
طبق  سلطه  این  که  شد  خواهد  مجازی  فضای  بر 
آیه شریفه »ولن یجعل الل للکافرین علی المؤمنین 

سبیال« نفی شده است.
سه. اصل ۲۴ قانون اساسی

»نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر 
باشد  یا حقوق عمومی  اسالم  مبنی  به  آنکه محل 

تفصیل آن را قانون معین می کند.«
مهمترین  توان  می  را  اساسی  قانون  از  اصل  این 
دلیل قانونی و حقوقی بر مدیریت و نظارت بر فضای 
فضای  اساسی،  قانون   ۲۴ طبق  دانست.  مجازی 
مجازی کشور باید مدیریت شود تا حریم های دینی 
و قانونی شکسته نشود، این حریم ها ممکن است 
مسائل ضروری دینی باشد یا مسائل اعتقادی مانند 
و  معصومین  ائمه  و  انبیا  عصمت  و  معاد  و  توحید 
احکام و  امثال آن. همچنین خواه در فروع دین و 

قوانین اسالم و خواه در مسائل اخالقی اجتماعی و 
لزوم رعایت آن از سوی کاربران و نظارت بر حسن 
اجرای آن بس با اهمیت تر و دقیق تر از نظارت بر 

مطبوعات باید صورت گیرد.
چهار. اصل ۱۷۵ قانون اساسی

آزادی  ایران،  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  »در 
بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح 
کشور باید تأمین گردد.«طبق این اصل حدود آزادی 
بیان و نشر افکار منوط به رعایت موازین اسالمی و 
مصالح کشور شده است و طبق قانون، سیاستگذاری 
ابعاد از جمله تحقق آزادی  و هدایت الزم در همه 
بیان و نشر افکار و تعیین حدود آن باید منطبق بر 
موازین شرعی و اسالمی باشد. بر همین اساس و 
با توجه به تشابهات کارکردی صداوسیما و فضای 
توان  می  افکار،  نشر  و  رسانی  اطالع  در  مجازی 
مبانی مدیریت و نظارت بر فضای مجازی را از قبیل 
با  افکار  نشر  و  بیان  در  صداوسیما  مدیریت  مبانی 

رعایت موازین شرعی و اسالمی دانست.
اساسی  قانون  مختلف  اصول  طبق  نتیجه  در 
با  است  موظف  دولت  ایران،  اسالمی  جمهوری 
جدیدی  باب  مجازی،  فضای  تحوالت  پذیرفتن 
فضای  بر  کنترل  و  نظارت  و  مدیریت  حوزه  در  را 
مجازی و شبکه های اجتماعی بگشاید و با نظارت 
دقیق و همه جانبه خود از هر گونه فساد و ولنگاری 
در فضای مجازی مقابله نماید و در واقع مهمترین 
معروف در فضای مجازی که باید بدان اهتمام جدی 
شود، موضوع مدیریت و حاکمیت بر فضای مجازی 
است که در بسیاری از کشورها چنین تجربیاتی به 
وفور دیده می شود. نکته آخر اینکه در بحث نظارت 
بر فضای مجازی، پیشنهاد می شود کمیسیون های 
تخصصی در مجلس درباره نظارت و قانونگذاری در 
فضای مجازی تشکیل شود و این کمیسیون ها می 
توانند موقتی بوده و در شرایط بحرانی، به تصویب 
شرایط خاص نظارتی و تبیین قوانین خاص در این 

حوزه اقدام کنند.

فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟

مالی  تامین  در  محوری  نقشی  بانک ها  که  آن جا  از 
نوین  نظام های  توسعه  و  اقتصادی  مختلف  بخش های 
ایفا می کنند، می توان دریافت که تحقق اقتصاد هوشمند 
امکان پذیر  پلتفرم  بر  مبتنی  بانکداری  نظام  یک  بدون 
امروزی،  جهان  در  فناوری ها  سریع  رشد  بود.  نخواهد 
با  بانکداری  تلفیق  با  تا  است  داشته  آن  بر  را  بانک ها 
فناوری های جدید، چالشی نوین در صنعت بانکداری را 
تجربه نمایند. چنانچه بانک ها به تحقیق و توسعه در این 
زمینه مبادرت ورزند، چالش پیش رو را به فرصت تبدیل 
دیجیتال،  دنیای  در  بیش تر  انعطاف پذیری  با  و  نموده 
امکان تحول در خدمات قابل ارایه را بیش از پیش مهیا 

می سازند.
پلتفرم یک مدل کسب وکاری است که از طریق ایجاد 
به هم  بین گروه های مختلفی که  ارزش  تبادل  امکان 
وابسته هستند، ارزش جدیدی ایجاد می کند. این ارزش 
افزوده  یا ارزش  افزوده شبکه  از طریق ارزش  می تواند 
واضح ترین  شبکه  افزوده  ارزش  یابد.  تحقق  پلتفرم 
می کنند.  رقابت  آن  طریق  از  پلتفرم ها  که  است  راهی 
جایگزین مدل خطی می شود.  اینجا مدل شبکه ای  در 
جمعیت  اجتماعی،  داده های  حجم  مثال  عنوان  به 
کاربران در فیس بوک  شناختی و عالیق شخصی که 
ارایه می دهند، دقیقًا دلیلی است که آن شرکت می تواند 
و  کند.  دریافت  تبلیغ کنندگان  از  را  زیادی  درآمدهای 
بیان  گونه  این  باید  پلتفرم  افزوده  ارزش  مورد  در  اما 
نمود که خود پلتفرم نیز باید به منظور جذب مشتری، 
ویژگی ها و مزایای منحصر به فردی را ارایه دهد. برای 
ارزش  رقابت،  حوزه  بزرگ ترین  تبلیغاتی،  پلتفرم های 
افزوده پلتفرم آنهاست، یعنی محتوایی که آنها به منظور 
این محتوا ممکن است  ایجاد می کنند.  جذب مخاطب 
یارانه ای باشد، یا به لطف درآمد تبلیغ کننده، به صورت 

یک  اگرچه  گیرد.  قرار  مصرف کننده  اختیار  در  رایگان 
کانال ویدئویی یا وبالگ با تالش برای ایجاد محتوای 
کار  و  کسب  مدل  می کند،  رقابت  همتایانش  با  جذاب 
واقعی آن، فروش مخاطب به تبلیغ کنندگان می باشد. از 
نگاهی دیگر، پلتفرم ها تجمعی از اطالعات در دسترس 
و شبکه بزرگی از کاربران و منابع ایجاد می نمایند که در 

هر لحظه می توان از آن استفاده کرد.
پلتفرم ها  با کمک  که  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت  به 
پلتفرم گفته می شود.  بر  اقتصاد مبتنی  تسریع می شود، 
شرکت هایی   ،۲۰۰۸ سال  مالی  بحران  از  پس  به ویژه 
کار  پلتفرم  بر  مبتنی  کسب و کار  جدید  مدل  با  که 
فعالیت  از  بیشتری  سهم  کنترل  سرعت  به  می کردند، 
کلی اقتصادی در جهان را در دست گرفتند که در بعضی 
موارد با ایجاد نوآوری در کسب و کار سنتی این کار را 
مدعی  پلتفرم ها  این  به  بیشتر عالقمندان  دادند.  انجام 
و  بهره وری  بهبود  آن ها موجب  به کارگیری  هستند که 
کاهش هزینه ها می شود و با ایجاد بازارهای کاماًل جدید 
کارگران، مشکل  به  و دسترسی  انعطاف پذیری  ارایه  و 
این  را کاهش می دهد.  بازارهای موجود  در  ناکارآمدی 
یافته  توسعه  کم تر  کشورهای  برای  به ویژه  خصوصیت 

بسیار مفید خواهد بود.
باید  بانک ها  دیجیتالی،  تحوالت  و  تغییر  این  ادامه  در 
به رویکرد مبتنی بر پلتفرم مهاجرت کنند، در غیر این 
دست  از  جدید  بازارهای  این  در  را  خود  سهم  صورت 
خواهند داد. در مدل عملیاتی سنتی، بانک ها دارای یک 
تا  تولید  از  که  هستند  یکپارچه  عمودی  ارزش  زنجیره 
می یابند.  گسترش  خدمات رسانی  و  توزیع  فروش، 
 FinTech:(مالی فناوری  شرکت های  کمک  با 
اجزا  از  که   )Financial Technology
هستند،  برپلتفرم  مبتنی  اقتصاد  در  مشارکت کننده 

و  فیزیکی  ساختمان های  به  مربوط  هزینه های  تمام 
زیرساخت های محاسباتی صرفه جویی خواهد شد و باعث 
خواهد شد، خدمات مالی در یک نرخ بسیار رقابتی عرضه 
بانک هایی  برای  تهدیدی  بانکداری  از  مدل  این  شود. 
محسوب می شود که محصول محور هستند، یکپارچگی 
عمودی دارند و در ساختار آن ها خدمات نوآورانه مالی 
را  استانداردهایی  بانکی،  پلتفرم  یک  ندارد.  جایگاهی 
برای توسعه دهندگان فناوری های مالی فراهم می کند تا 
محصوالت و خدمات خود را در جهت ارایه به مشتریان 
بانکی عرضه کنند. ساخت و یا شرکت در یک پلتفرم 
بانکداری نیاز به تغییرات سازمانی و تکنولوژیکی دارد، 
با ساختار  با این حال این مهم برای یک بانک سنتی 
مناسب نیز امکان پذیر است. در این مدل کسب و کاری 
یا کارمزدی وجود ندارد و یا اگر وجود دارد، آن قدر اندک 
است که درآمد و کارمزد بانکی را تهدید می کند. در این 
دنیا فاصله میان کشف یک خدمت تا استفاده از آن در 
حدود چند دقیقه است. اما مهم ترین اصل در بانکداری 
آن  و  می شود  خالصه  جمله  یک  در  پلتفرم  بر  مبتنی 
جمله این است که اگر می خواهید یک بانک نو آور باشید 
که ساختارهای فعلی را درهم می شکند، ابتدا باید افراد 
را قدرتمند کنید. بانک هایی که به سرعت برای مدیریت 

این نوآوری های ساختارشکنانه وارد عمل می شوند، ابتدا 
توجه خود را صرف فرهنگ سازمانی خود می کنند و به 
می پردازند،  آن  پیرامون  و  سازمان  درون  افراد  تقویت 
این  با  کردن  نرم  پنجه  و  دسته  با  بتوانند  افراد  این  تا 
نوع از فناوری ها، استراتژهای کسب و کاری جدید را در 
مسیر درست هدایت کنند یا در مواجه با آن عکس العمل 

مناسبی نشان دهند.
زیست بوم های  چنین  که  نمود  دقت  باید  پایان  در 
دیجیتالی، نیازمند خدمات مالی دیجیتالی نیز می باشد، 
بانکی  سیستم  در  ساختار  تغییر  به  بعد  مرحله  در  پس 
منجر خواهد شد و استراتژی های نوین دیجیتالی در امور 
بانکی اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین بانک های سنتی 
باید با پیش بینی این اختالل و ساختارشکنی دیجیتالی 
با  و  ورزند  مبادرت  خود  سنتی  استراتژی های  تغییر  به 
شرایط دیجیتالی جدید تطبیق دهند. با توجه به این که 
وجود  آینده  پیش بینی  جهت  جهان نمایی  گوی  هیچ 
اتخاذ  موثری  استراتژی  چندین  باید  بانکداران  ندارد، 
بتوانند  تا  سازند،  سازگار  آن  با  را  خود  سازمان  و  کنند 
خود  برای  را  آینده  اختالالت  بروز  از  صحیحی  درک 
مهیا سازند و با توجه به این تنوع استراتژی  در دست، 

عکس العمل مناسبی داشته باشند.

بانکداری مبتنی بر پلتفرم
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مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان گفت: برخورداری از باالترین 
از  )فارغ  انسانی  هر  اساسی  حقوق  از  یکی  بهداشتی  استاندارد 
نژاد، دین، عقاید سیاسی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی( است 

که باید دولت ها در این زمینه تالش مشترک داشته باشند.
اظهار  بهداشت  روز جهانی  با گرامیداشت  دکتر”محمد جعفری” 
کرد: در سال جاری تمرکز این روز بر روی هدف ایجاد جهانی 

برابر و سالم تر برای همه خواهد بود.
اینکه داشتن سالمتی موضوع بسیار مهمی است و  بیان  با  وی 
یکی از دغدغه های هر فرد و هر جامعه ای محسوب می شود به 
بسزایی  اهمیت  از  بهداشت  جهانی  روز  بزرگداشت  دلیل  همین 
فرصتی  عنوان  به  بهداشت،  جهانی  روز  افزود:  است،  برخوردار 
جهانی  بهداشت  مهم  جنبه های  روی  جهانیان  تمرکز  برای 

محسوب می شود.
بهداشت  جهانی  روز  امسال  شعار  اینکه  به  اشاره  با  جعفری 
شده،  انتخاب  همه”  برای  سالم تر  و  عادالنه تر  جهانی  “ایجاد 
تصریح کرد: با توجه به فراگیری ویروس کشنده کرونا در سطح 
جهان، سازمان جهانی بهداشت بیشترین تمرکز خود را روی این 
امر قرار داده که همه افراد از شرایط زندگی و کار مناسب برای 

داشتن سالمتی برخوردار باشند.
استان کرمان،  بیمه سالمت  اداره کل  از روابط عمومی  نقل  به 
بیشتر فقر در کشورها  اینکه کرونا باعث شدت  به  با اشاره  وی 
عادالنه  دریافت  در  بیشتر  شکاف  باعث  موضوع  این  که  شده 
باالترین  از  برخورداری  کرد:  بیان  شود،  می  سالمت  خدمات 
از  )فارغ  انسانی  هر  اساسی  حقوق  از  یکی  بهداشتی  استاندارد 
نژاد، دین، عقاید سیاسی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی( است 

که باید دولت ها در این زمینه تالش مشترک داشته باشند.
بیمه  اقدامات  به  اشاره  با  کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
سالمت در جهت دسترسی عادالنه بیمه شدگان به خدمات بیمه 
بیماران مبتال  ای گفت: پوشش هزینه ای تشخیصی و درمانی 
به کووید ۱۹ از جمله داروهای گرانقیمت مثل رمدسیور، پوشش 
هزینه ترک اعتیاد همه بیماران حتی بیماران سازمان های بیمه 
و  مجاز،  خارجی  اتباع  زندانی،  بیماران  هزینه  پوشش  دیگر،  گر 
مراکز  در  که  الهویه  مجهول  افراد  درمان  هزینه  پوشش  حتی 
از جمله  گیرند  قرار می  مداوا  یا  مراقبت، جراحی  بستری تحت 

این اقدامات بوده است.
وی افزود: پوشش هزینه های داروهای بیماران خاص و صعب 
العالج و بیماری های نادر و متابولیک بعضًا تا ۱۰۰ درصد هزینه 
دارو و خدمات، پوشش ۱۰۰ درصد هزینه دیالیز و خدمات جدید 
و  درمانی  گفتار  کاردرمانی،  هزینه  پوشش  جمله  از  تعهد  در 
شنوایی سنجی معلولین از جمله خدماتی است که بیمه سالمت 

با هدف سالمت محوری انجام داده است.

مشکالت محیط زیست، سالمت 
و حتی امنیت جامعه را در 
معرض خطر قرار می دهد

 
محیط  اگر  گفت:  کرمان  استان  احمر  جمعیت هالل  مدیرعامل 
مسائل  جامعه،  مردم،  سالمت  شود،  مشکل  دچار  ما  زیست 

اجتماعی و حتی امنیتی ما در معرض خطر قرار می گیرد.
“رضا فالح” در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک فی 
مابین جمعیت هالل احمر و اداره کل منابع طبیعی استان کرمان 
و  درختکاری  فرهنگ  ترویج  شدن  فراگیر  ضرورت  کرد:  بیان 
جوامع  های  توانمندی  از  گیری  بهره  با  طبیعی  منابع  به  توجه 
محلی به ویژه اعضای جوانان و جلب مشارکت آنان در فعالیت 
های داوطلبانه و بشردوستانه با هدف حفظ، احیاء، توسعه، ترویج 

و فرهنگ سازی منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت است.
محیط  به  نسبت  باید  کنونی  شرایط  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از جمله پوشش گیاهی، درختان و جنگل ها توجه ویژه  زیست 
ای داشت، افزود: امروز اگر محیط زیست ما دچار مشکل شود، 
در  ما  امنیتی  حتی  و  اجتماعی  مسائل  جامعه،  مردم،  سالمت 

معرض خطر قرار می گیرد.
فالح با اشاره اینکه این تفاهمنامه در راستای همکاری دو جانبه 
فرمان  تحقق  راستای  در  طبیعی  منابع  مباحث  آموزش  برای 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( برای استفاده از نیرو و نشاط 
جوانان فی مابین جمعیت هالل احمر و اداره کل منابع طبیعی 
منابع  فرهنگ  گسترش  و  ترویج  کرد:  تصریح  شود،  می  منعقد 
نیروهای  و  از طریق جلب مشارکت های عمومی مردم  طبیعی 
داوطلب هالل احمر و عالقه مندان به طبیعت مشارکت جوانان 
در فعالیت های بشردوستانه در زمینه حفظ، احیاء و توسعه منابع 
آموزشی،  و  ترویجی  فرهنگی،  رویکرد  با  کرمان  استان  طبیعی 
تقویت روحیه تعاون، مسئولیت پذیری اجتماعی، نوع دوستی و 
امور داوطلبانه و بشردوستانه در  ترغیب جوانان به مشارکت در 

حوزه منابع طبیعی از اهداف مهم این تفاهمنامه است.
این  در  نیز  کرمان  استان  آبخیرداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
نشست بیان کرد: جمعیت هالل احمر همیشه در کنار اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری علی الخصوص در امدادرسانی حوادث 

آتش سوزی مراتع و جنگل ها حضور یافته است.
“مهدی رجبی زاده” با اشاره به اینکه فرصت برای خدمت و موثر 
بودن خیلی کم است و باید از همه لحظات عمر برای خدمت به 
بین  همکاری  توسعه  و  افزایی  هم  گفت:  کرد؛  استفاده  دیگران 
سمن های حوزه منابع طبیعی و جمعیت هالل احمر در گسترش 
و  مخاطرات  مدیریت  و  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  فرهنگ 
همچنین آموزش گروه های داوطلب جوانان جمعیت هالل احمر 

استان کرمان از اهداف مهم این تفاهم نامه است.

برخورداری از باالترین 
استاندارد بهداشتی از 

حقوق اساسی هر انسانی 

 هر چند تحقیقات مستند و مستدلی در خصوص میزان شادی 
در جامعه انجام نشده است، اما اکثر آمارهایی که تاکنون منتشر 
از  پایین تر  و  را کم  ایران  در جامعه  میزان شادی  است،  شده 
از  گزارش ها  مقابل،  در  کرده اند.  ارزیابی  میانگین های جهانی 
پرخاشگری  و  افسردگی  میزان  روانی،  بیماری های  آمار  رشد 
حکایت  کشور  پرتراکم  و  بزرگ  شهرهای  ساکنین  میان  در 

می کنند.
بر اساس مطالعات و پژوهش های بی شمار در سراسر جهان 
اجتماعی،  زندگی  پذیرفت که شادی و غم در  باید  بی گمان 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انسانها، تأثیرات عمده ای دارد و 
چه بسا که بسیاری از کشورها در راه افزایش شادی همگانی و 
فردی در کشور خود برنامه ریزی های دقیقی انجام می دهند. 
به رغم وجود صدها مطالعه در حوزه شادی و بعد اجتماعی آن 
نشاط و تاکید این مطالعات بر طراحی و ایجاد شادی در زندگی 
توجه  با  این مهم  ما  در کشور  نظر می"رسد  به  اما  ایرانیان، 
بنا به تعبیرهای  چندانی روبه"رو نبوده است و گاه در کشور 
نادرست و بدون استدالل  مقامات، شادی امری متروک شده و 
به حاشیه گذاشته شده است، در حالی که این امر نه با فرهنگ 
ملی ایرانیان چندان تناسبی دارد و نه با فرهنگ دینی کشور. 
با وجود پتانسیلهای گوناگون در کشور، سن امید به زندگی در 
ایران حدود ۷۲ سال است که خود حکایت از فاصله بسیار ما با 

کشورهای پیشرفته و اروپایی است.
در حالی که به نظر می رسد در چارچوب برنامه ای اصولی و 
از رسانه های  یاری گرفتن  با  توان  اصالح برخی روشها می 
های  رسانه  و  سینما  سیما،  و  صدا  مانند  اجتماعی  و  گروهی 
شادتر  ای  جامعه  سوی  به   ... شاد  شهری  طراحی  و  جمعی 

نتایج  بیشتر مسلمًا  حرکت کرد جامعه ای که در کنار شادی 
مثبتی از تالش و حرکت به سمت جلو را همراه خود دارد و 
افزایش  همچنین باعث جذب حداکثری جوانان به مشارکت، 
امید، نوع دوستی، جامعه پسندی و فرایض دینی خواهد شد، 
وجود  عدم  و  است  تفریح  و  شادی  دنبال  به  جوان  که  چرا 
برای  را  بدی  تبعات  تواند  برای شادی می  مناسب  بسترهای 
داشته  همراه  به  الکل  مصرف  و  اعتیاد  ماند  جامعه  و  جوانان 

باشد.
زندگی در شهر های شاد دلبستگی بیشتری را به محله ها و 
همسایگان ایجاد می کند و ساکنین شهر های شاد معموال از 
مهاجرت پرهیز می کنند. نوع دوست ترند، امیدوارند، آرامش 
بیشتری را تجربه می کنند و از سبک زندگی و کیفیت مطلوب 
تری برخوردارند. اگرچه اشتغال و درآمد ماهیانه و سطح تولید 
ارتباط  در  آنها  با سطح شادی  مردم کشورها  داخلی  ناخالص 

از استانداردهای سالمت  است و اغلب کشورهای شاد جهان 
اجتماعی باال و سطح اشتغال و درآمد باالیی برخوردارند ولی 
و  شادی  توان سطح  می  آسانی  و  ساده  بسیار  های  روش  با 
موجود  به وضع  نسبت  مردم شهرهای کشور  بین  در  را  امید 
فهرست  راهکارها  این  از  بعضی  نمونه  عنوان  به  داد  افزایش 

وار مطرح می شود:
های  برنامه  و  ها  فیلم   ، ها  جنگ  نمایش  همگانی،  ورزش 
امید و  تقویت روحیه  از رسانه های تصویری،  طنز و فکاهی 
توکل، جشنواره های خیابانی، تشویق به پیاده روی و طراحی 
پیاده راه، جشنواره های اقوام، مسابقات کتاب خوانی، طراحی 
فودها،  استریت  طراحی  و  توسعه  خیریه،  و  محلی  بازارهای 
خدمات سالمت، افزایش موزه ها، آموزش مهارتهای زندگی، 
توسعه سینماها و نمایش تاترها و فیلم های کمدی، سیرک ها، 
نمایش های خیابانی، نمایش حیوانات دست آموز، ساماندهی 
عمومی،  اماکن  در  موسیقی  پخش  نقل،  و  حمل  و  ترافیک 
و  قدردانی  مهارت های  اموزش  مردم،  به  خدمات  بر  نظارت 
بخشش، تندیس مشاهیر، جشنواره های نوع دوستی، مشارکت 
کاهش  حقوق شهروندی،  به  احترام  گیری،  تصمیم  در  مردم 
فساد اداری، اجازه ابراز هیجانات مثبت در مناسبت ها و مراسم 
شاد،زیست شبانه، جشنوارهای اقلیت ها و اقوام، طراحی محیط 
و  مکان  هویت  به حس  توجه  با  محالت  طراحی  شاد،  های 
دلبستگی مکان، کنسرت های محلی، افزایش اشتغال، سطح 
رفاه و استانداردهای سالمت اجتماعی با تالش و احتمام جدی 
ممکن  آنها  از  بسیاری  که  دیگر  راهکار  ده ها  و...  حکمرانی  
اجتماعی  نشاط  و  امید  باشد.و سطح  هزینه  بدون  حتی  است 

را افزایش دهد.

با افزایش افسردگی و پرخاشگری در جامعه چه کنیم؟

یک روانشناس با بیان اینکه ممانعت بیش از حد والدین 
تجربه  و کسب  امور  انجام  در  نوجوانان  نظر  اعمال  از 
آسیب هایی  ایجاد  به  منجر  اشتباه  امور  انجام  در  ولو 
نگرانی  با  فرزندپروری  گفت:  می شود،  نوجوان  برای 
به  می تواند  فرزند  امور  در  اندازه  از  بیش  مشارکت  و 
مخدر  مواد  مصرف  سوء  حتی  و  اضطراب  افسردگی، 
و  والدین  میان  روابطی  چنین  شود.  ختم  نوجوان  در 
پذیری  انعطاف  فاقد  نوجوان  پرورش  به  منجر  فرزند، 
نهایت  در  و  زندگی  نشیب های  و  فراز  با  مواجهه  در 

شخصیت کمال گرای هراسان از خطر کردن شود.
دوران  در  شکست  تجربه  کرد:  اظهار   ، طلوعی  شبنم 
قرار  است؛  غلط  نوعی  به  و  درست  نوعی  به  نوجوانی 
عمل  در  و  واقعی  دنیای  در  را  چیزی  هر  ما  نیست 
تجربه کنیم. می توان با به کارگیری  شیوه هایی مسیر 
چالش  به   ذهن  درون  را  واقعیت  در  خود  تصمیمات 
می توان  ضعف  و  قوت  نقاط  برآورد  با  اینگونه  کشید. 

نتیجه حاصل را انجام داد.
این روانشناس ادامه داد: نوجوان حرف شنو از والدین 
که بی هیچ چون و چرایی سخن والدین را می پذیرد و 
در پی اظهار نظر خود نیست؛ مالک درستی در تربیت 
خوشحال  مساله  این  از  نباید  والدین  و  نیست  فرزند 
توان  نیز  جامعه  در  شنو  حرف  نوجوان  چراکه  باشند 
را  دیگران  درخواست  قبال  در  گفتن  نه  و  مخالفت 

نخواهد داشت.
وی افزود: ترک کودکی و ورود به نوجوانی کشمکشی 
نوجوان  می کند.  ایجاد  استقالل  و  وابستگی  میان 
داشته  بیشتری  استقالل  خانواده  محیط  در  می خواهد 
باشد و خودش برای خودش تصمیم بگیرد و زیر سلطه 

دیگران نباشد. این خواسته در نوجوان و عدم پذیرش 
دوگانگی  ایجاد  به  منجر  والدین  از سوی  واقعیت  این 

در نوجوان می شود.
از  والدین  انتظارات  اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  این 
ادامه  باشد،  او  توانایی های  با  متناسب  باید  نوجوان 
این  از  نمی آید  خوششان  شدن  نقد  از  نوجوانان  داد: 
رو بهترین راهکار برای نقد نوجوان این است که ابتدا 
والدین مهارت نقد کردن را بیاموزند و در عین حال به 

نوجوان نیز اجازه دهند که او نیز والدین را نقد کند.
اندازه والدین  از  به گفته طلوعی، داشتن توقعات بیش 
امور،  انجام  برای  او  آمادگی  عدم  دلیل  به  نوجوان  از 
سوی  از  می کند.  ایجاد  نوجوان  در  شدیدی  استرس 

به  کودک  و  بچه  یک  چشم  به  نباید  خانواده  دیگر 
نوجوان نگاه کند بلکه باید شرایط مسئولیت پذیری و 

استقالل بیشتر را برای نوجوان مهیا کند.
طلوعی با بیان اینکه مسلما اختالف نظر میان والدین 
اما  می خورد  چشم  به  خانواده ای  هر  در  نوجوانان  و 
اهمیت  حائز  بسیار  رابطه  این  مدیریت  درست  شیوه 
است، این را هم گفت که هیجان و انرژی در نوجوان 
این  باید  و  است  افزایش  حال  در  انفجاری  طور  به 
مهم ترین  و  شود  هدایت  درستی  کانال  در  هیجان 
باید  خانوانده  است.  هیجان  این  به  پاسخگویی  مساله 
نیاز نوجوان فعالیت هایی را برای  با هیجان و  متناسب 
او در نظر بگیرد. والدین باید هنگام ارتباط و تعامل با 

چراکه  بگذارند  کنار  را  دیگران  با  او  مقایسه  نوجوان 
فعال  را  فرزند  حسادت  و  خشم  احساس  قیاس ها  این 

می کنند.
وی گفت:در دوران نوجوانی مخالفت نوجوان با والدین 
والدین  به  او  حضور  دادن  نشان  و  وجود  ابراز  نوعی 
این  حل  نوع  اما  است  طبیعی  وجود  ابراز  این  است. 
خانواده  و  نوجوان  رابطه  است.  مهم  خانواده  در  مساله 
باشد.  برتری  بدون  رابطه ای  و  دوطرفه  رابطه ای  باید 
حتی توصیه می شود والدین به صورت ماهانه با نوجوان 

خود در راستای امور مختلف مذاکراتی داشته باشند.
برخی  اینکه  به  اشاره  با  همچنین  روانشناس  این 
بیان  در  کافی  مهارت  نداشتن  علت  به  نوجوانان 
نمی  والدین  با  صحبت  هنگام  خود  نظر  و  درخواست 
بیان کنند و  کانال منطقی  از  را  توانند حرف های خود 
احساساتی می شوند، تصریح کرد: آموزش مهارت هایی 
نفس  عزت  و  نفس  به  اعتماد  خشم،  مدیریت  نظیر 
سخنان  منطقی  بیان  و  درست  رابطه  گیری  شکل  در 

نوجوانان موثر است.
طلوعی در پایان افزود: عمدتا انسان تمایل دارد که با 
تجربه مستقیم کارها به نتیجه گیری برسد و بعضا حتی 
یک اشتباه را چندین بار انجام دهد. بهتر است در این 
مواقع اعضای خانواده بدون ایجاد حس برتری نسبت 
یادگیری  باشند.  داشته  گفت وگویی  او  با  نوجوان  به 
فنون و مهارت فرزندپروری از جملعه راهکارهایی است 
که به والدین کمک می کند تا مسیر پرچالش نوجوانی 

فرزندشان با آرامش به سکوی امن برسد.

 

برخی  رفتاری  و  آزارهای کالمی  به  اشاره  با  روانشناس  یک 
دیگران  با  تعامل  هنگام  تحقیر  و  تمسخر  متلک،  نظیر  افراد 
چنین  گفت:  دیگران  روی  بر  آن  جسمانی  و  روانی  اثرات  و 
افرادی با توجه به شرایطی که از گذشته در زندگی تجربه کرده  
و گره های روانی که بعضا از دوران کودکی دارند؛ عبارات آزار 
پژوهشها  بیان می کنند.  با دیگران  ارتباط  را هنگام  دهنده ای 
نشان داده است کسانی که دچار اختالالت روانی هستند برای 
در معرض  در عین حال کسانی که  و  نمی کنند  اقدام  درمان 

برخورد با این افراد هستند نیاز بیشتری به درمان دارند.
در  الزاما  دارند  را  خصوصیات  این  که  افرادی  اینکه  بیان  با 
تمامی روابط خود اینگونه نیستند و به دیگران آزار نمی رسانند 
اظهار کرد: معموال اینگونه افراد شناخت دقیقی از خود ندارند 
با دیگران بر قرار می کنند.  از این رو روابط آسیب زایی را  و 
به نظر می رسد در اینگونه افراد تجربه روابط ناامن با مادر در 
کودکی بیشتر بوده است و به شکل ناخودآگاه درگیر اختالالت 
عاطفی، جسمانی، هیجانی و ارتباطی شده اند، حس همدلی در 
ارتباطات متقابل ندارند،  خشم خود را نمی توانند مدیریت کنند 
و  نبودن  داشتنی  دوست  شدگی،  طرد  احساس  دیگران  به  و 

تنهایی را منتقل می کننند.
این روانشناس با اشاره به سه ستون اصلی رابطه یعنی عشق، 
آزادی و وفاداری که در کنار هم منجر به رشد و خودشکوفایی 
میراث  که  افراد  اولیه«  دلبستگی  داد: »سبک  ادامه  می شود، 
رابطه عاطفی با والدین است در بروز چنین روابط آسیب زایی 
برقرار  رابطه ای  دیگران  با  که  فردی  هر  است.  موثر  بسیار 
می کند کوله باری از تجربیات کودکی و روابط قبلی خود دارد. 
اگر فردی نتواند روابط عاطفی متناسبی را از کودکی با والدین 
و  اضطراب  ترس،  افسردگی،  دچار  متاسفانه  کند  تجربه  خود 
حقارت و سرخوردگی و ... می شود. حتی ممکن است این افراد 

دچار اختالالت روحی، روانی و شخصیتی باشند.
گذشته  از  که  شرایطی  به  توجه  با  افراد  این  انزانی،  گفته  به 
حتی  که  می کنند  برخورد  چنان  گاهی  می کنند  تجربه 
را  فرزندان  و  همسر  و  والدین  نظیر  خود  افراد  نزدیک ترین 

همراه  به  کودکی  از  را  زیادی  گره های  آنها  می آزارد.  سخت 
خود می آورند. شاید حسادت دارند و فنون مذاکره و مهارت های 
اجتماعی را بلد نیستند و یا اینکه با ترس مواجه اند. نیت اصلی 
خود را از طریق عباراتی بیان می کنند که ممکن است برای 
دیگران توهین آمیز و تحقیر آمیز باشد و د ر نهایت می گویند 
شوخی کردم. باید این افراد را بشناسیم و رفتاری متناسب با 

آن ها داشته باشیم.
این روانشناس در ادامه به بیان ویژگی چنین افرادی پرداخت 
و گفت: معموال این افراد از دیدن خوشحالی دیگران ناراحت 
می شوند و تالش می کنند مانع از رسیدن دیگران به اهدافشان 
شوند. کینه ای، انتقام جو و پر از خشم هستند، منجر به رنجش 
ترس و خشم و نگرانی در دیگران می شود. همچنین عالئم 
اجتماعی دارند  خود شیفتگی و عالئم اختالل شخصیت ضد 
که در این صورت الزم است حد و مرز مناسبی را با آنها در 

نظر بگیریم.
وی معتقد است که معموال دیگران در مواجهه با چنین افرادی 

عالئم روانی نظیر احساس کم ارزشی، کاهش اعتماد به نفس، 
افسردگی، بی احترامی و حتی عالئم جسمی تجربه می کنند؛ به 
آنها نقشه می کشند و تصور می کنند  برای ندیدن  طوری که 
را  بیشتری  آرامش  احساس  باشند  دور  افراد  این  از  هراندازه 
تجربه می کنند. اما نکته حائز اهمیت در این میان این است که 
افراد باید خود را دوست داشته باشند و بپذیرند چنین افرادی 
که منجربه تحقیر آنها می شوند هرگز آنها را دوست ندارند و 
اگر بخواهیم تمامی افراد را از خود راضی نگه داریم شکست 
خورده ایم. بنابراین باید بتوانیم با رفتار جرات مند رفتار مناسبی 

در مقابل آنها داشته باشیم.
به گفته انزانی در ابتدا می توانیم با یادگیر فنون مذاکره و به 
کارگیری آنها و داشتن رفتاری جرات مند، حد و مرز رابطه خود 
را با آنها مشخص کنیم و به دیگران فرصت اصالح رفتار دهیم 
با  کرد  پیدا  ادامه  آزاردهنده  رفتارهای  این  اگر  نهایت  در  اما 
اولویت بندی نوع رابطه می توانیم آن را کاهش و یا قطع کنیم 
از این رو الزم است ارتباطات خود را مورد ارزیابی قرار داده و با 

توجه به نقش افراد در زندگی خود و نشانه های روانی، عاطفی، 
جسمی که هنگام برخورد با آنها در ما ایجاد می شود تصمیم 

بگیریم که رابطه با آنها را تقلیل دهیم.
لزوم داشتن رفتاری جرات مند در قبال  این روانشناس درباره 
تحقیر  رفتارهای  که  افرادی  با  مواجهه  در  افراد گفت:  برخی 
کننده دارند، منفی باف و غیر قابل اعتماد و غیر منطقی هستند، 
در مقابل شما لبخند بر لب دارند اما در واقعیت اینگونه نیستند، 
صحبت  شما  با  گونه  رئیس  و  بی مهابا  و  اند  طلب  فرصت 
می کنند، به اسم شوخی کردن رفتاری آزار دهنده دارند، دائما 
در حال  نمایش خصلت ها و ویژگی های خود و متظاهر و پر 
مدعا و حق به جانب  هستند و سلطه جویی زیادی دارند باید 

رفتاری جرات مند داشته باشیم.
افراد،  این  با  مواجهه  هنگام  اشتباه  واکنش های  درباره  وی 
پر  خود،  روی  بر  خشم  کردن  خالی  ویرانگری،  خود  افزود: 
کینه  و  انتقام  کردن،  تالفی  و  خوری، خشونت  کم  و  خوری 
از جمله واکنش های اشتباهی است که افراد هنگام مواجهه با 

رفتار آزاردهنده دیگران  نشان می دهند.
وی همچنین با تاکید بر تاثیر دعا کردن، تفکر مثبت، واقع بین 
رفتار  اثرات  رفتن در کاهش  زندگی  دنبال معنای  به  و  بودن 
آزاردهنده دیگران، این را هم گفت که گاهی به علت نادیده 
آنها در ذهن  پنداشتن  افراد و بزرگ  گرفتن شخصیت واقعی 

مشکالتمان نیز هنگام برخورد با آنها بیشتر می شود.
انزانی در پایان توصیه کرد: باید بیاموزیم چگونه خشم هایی که 
بخاطر رفتار اشتباه این افراد در ما ایجاد شده را تخلیه کنیم، 
فنون مذاکره و همدلی را به کار ببریم، با رفتار جرات مند  حد 
رفتار  قربانی  نباید  ما  چراکه  کنیم  مشخص  را  رابطه  مرز  و 
اشتباه دیگران باشیم. به دنبال اهدافمان برویم و سعی کنیم 
دوستی های بهتر را تجربه کنیم. همچنین اگر تصمیم به قطع 
رابطه با افراد گرفتیم ابتدا باید فرد را ببخشیم و خشم  خود از 
آن رابطه را تخلیه کنیم تا در صورت قطع رابطه خشم و کینه و 
اثرات آن رابطه را با خود به دوش نکشیم. در نهایت می توانیم 

از مشاوران و متخصصان نیز مشورت بگیریم.

حرف شنوی” مالک درستی برای تربیت فرزند نیست

چگونه از کسانی که با کالمشان آزارمان می دهند دوری کنیم؟



 یک روانشناس بالینی گفت: در دنیای امروز برای ازدواج، عالقمندی یا وجود حسی 
مثبت الزم است؛ در واقع نوعی کشش و جذابیت باید وجود داشته باشد اما نه لزومی 
دارد که منتظر عشق پرشور ماند و نه انتظار ثبات همیشگی چنین احساسات مثبتی 

منطقی است.
ا تاکید بر اینکه عالقمندی یا وجود حسی مثبت برای ازدواج الزم اما به تنهایی اصال 
کافی نیست، اظهار کرد: وقتی اسم ازدواج می آید به نظرم اولین قدم ارائه تصویری 
و  شده  منتقل  نسل  چندین  طی  گاها  که  است  هایی  دیدگاه  اصالح  و  بینانه  واقع 

متناسب با جامعه امروزی نیستند.  
این روانشناس بالینی ادامه داد: همانطور که ما از نزدیکترین افراد زندگی خود مثل 
والدین یا خواهر برادرها گاهی عصبانی یا ناراحت می شویم، در زندگی مشترک نیز 
قطعا چنین اتفاقاتی رخ می دهد لذا زندگی سراسر عشق و عالقه و حس مثبت نیست. 

بر همین اساس، فرد باید حداقل توانایی ها و توانمندی هایی داشته باشد.
ما   که  است  مهم  بسیار  فرد  روانشناختی  قدرت  به  توجه  مثال  عنوان  به  گفت:  وی 
این اشاره  امر به  این  از اصطالحات تخصصی برای اشاره به آن استفاده می کنیم، 
دارد که فرد قدرت مواجهه با دشواری های زندگی ، ظرفیت بروز اختالفات در روابط 
گاه گاهی  ها، تحمل کج خلقی های  آن  مناسب و الزم  و مهارت مدیریت  نزدیک 
اطرافیان از جمله همسر را داشته باشد. زندگی همیشه لحظات مثبت و خوب نیست، 
لحظاتی هم وجود دارد که طرف مقابل کم حوصله یا بی حوصله است و الزم است 

فرد هم نسبت به آن آگاهی و توانایی تحمل آنها را داشته باشد.
محمدپور افزود: برنامه  ها و اهداف اساسی افراد باید حداقل نسبتا مشابه باشد به این 
معنی که کسی که قصد مهاجرت از ایران را دارد نمی تواند با فردی زندگی کند که 
بسیار  ایران می کند. یکی  را روی جذب در سازمان مشخصی در  تمام تالش خود 
عالقمند است که خانواده پر جمعیت با تعداد فرزندان زیاد داشته باشد و دیگری اصال 

فرزند نمی خواهد.
و  امکانات  به  توجه صرف  و  ازدواج صرفا عاقالنه  یادآور شد:  بالینی  روانشناس  این 
مزایایی که به دنبال ازدواج نصیب فرد می شود، بیشتر شبیه تجارت است و نمی توان 
با کسی ازدواج کرد که هیچ حسی نسبت به وی ندارید. بهترین حالت به این صورت 

است که حسی مثبت وجود داشته و سپس به ضروریات زندگی توجه داشت. 
 وی درباره ضروریات زندگی مشترک، تصریح کرد: مهم است که مرد منبع درآمد 
یا توانایی کسب درآمد داشته باشد و البته مایل به اشتغال و کسب درآمد هم باشد. 
همچنین نیاز است طرفین به بلوغ عاطفی و هیجانی رسیده باشند، به این معنی که 
بپذیرند که همین  را  بگیرند و مسئولیت تصمیم های خود  بتوانند مستقالنه تصمیم 
نیازمند این است که فرد توانایی تفکر و استدالل را داشته و به عبارتی به بلوغ فکری 

رسیده باشد.
با افرادی که قصد دارند بوسیله ازدوج به استقالل  محمدپور معتقد است که ازدواج 
برسند، در صورتی که استقالل بیشتر مربوط به دوره مجردی است و فرد به تنهایی 

می تواند به آن برسد، اشتباه است چراکه تکیه به همسر به معنی استقالل نیست.
برای  نامناسب  افراد  برای  توان  اینکه ویژگی هایی که می  بر  تاکید  با  وی همچنین 
شرایط  در  افراد  و  است  متفاوت  فرد  هر  زندگی  شرایط  به  توجه  با  برشمرد  ازدواج 
مختلف می توانند برای بررسی مورد خود از مشورت روانشناسان و متخصصان بهره 
ببرند، ادامه داد: بیماری های جسمانی که زندگی فرد مبتال را تهدید می کنند یا حتی 
برخی بیماری های جسمانی حیات طرف مقابل را نیز تهدید می کنند مانند ابتال به 

ایدز از جمله محدودیت های ازدواج است.
به گفته این روانشناس بالینی، ازدواج با افراد مبتال به اختالالت روانشناختی مانند بی 
 ثباتی هیجانی و خلقی، مبتال به اختالالت شخصیت که زندگی را فرسایشی ساخته 
و گاهًا تبدیل به صحنه بروز اختالفات مکرر می کند، افرادی که به اشکال مختلف 
اعتیاد دارند. اعتیاد فرد مبتال و اعضای خانواده آسیب وارد می کند و نیازمند درمان 
افرادی که  افرادی که به سرعت و به شدت خشمگین می شوند،  اختصاصی است، 
که  افرادی  و  بدگمان  افراد  یا  کنترلگر  افراد  کنند،  نمی  قبول  را  زندگی  مسئولیت 
نحوه  )حتما  است  مبدا  خانواده  و  والدین  علیه  دوری  و  شورش  ازدواجشان  هدف 
برخورد فردی که برای ازدواج در نظر دارید را با خانواده اصلی مشاهده کنید( دارای 

محدودیت هایی است. 
وی همچنین این را هم گفت که التیام یک رابطه شکست خورده نیز از جمله مواردی 
است که در زندگی مشترک به ویژه در طوالنی مدت مسئله ایجاد می کند. یا فرار از 
تنهایی و استیصال فردی که صرفا بخاطر فشار اجتماع، خانواده یا اجبار ازدواج می 

کند از جمله موارد مساله ساز است.
محمدپور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وابستگی شدید برخی افراد در روابط 
روانشناختی  عوامل  برخی  کرد:  تصریح  نامناسب،  فرد  با  ازدواج  بر  اصرار  و  عاطفی 
زمینه ساز وابستگی شدید در روابط عاطفی و بین فردی می شود مثل تردید نسبت 
به خود و فقدان احساس ارزشمندی خود، ترس از طرد شدن، ترس از تنهایی، حس 
طوالنی  در  نشده  حل  و  نهفته  خشم  احساس  حتی  و  حقارت  و  شرم  امنیت،  عدم 
نادیده  نتیجه  ناپخته هستند. همچنین  مدت که همگی ویژگی های شخصیت های 
گرفتن مسائل مهمی مانند عدم مسئولیت پذیری، عدم استقالل عاطفی و مالی باعث 

افزایش آمار طالق است.
وی معتقد است که ایده آل سازی شدید فرد یکی از مهمترین عوامل ایجاد وابستگی 
است. به این معنی که فرد وابسته، طرف مقابل را بسیار ایده آل و مناسب می بیند و 
از سوی دیگر معموال خود را دست کم می گیرد و به این ترتیب احساس می کند که 
باید برای ازدواج و حفظ طرف مقابل هر کاری انجام دهد. زمانی که به زبان عامیانه 

گفته می شود چشم طرف کور شده است به همین ایده آل سازی اشاره دارد.
این روانشناس بالینی افزود: به این ترتیب، وقتی فرد در رابطه دست به ایده آل سازی 
و  او خوشبخت شود  با  تواند  است که می  فردی  این همان  کند  زند تصور می  می 
آشنایی تجربه  احساسات خوبی در نظر می گیرد که در مدت  را  این موضوع  شاهد 
کرده است. طی همین فرآیند روانشناختی موضوعات بسیاری نادیده گرفته می شود، 
از جمله اینکه ماهیت رابطه در دوره آشنایی و نامزدی با دوره ازدواج و حتی دوره عقد 

بسیار متفاوت است، تصور می شود حس و حال مثبت من همیشگی است.
در  جزئی  گاها  اشتباهات  بروز  بار  چند  از  پس  که  حالی  در  کرد:  تصریح  محمدپور 
زندگی مشترک، فرد دست به نقطه مقابل ایده آل سازی یعنی بی ارزش سازی می 
زند. به عبارتی فرد از چشم او می افتد و تازه احساس سرخوردگی می کند که چه 
احساس  و  دیده  ایراد  از  پر  را  فرد  قبلی،  مسیر  اینبار خالف  و...  کرده  می  اشتباهی 
بینانه  واقع  نگاه  یک  وجود  که  حالی  در  شود  خارج  رابطه  این  از  باید  که  کند  می 
به تصمیم تعهد  اینکه نسبت  بهتر تصمیم گرفته شود و هم  هم کمک می کند که 

بیشتری داشت.
بین  روابط  در  حتی  و  مشترک  زندگی  تشکیل  برای  کرد:  تاکید  حال  عین  در  وی 
فردی بسیار مهم است که هویت فرد شکل گرفته باشد و خودش را بشناسد، در این 
افراد  حالت حساسیت ها و نقاط قرمز زندگی خود را می شناسد. معموال برای همه 
حساسیت ها و نقاط قرمزی وجود دارد که در صورتی که اطرافیان از آن ها رد شوند 

رابطه را ادامه نمی دهند. 
این روانشناس بالینی توصیه کرد: انتخاب یک فرد مناسب برای مصاحبت و همراهی 
در ازدواج بسیار مهم است. در واقع زندگی مانند سفری است که در طول سفر یک 
همسفر انتخاب می کنیم تا با کمک هم مسیر سفر را بهتر و با لذت بیشتر طی کرد.

محمدپور در پایان تجربه محبت، صمیمیت، مراقبت، اعتماد و ... )توجه داشته باشید 
همانطور که انتظار دریافت اینها را داریم توانایی ارائه آنها به دیگری را نیز باید داشته 
جمله  از  ایمن  چارچوب  یک  در  جنسی  و  جسمی  نیازهای  سازی  برآورده  و  باشیم( 
مولفه مهم ازدواج صحیح دانست و گفت: ازدواج نوعی همکوشی است و قرار است 

به طور مشترک تالش شود تا زندگی به سمت رشد و شکوفایی حرکت کند.

چه افرادی برای ازدواج 
نامناسب اند؟

نمایندگان مجلس شورای  در پنجم اسفند ماه سال ۹۹ 
اسالمی در طی جلسه علنی، بخش های درآمدی الیحه 
واحده  ماده  تبصره ۶  الحاقی ۷  بند  بودجه سال ۱۴۰۰، 
الیحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و بر اساس آن 
مصوب کردند تا تمامی مالکان )اعم از اشخاص حقیقی 
و حقوقی( مدل های مختلف خودرو های سواری )اعم از 
وانت های دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام 
خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل( 
که در پایان هر سال مجموع ارزش خودروی آنها بالغ بر 
یک میلیارد تومان است، مشمول پرداخت مالیات ساالنه 

خودرو شوند.
این داستان در حالی در سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد که 
برخالف بسیاری از نقاط دنیا، خودرو در کشور ما به جای 
یک کاالی مصرفی، به عنوان کاالی سرمایه ای شناخته 
می شود همچنین با گذر زمان و افزایش کیلومتر به رغم 
اینکه در اکثر نقاط دنیا قیمت یک خودرو تا ۵۰ درصد افت 
می کند، اما در ایران بر عکس این ماجرا رخ داده و مثال 
سیتروئن ۳" یا رنو کپچر که روزی با قیمت حدود ۱۰۰ تا 
۱۲۰ میلیون تومان پیش فروش می شدند این روز ها قیمت 
نمونه های کارکرده اش تا حدود ۸۰۰ میلیون تومان هم 

می رسد!
و  داخلی  محصوالت  تمامی  درخصوص  مساله  این 
برای مثال قیمت کیا  و... هم صدق می کند و  مونتاژی 
سراتو مونتاژ داخل آپشنال با موتور ۲ لیتری در عرض ۵ 

سال از ۱۰۰ میلیون تومان به حدود ۸۰۰ میلیون تومان 
رسید. اگرچه که یکی از فاکتور های مهم افزایش نامتعارف 
ناگهانی  رشد  وارداتی،  نمونه های  ویژه  به  خودرو  قیمت 

قیمت ارز بوده است.
اگر بخواهیم مثالی ملموس تر در این خصوص بزنیم باید 
گفت که طبق این قانون آنچه کامال مشخص است، این 
بوده که خودرو های تا سقف یک میلیارد تومان از پرداخت 
تعریف  که  بوده  این  دوم  مورد  شده اند.  معاف  مالیات 
خودروی لوکس در کشورمان نامناسب و غیر علمی است. 

اما ارزش گذاری خودروهای لوکس چگونه است؟
که  می گوید  خودرو  صنعت  کارشناس  فرزانه،  مسیح 
سی سی   ۲۵۰۰ باالی  که  خودرویی  دنیا  جای  هیچ  در 
گنجایش پیشرانه داشته و قیمت آن از ۴۰ هزار دالر بیشتر 

است، در کالس خودرو های لوکس قرار نمی گیرند.
این  در  تا  نامناسب سبب شده  تعریف  این  بیان کرد:  او 
که  آسیایی  برند های  از  خودرو ها  از  بسیاری  نیز  قانون 
سال هاست از عمرشان گذشته در این ردیف قرار گرفته و 
موظف به پرداخت مالیات شوند. آیا به واقع در همه جای 
دنیا یک دستگاه هیوندای سوناتا هیبرید یا تویوتا کمری، 
برچسب  )که  برخی خودرو های چینی  و حتی  اپتیما  کیا 
لوکس  خودروی  خورده اند(  میلیارد  یک  باالی  قیمتی 

محسوب می شوند؟
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اتفاق دیگری که 
رخ داده، این است که بسیاری از برند های اروپایی )از جمله 

برند های آلمانی و ایتالیایی و...( در بازار کشورمان اصال 
سری  آخرین  زیرا  نمی شوند،  محسوب  روز  خودرو های 
و  مدل های ۲۰۱۸  معدود  کشور  در  وارداتی  خودرو های 
فرزانه تشریح کرد:  این سال هستند.  زیر  بقیه  و   ۲۰۱۹
به  خودرو ها  روز های  این  قیمت های  به  نگاهی  وقتی 
ویژه وارداتی ها در بازار کشور می اندازیم، به نظر می آید 
بلکه  تومان  با دالر حدود ۲۵ هزار  نه  آنها  ارزش گذاری 
برای  تومان محاسبه شده است،  با دالر حدود ۴۰ هزار 
مثال همین مساله سبب شده که یک دستگاه ب ام و سری 
آپشن صفر کیلومتر کربن بلک که  ۷ مدل ۲۰۱۸ فول 
بازار  برایش در  را  می توان قیمتی حدود ۱۰۰ هزار دالر 
جهانی متصور بود این روز ها تا حدود ۸ میلیارد تومان هم 

در بازار کشورمان رسیده است!

پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در این زمینه 
عنوان می کند که هر کاالیی که قیمت گذاری می شود، 
متاثر از عرضه و تقاضاست. با تغییراتی که طی یک تا دو 
سال گذشته شاهد بودیم، قیمت بسیاری از کاالها افزایش 

یافته است.
برای  مالیات  قیمت گذاری  اساس  درخصوص  وی 
بر اساس میزان عرضه  خودروهای لوکس گفت: قیمت 
و تقاضا و نرخ ارز است. اکنون در مصوبه بودجه امسال از 
خودروهای لوکس قرار است مالیات گرفته شود و قیمت 
نرخ  بازار و  تقاضا، شرایط  بر اساس میزان عرضه و  آن 

ارز است.

معیار اخذ مالیات از خودروها چیست؟
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هر  پذیرش  آماده  روانی  نظر  از  همه مان  که  این  با   
نوع گرانی هستیم و گران شدن هیچ چیز نمی تواند 
نقل  و  حمل  کرایه  گران شدن  اما  کند  غافلگیرمان 
گرانی،  این  می کند.  بد  را  حالمان  دارد  واقعا  عمومی 
کرونا  عهد  در  درد  همه  این  میان  که  است  دردی 
نمی دانیم آن را کجای دلمان بگذاریم و برای این که 
این درد کمی التیام پیدا کند فقط می توانیم یک مشت 
عدد و رقم را کنار هم بچینیم تا به این نتیجه برسیم 
را هرچه  مردم  و  می کنند  کم کاری  دارند  عده ای  که 
بیشتر زیر منگنه گرانی ها ُسر می دهند. کرایه حمل و 
نقل عمومی گران شد؛ این خبر نه تازه است نه جدید 
بلکه روالی است مختص اسفند ماه های هرسال برای 

تعیین تکلیف قیمت ها در سال جدید.
بقیه  همپای  و  شد  تکرار  روال  همین  هم  اسفند۹۹ 
شهرهای بزرگ، گران شدن هزینه حمل و نقل عمومی 
قانونی  و شکلی  تهران سر  در  فرمانداری  تصویب  با 
یافت. امسال اما با بقیه سال ها یک فرق بزرگ دارد؛  هم 
کرونا مشغول تاخت و تاز کم سابقه است و هم به واسطه 
گرانی های پی در پی کفگیر خیلی ها به ته دیگ خورده 
و گرانی حمل و نقل برایش حکم ناخنی را دارد که زخم 
ناسوری را می کند. این زخم وقتی به خون می افتد که 
بدانیم اگر سال قبل قیمت همه بخش های حمل و نقل 
۲۵ درصد گران شد امسال که کرونا جدی تر از همیشه 
در کمین است و صورت ایران و به خصوص تهران از 
تب بیماری، قرمز آتشین است نرخ ها تا ۳۵ درصد یعنی 
بیشتر از روال معمول اجازه افزایش یافته تا تیری کاری 
باشد بر پیکره قشرهای آسیب پذیری که حمل و نقل 

عمومی عصای دست شان است.
است،   اتوبوس  و  تاکسی  کرایه  دست  رکورد  امسال 
مالی  وضع  کرونا  گفتند  پارسال  که  اتوبوس هایی 
صاحبانش را اسفبار کرده و تاکسی هایی که می گویند، 
بخشید.  مردم  نفع  به  صاحبانشان  جیب  از  نمی شود 
همین شد که کرایه اتوبوس و تاکسی از اردیبهشت 
امسال که کرایه های جدید رسما اعمال می شود نسبت 

به سال ۹۹، ۳۵درصد اضافه خواهد شد تا این تصمیم در 
کارنامه عملکرد تصمیم گیران شهری به صورت ستاره 

دار باقی بماند.
 می گوییم ستاره دار چون افزایش ۳۵درصدی افزایش 
کرایه اتوبوس و تاکسی شاید به نفع صاحبان اتوبوس و 
تاکسی باشد ولی یقینا به ضرر مردم است؛  مردم خسته 
باالی ۵۰درصد و  تورم  بینندگان  این همه گرانی،  از 
مردم ایستاده در صف یک روز برای مرغ و روز دیگر 

برای روغن و شکر والبته رخ به رخ با کرونا. 
آنهایی که آمدند ابروی اتوبوسرانی و تاکسیرانی را با 
تورم ۳۵درصدی درست کنند ولی زدند چشم مردم را با 
قیچی گرانی کور کردند، اسفند پارسال که عدد کرایه ها 
را در خلوت خود باال و پایین می کردند به ورشکستگی 
این دو ناوگان اشاره کردند، درحالی که ورشکستگی 
مردم را به یاد نیاوردند. همچنین از یاد بردند ناوگانی 
که هرسال به قیمت بلیت آن افزوده می شود روز به روز 
از کیفیت خدمات دهی اش کم می شود و گرانی ها برای 
ناوگانی اعمال می شود که کهنه و فرسوده است. این را 

نه ما که مسؤوالن خودشان می گویند.
گرچه  می دانیم  تهران  اتوبوسرانی  مورد  در  دست کم 
راهی  بازسازی،  برای  کابین  دو  ۲۰۰اتوبوس  پارسال 
سوله های تعمیرگاهی شدند و دستور خرید ۲۵۰۰اتوبوس 
جدید نیز صادر شد ولی خطوط اتوبوسرانی پایتخت به 
۳۰۰۰اتوبوس جدید و نوسازی ۳۴۰۰اتوبوس فرسوده 
باالی  عمری  که  ۵۶۰۰اتوبوسی  از  ۶۱درصد  معادل 

۱۲سال دارند، محتاج است.
در مورد تاکسی های فعال در شهرها نیز وضع مشابه 
ضامنی،  مرتضی  گفته های  به  ما  استناد  و  است 
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور است 
که عدد تاکسی های فرسوده کشور با عمر بیش از ۱۰ 

سال را ۱۹۲هزار دستگاه اعالم کرده است.
 در تهران نیز به گفته علی محتشمی پور،  معاون فنی و 
بهره برداری سازمان تاکسیرانی ۴۰هزار تاکسی معادل 
پایتخت  تاکسیرانی  خودرویی  ناوگان۸۰هزار  از  نیمی 

کرایه  حال  این  با  دارند.   پیشانی  به  فرسودگی  ُمهر 
این تاکسی های فرسوده بدون این که خدماتی بهتر از 
سال قبل به مسافران ارائه دهند سال به سال و امسال 
۳۵درصد گران می شود تا این افزایش نرخ فقط مسکنی 
ابزاری  باشد برای مشکالت معیشتی تاکسیران ها نه 

برای آسوده ترشدن مسافران.
 این احتمال هم هست که امسال با رشد چشمگیر کرایه 
این وسیله حمل ونقل  از  از مسافران  تاکسی، بخشی 
همچون  ارزان تر  بخش های  به  و  صرف نظرکرده 
اتوبوس و مترو رو بیاورند که آن هم داستانی است برای 

خود؛ داستانی پر کرونا.
دوباره باید از دولت حرف بزنیم،  نه فقط دولت دوازدهم 
که دولت های یازدهم و دهم و نهم و همین طور رو 
به عقب تا به دولت دو دهه قبل برسیم که هیچ کدام 
سهم خود را از توسعه و تجهیز حمل و نقل عمومی 
که  بوده  ناچیز  به قدری  پرداخته اند  اگر  یا  نپرداخته اند 

می شود نپرداخته حسابش کرد.
 در تحلیل وضع حمل و نقل عمومی، ما رسانه ها گرفتار 
یک دور باطل هستیم و همیشه از اول تا آخر می نویسیم 
اما چون آخر کار به دولت می رسیم، یک نقطه می گذاریم 

و برای دفعه بعد دوباره برمی گردیم سرخط.
دیگر الزم نیست تکرار کنیم که به اذعان مسؤوالن 

به  ریالی  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  تهران،  شهری 
ناوگان حمل و نقل عمومی کمک نکرده اند و چوب خط 
بدهی های دولت به حمل و نقل پر شده است.  این هم 
ضروری نیست که دوباره بنویسیم حمل و نقل عمومی 
برای این که کمی بال و پر بگیرد و از خمودگی فعلی 
خارج شود به ارزش پول امروز به ۲۰هزار میلیارد تومان 

نیاز دارد.  
پس چون به گفته پیروز حناچی، شهردار تهران موضوع 
حمل و نقل عمومی پایتخت،  ناوگانی که روزانه ـ قبل 
از کروناـ بیش از پنج میلیون مسافر را جابه جا می کند 
موضوعی نه شهری که حاکمیتی است، پس برای باز 
شدن گره های حمل و نقل همگانی نگاه ها همچنان رو 

به سوی دولت است.
با این حال اما چون دولت پا پس کشیده،  نگاه ها به 
جیب مردم است که موید آن افزایش کرایه حمل و نقل 
از  این بخش و کاستن  به منظور درآمدزایی  عمومی 
زیان دهی آن است؛ تالشی که همه چیز در آن حساب 
و کتاب می شود مگر زیان مردمی که زیر بار فشارهای 
اقتصادی ترک برداشته اند و جیب شان مثل سفره های 

آب زیرزمینی دیگر توان برداشت ندارد.

حمله گرانی به حمل و نقل عمومی

در روزهایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بازار خیلی 
از کسب و کارها دچار رکود کرده است، برخی مشاغل 
در این ایام قوت بیشتری گرفته و با توجه به اینکه اقبال 
روزها  این  در  مجازی  فضای  از  استفاده  به  شهروندان 
ارائه  سمت  به  نیز  مشاغل  از  خیلی  است  شده  بیشتر 

خدمات خو د در این فضا رفته اند.
افزایش  و  اینترنت  به گسترش  توجه  با  دیگر  از سوی 
و  سارقان  کوچ  شاهد  مجازی  فضای  کاربران 
کالهبردارانی  هستیم؛  مجازی  فضای  به  کالهبرداران 
و  شده  روز  به  تکنولوژی  پیشرفت  با  همزمان  که 
اهداف شوم خود در پیش  برای  را  شگردهای جدیدی 
گرفته اند و در این شرایط ضرورت دارد تا کاربران فضای 
مجازی با افزایش دانش سایبری خود به راحتی در دام 

این سارقان اینترنتی نیفتند.
انداخته  سایه  کشورها  تمام  بر  کرونا  که  روزهایی  در 
حتی  و  فعالیت ها  ثبت نام ها،  خریدها،  از  بسیاری  و 
آموزش های دانش آموزان و دانشجویان در بستر فضای 
مجازی انجام می شود، خطرات زیادی در کمین کاربران 
این فضا وجود دارد؛ واقعیت این است که فضای مجازی 
تهدید  به  دانش  و  نظارت  در صورت عدم  که  فرصتی 

تبدیل می شود.
مجرمان فضای مجازی همواره راه هایی را برای اعمال 
چنانچه  فضا  این  کاربران  و  می یابند  خود  مجرمانه 
مجازی  دنیای  قربانیان  از  قطع  به  کنند  عمل  ناشیانه 
خواهند بود؛ د ر این روزهایی که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا حضور و استفاده اقشار مختلف به ویژه کودکان و 
نوجوانان در فضای مجازی بسیار بیشتر از پیش شده در 
کنار امکانات رفاهی خوبی که در اختیار بشر قرار داده در 
بسیاری از بخش ها، چالش هایی را نیز به همراه داشته و 

به مانند فضایی مخرب بستر را برای بروز انواع آسیب ها 
را  مجرمانه  عمل  اجرای  روند  کرده،  فراهم  جامعه  در 
سرعت بخشیده و در چنین شرایطی اگر خود و جامعه را 
به سالح آگاهی و هوشیاری تجهیز نکنیم قطعًا متحمل 

آسیب های فراوانی می شویم.
سرهنگ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتا استان کرمان 
ویروس  شیوع  دلیل  به  روزها  این  اینکه  به  اشاره  با 
کرونا و شرایط اجتماعی اقبال شهروندان به استفاده از 
فضای مجازی و انجام امور روزانه خود مانند آموزش و 
پرداخت های الکترونیک بیشتر شده است اظهار داشت: 
این روزها شاهد آموزش دانش آموزان در بستر فضای 

مجازی هستیم.
در  کاله بردارانی  نیز  شرایط  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
کمین هستند تا از فرصت ها سوءاستفاده کنند گفت: در 

این شرایط هوشیاری شهروندان بسیار ضروری است.
شاد  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
و  داشته  زیادی  کاربران  که  است  فضاهایی  از  یکی 
در  فضا  این  در  مزاحمت  ایجاد  و  برداری  کاله  امکان 
سطح وسیعی وجود دارد ادمه داد: بعضًا شاهدیم پیام ها 
و لینک هایی به دانش آموزان می رسد که نرم افزار شاد 
خود را بروزرسانی کنند که برخی از این لینک ها حاوی 
بدافزارهایی هستند که محض باز کردن لینک بدافزار بر 

روی گوشی نصب می شود. 
اطالعات شخصی  به  بدافزارها  این  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  دارند  دسترسی  آموزان  دانش  کاربری  حساب  و 
نرم افزارهایی که در سطح وسیع در حال خدمت رسانی 
نرم  خود  در  افزار ها  نرم  این  بروزرسانی  امکان  هستند 
بروزرسانی  باید  کاربران  مجموع  در  و  دارد  وجود  افزار 

نرم افزارهای خود را سایت های مجاز انجام دهند.
یادگارنژاد با اشاره به اینکه این روزها با توجه به شیوع 
ویروس کرونا شاهد افزایش خریدهای اینترنتی هستیم 
زیادی  شگردهایی  اینترنتی  خریدهای  بحث  در  افزود: 
تالش  کاله برداران  و  دارد  وجود  کاله برداری  برای 
می کنند تا با جلب اعتماد کاربران، تبلیغات اغوا کننده و 

... قربانیان خود را به دام بیندازند.
وی با بیان اینکه این روزها شاهد کمبود برخی کاالها 
یا تجهیزات در سطح بازار هستیم و کاله برداران از این 
فرصت سوءاستفاده کره و قربانیان را با شرایط فروش 
ایده آل وسوسه و ترغیب به پرداخت وجه می کنند ادامه 
داد: در سایت دیوار آگهی های زیادی از این دست چون 

تحویل خودرو و ... وجود دارد.
در  قربانیان  کرد:  بیان  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
مثال  طور  به  ناچیزی  مبالغ  پرداخت  به  اقدام  ادامه 
اطالعات  پرداخت،  موقع  در  که  می کنند  ثبت نام  برای 
حساب بانکی و کارت بانکی کاربران به سرقت رفته و 

کاله برداری انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه کاله برداری از طریق کدهای احراز 
هویت مورد دیگری از کاله برداری های شایع این روز ها 
ترفندهای  با  کاله برداران  روش  این  در  افزود:  است 
گوناگون چون برنده شدن در مسابقات تالش می کنند 
به  و  کرده  پیدا  را  کاربران  هویت  احراز  کدهای  این 
نرم افزار حساب بانکی موبایلی قربانیان  دسترسی پیدا 

کنند.
در  می شود  درخواست  کاربران  از  افزود:  یادگارنژاد 
راستای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده کدهای احراز 
در  را  رقمی هستند  معمواًل عددی شش  که  را  هویت 

اختیار دیگران قرار ندهند.

کرونا میزان جرائم مجازی را افزایش داد
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 یک فوق تخصص بیماریهای عفونی اطفال، عالئم گوارشی 
را شایعترین عالمت کرونای انگلیسی در کودکان عنوان کرد.

در  انگلیسی  کرونای  شیوع  به  اشاره  با  قدیری  کیقباد  دکتر 
چندانی  تفاوت  عالئم  لحاظ  به  کرونا  نوع  این  گفت:  کشور، 
به شدت  آن  سرایت  قدرت  اما  نداشته،  قبلی  کرونای  نوع  با 

افزایش یافته است.
وی افزود: از طرفی نوع جهش یافته ویروس کرونا برخالف 
شدت  موارد  و  کرده  درگیر  را  کودکان  راحتی  به  قبلی،  نوع 

بیماری در کودکان افزایش یافته است.
خاطرنشان  اطفال،  عفونی  های  بیماری  تخصص  فوق  این 
در  بیماری  بروز  شاهد  کمتر  معمولی  کرونای  نوع  در  کرد: 
کودکان بودیم و اکثر موارد ابتال در کودکان نیز بصورت یک 
نوع  در  متاسفانه  اما  پیدا می کرد،  بروز  سرماخوردگی خفیف 
جدید کرونای انگلیسی ابتالی کودکان و بدحال شدن آنها به 

میزان چشمگیری افزایش یافت است.
وی در خصوص عالئم کرونای انگلیسی در کودکان گفت: در 
کودکان نیز عالئم بیماری مشابه بزرگساالن دیده می شود، با 
این تفاوت که این عالئم در درصد زیادی از کودکان به شکل 

عالئم گوارشی خود را نشان می دهد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افوزد: 
اسهال، دل درد، استفراق و دل پیچه در حال حاضر شایعترین 
توصیه  بنابراین  کودکان هستند،  در  انگلیسی  کرونای  عالئم 
می شود والدین به هیچ عنوان ساده از کنار این عالئم نگذرند.

قدیری گفت: با شناسایی این عالئم در کودکان والدین باید 
رعایت  جمله  از  بهداشتی  های  پروتکل  جدی  رعایت  ضمن 
فاصله مناسب و استفاده از ماسک، در سریعترین زمان ممکن 

کودک را برای معاینه نزد پزشک ببرند.
وی یادآور شد: در نوع کرونای انگلیسی متاسفانه کودکان هم 
به اندازه بزرگساالن در خطر بیماری هستند، بنابراین والدین 
باید با جدیت بیشتری رعایت پروتکل ها و استفاده از ماسک 

را به کودکان خود یاد دهند.

مشاغل مزاحم، پتکی بر 
حوصله شهرها

 

کرمان  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
محله های  از  آالینده  و  مزاحم  مشاغل  تدریجی  حذف  شروع  از 
شهر کرمان و اجرای طرح »آرام سازی محله ها« خبر داد.محمود 
اینکه طرح »آرام سازی محله ها« ویژۀ برخورد  بیان  با  ایرانمنش 
به خصوص محله ها،  در شهر کرمان  آالینده  و  مزاحم  با مشاغل 
از  این طرح  است، گفت:  گرفته  قرار  این سازمان  کار  در دستور 

شهرک های حاشیه ای شهر شروع شده است.
همکاری  با  آالینده،  و  مزاحم  صنوف  حذف  طرح  افزود:  وی 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری و دفاتر تسهیل گری 

در حال اجراست.
کرمان  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
را  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  بازرسان  اقدام  نخستین 
بازرسی و شناسایی مشاغل آالیندۀ شهری در محله ها ذکر کرد و 
گفت: برای آن دسته از مشاغل آالینده ای که در محله ها و نزدیک 
مزاحمت  ایجاد  باعث  نوعی  به  و  شده  ایجاد  مسکونی  منازل 

هستند، پرونده تشکیل می شود.
آالیندگِی  دلیل  ذکر  و  پرونده  تکمیل  از  پس  افزود:  ایرانمنش 
شغل مذکور و مزاحمت برای اهالی محل، بازرسان سازمان طی 
به  آالینده  صنف  جابه جایی  یا  و  اصالح  جهت  قانونی  فرایندی 

مکان دیگر اقدام می کنند.
وی هدف از این طرح را تحقق توسعه پایدار شهری و جلوگیری 
از احداث و فعالیت کارگاه ها و صنوف مزاحم و آالینده اعالم کرد 
و گفت: در مرحلۀ شروع به کار، شهرک »صنعتی« در برنامۀ طرح 
انجام  الزم  اقدامات  زمینه  این  در  که  گرفته  قرار  آرام«  »محله 

شده است.
کرمان  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
بیان  و  داد  خبر  شهرک  این  در  آالینده  کارگاه   ۲۰ شناسایی  از 
کرد: از این تعداد تاکنون، ۱۷ کارگاه تعطیل و از محدودۀ شهری 
خارج  محله  این  از  به زودی  نیز  کارگاه ها  مابقی  و  شده اند  خارج 

خواهند شد.
صنعتی  شهرک  پاک سازی  از  بعد  اینکه  به  اشاره  با  ایرانمنش 
قرار  کار  دستور  در  بنی هاشم«  »ماه  محلۀ  آالینده،  مشاغل  از 
حال  در  سازمان  بازرسی  تیم  حاضر،  حال  در  گفت:  می گیرد، 

شناسایی مشاغل آالینده و صنوف مزاحم در این محله هستند.
وی با بیان اینکه امیدورایم تا پایان سال بتوانیم تمام محله های 
مشاغل  تعیین تکلیف  از  بعد  گفت:  دهیم،  پوشش  را  حاشیه ای 
مزاحم در حاشه های شهر، این اقدام در داخل محدودۀ شهری و 

به صورت محله ای در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کرمان  شهرداری  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
تخلف  هرگونه  مشاهدۀ  در صورت  محترم  کرد: شهروندان  بیان 
می توانند موارد را از طریق سامانه ۱۳۷ اعالم کنند تا بازرسان این 

سازمان در اسرع وقت اقدامات قانونی را انجام دهند.

کرونای انگلیسی در 
کودکان چه عالئمی دارد؟

 
بیش از یک سال از تعطیل شدن مدارس به علت شیوع 
از  نیمی  آموزان  دانش  اینکه  وجود  با  و  گذرد  می  کرونا 
سال تحصیلی گذشته را در سال ۹۸ در مدرسه گذرانده 
بودند اما سال تحصیلی جاری را بدون حضور در مدرسه 
حال  در  و  می کنند  غیرحضوری طی  کامال  به صورت  و 
سال  در  آموزش  قطار  پایانی  ایستگاه  به  شدن  نزدیک 

تحصیلی کرونایی هستند.
آموزش غیرحضوری برای هرکدام از گروه های درگیر با 
امر آموزش تجارب و چالش های مختلفی به همراه داشت. 
درباره کم و کیف آموزش های غیرحضوری و دغدغه هایی 
آموزان، مدیران  والدین، دانش  برای ستاد وزارتخانه،  که 
مدارس و معلمان داشتند با یک کارشناس حوزه آموزش 

و پرورش به گفت وگو نشستیم.
غیرحضوری  آموزش  ساله  یک  تجربه  به  داوری  محمد 
اشاره و در این باره گفت: سال تحصیلی کنونی با تجارب 
بحث  درگیر  که  کسانی  همه  و  بود  همراه  توجهی  قابل 
در  چه  و  عمومی  رسمی  آموزش  در  چه  بودند  آموزش 
نگاه  در  و  دولت  شدند.  چالش هایی  دچار  عالی  آموزش 
از  برخورداری  علیرغم  همچنان  ما  جامعه  کالن تر 
هستند  سنتها  درگیر  نوین،  فناوری های  و  ها  تکنولوژی 
و شرایط کرونایی آموزش و پرورشی را که دارای سیستم 
متمرکز سنتی، ساختار قدیمی، فرسوده و گسترده است، 

متحمل سختی بیشتری کرد.
وی افزود: ستاد وزارتخانه، والدین، دانش آموزان، مدیران 
به  که  داشتند  چالش هایی  هرکدام  معلمان  و  مدارس 

صورت جداگانه به آنها می پردازیم. 
با  آموزشی  مدیریت  ارشد  کارشناس  و  صنفی  فعال  این 
برای  آن  چالش های  و  غیرحضوری  آموزش  به  اشاره 
آموزش  ضرورت  با  مواجهه  در  گفت:  وزارتخانه  ستاد 
غیرحضوری سیستم ستادی و مدیریتی که کار پشتیبانی 
و نظارت را برعهده دارند از وزیر گرفته تا بیش از ۷۰۰ 
منطقه و ۳۱ اداره کل در کشور همگی از اسفند ۹۸ دچار 
به  که  شدند  بحرانی  تقریبا  و  غیرمنتظره  شرایط  یک 

صورت آزمایش و خطا و روزمره با آن مواجهه داشتند.
داوری افزود: این مواجهه از جنس نظام مدیریتی متمرکز 
و  بود  باال  از  دستور  به  متکی  و  حجیم  بسیار  سنتی،   ،
های  بخشنامه  ارسال  شاهد  مدارس  تعطیلی  ابتدای  از 
اینکه در  تا  بودیم  از سوی ستاد  مختلف و گاهی متضاد 
ابتدایی  و  اولین  با  شاد  شبکه   ،۹۹ سال  ابتدایی  ماه های 
ترین امکانات راه اندازی شد. هرچند سال تحصیلی قبل 
به پشتوانه پنج تا شش ماهی که مدارس در سال ۹۸ باز 
و  راهکارها  عمال  اما  رسید،  پایان  به  و  شد  جمع  بودند، 
دستورالعمل های وزارتخانه چندان کارگشا نبود و مدارس 

به ابتکار عمل معلمان متکی بودند.
انتظار  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  کارشناس  این 
مغتنمی  فرصت  را  تابستان  پرورش  و  آموزش  می رفت 
بداند و خودش را آماده کند، اما در شهریور مشخص بود 
اقدام  یک  گفت:  است  نکرده  کسب  آمادگی  چندان  که 
شان این بود که سال تحصیلی را دوهفته زودتر و از ۱۵ 
می توانند  که  بود  این  تصورشان  و  کنند  شروع  شهریور 
آموزش را حضوری و یا نیمه حضوری ارائه کنند، اما این 
دادند  نشان  واکنش  سرعت  به  خانواده ها  و  نیفتاد  اتفاق 
کامال  نیمه حضوری هم  نهایت همان کالس های  در  و 
تعطیل شدند. متولیان مدارس و خانواده ها از این تصمیم 
استفاده  به سمت  آموزش ها  نتیجه  در  و  نکردند  استقبال 

از شبکه شاد رفت.
وی ادامه داد: با وجود توصیه های بخشنامه ای، نظارت ها 
برای استفاده از دیگر پیام رسانها ضعیف بود و ناکارآمدی 
به  آن  اینکه نسخه های جدید  تا  ادامه داشت  شبکه شاد 
در  ویژه  به  دانش آموزان  مشکالت  شد.  رونمایی  تدریج 
تجهیزات  از  برخورداری  عدم  بر  مبنی  حاشیه ای  مناطق 

هوشمند نیز همچنان به قوت خود باقی است.
داوری با اشاره به اینکه هرچند شاد بسیار ارتقاء پیدا کرده 
و  می دانند  ناکارآمد  را  شاد  بسیاری  درصد  همچنان  اما 
عده ای از دانش آموزان هم به آن دسترسی ندارند اظهار 
جلسات  برگزاری  شاد  شبکه  خوب  کارکرد  یک  کرد: 
ستادی و مدیریتی بود و خالء برگزاری حضوری جلسات 
در  پرورش  و  آموزش  وزارت  مجموع  در  اما  کرد  پر  را 
بعد مدیریتی، پشتیبانی و نظارتی در آموزش غیرحضوری 

نمره خیلی خوبی نمی گیرد.
وی در ادامه به الیه بعدی یعنی مدیریت مدارس اشاره و 
عنوان کرد: مدیریت مدرسه امر مهمی است و اگر نظام 
آموزشی خوبی نداریم اما مدارس خوبی پیدا می شوند که 
متکی  خود  معلمان  و  اجرایی  کادر  مدیر،  توانمندی  بر 
دارای  مدارس  غیرحضوری  آموزش  تجربه  در  هستند. 
مدیران توانمند، خوش فکر و جسور و کادر اجرایی همراه 
از اسفند ۹۸ حضور بسیار خوبی در فضای مجازی داشتند 
و از حداقلها به خوبی استفاده کردند. آنها از  شبکه های 
بردند.  بهره  درستی  به  آموزشی  سامانه های  و  اجتماعی 
و  موفق ترین  کارآمد  مدارس  کادر  و  مدیران  نتیجه  در 
مثبت ترین بخش تجربه آموزش غیرحضوری هستند که 

درصد بسیار کمی را تشکیل می دهند.
آموزشی  مدیریت  ارشد  کارشناس  و  صنفی  فعال  این 
از مدارس غیردولتی و مدارس خاص مانند  افزود: برخی 
مدارس نمونه دولتی، سمپاد و مدارس دولتی برند از این 
رویکرد  دهد  می  نشان  ما  به  تجربه  این  هستند.  جمله 
مدرسه محوری بسیار مهم است که آموزش غیرحضوری 
هم آن را ثابت کرد و نشان داد که برخورداری از پرسنل 

توانمند می تواند مدرسه کارآمدی بسازد.
کرد:  اظهار  و  پرداخت  معلمان  چالش های  تبیین  به  وی 
بخش  بودند.  کرده  عادت  سنتی  سیستم  به  ما  معلمان 
محور  محور، سخنرانی  به سیستم کالس  آنها  از  بزرگی 

تکنولوژیها  از  کمتر  و  بودند  کرده  عادت  محور  تخته  و 
چالش  معرض  در  خاطر  همین  به  و  می کردند  استفاده 
و  داشت  وجود  مقاومت هایی  ابتدا  در  گرفتند.  قرار  جدی 
تعدادی این توانمندی را نداشتند که مقابل دوربین بیایند 
ارزیابی خانواده ها و کل جامعه  در معرض  را  و خودشان 
در  معلمان  گاف  از  که  کلیپ هایی  سو  آن  از  می دیدند. 
دامن  موضوع  این  بر  می شد  پخش  اجتماعی  شبکه های 

زدند.
داوری ادامه داد: رفته رفته معلمان ناچار شدند خودشان را 
با شرایط وفق دهند که به سرعت صورت گرفت و هرچه 
جلوتر می رفتیم تعداد معلمان مبتکر بیشتر می شد. آنها 
متوجه شدند که باید خودشان را با الزامات حرفه معلمی 
در شرایط جدید به ویژه آموزش غیرحضوری سازگار کنند. 
شمار زیادی توانستند خودشان را ارتقاء دهند اما باز هم 
می توان گفت که ۲۰ تا ۳۰ درصد دچار ضعف و ناتوانی 
ضعیف  و  کنند  می  اکتفا  حداقل ها  همان  به  که  هستند 
و  کنند  می  عمل  خوب  بسیار  درصد   ۳۰ ۲۰تا  هستند. 
حدود ۴۰ درصد هم ما بین این دوطیف قرار دارند که به 
نسبت بخش های دیگر معلمانها آزمون خوبی پس دادند 
اما همچنان نیازمند آموزش و یادگیری شیوه های معلمی 
و الزامات حرفه معلمی در آموزش غیرحضوری هستند و 

باید سواد دیجیتالی آنها افزایش یابد
آموزشی  مدیریت  ارشد  کارشناس  و  صنفی  فعال  این 
چالش های پیش روی گروه دانش آموزان را هم برشمرد 
و گفت: از گذشته هم میزان رضایت دانش آموزان از نظام 
از  بسیاری  و  است  نبوده  باال  چندان  مدارس  و  آموزشی 
ها  از کالس  شادی  با  آخر  زنگ  خوردن  با  همیشه  آنها 
خارح می شدند. بنابراین به نظر می رسد خوشحالترین و 
راضی ترین گروه از تعطیلی مدارس و غیرحضوری شدن 
پادگانی،  از شر مدارس  بودند که  آموزان  دانش  آموزش، 
فراوان،  مشکالت  دارای  معلمهای  فرسوده،  گیر،  سخت 
پیدا  رهایی  مدرسه  بلند  دیوارهای  و  فرمانده  مدیران 
می  آموزان  دانش  برخی  شود  می  شنیده  گاهی  کردند. 
احتماال درصد  تنگ شده که  برای مدرسه  دلشان  گویند 
باالیی ندارد و خودش یک هشدار است که نظام آموزشی 

ما باید این هشدار را ببیند و مورد توجه قرار دهد.
داد.   قرار  مدنظر  هم  را  دیگر  ابعاد  باید  البته  افزود:  وی 

این  اگر  دانش آموزان در خانه دچار مشکالتی هستند و 
برانگیز است یک وجه  آموزش غیرحضوری هشدار  وجه 
هشداری دیگر هم برای والدین دارد که مراقبت کنند با 
طوالنی شدن آموزش غیرحضوری، اعضای خانواده دچار 
تنش نشوند که نیازمند دریافت مشاوره های تربیتی است.
داوری با بیان اینکه به طور کلی دانش آموزان به چندطیف 
تقسیم می شوند گفت: گروهی از دانش آموزان به علت 
مسائل اقتصادی و نظایر آن به دنبال کسب و کار رفته اند 
و گوشی موبایل ندارند یا اگر دارند توانایی استفاده از آن 
را ندارند. بخش غم انگیز آموزش مجازی همین است و 

عدالت آموزشی را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش افزود: گروهی دیگر 
هدفگذاری  موفقیت  برای  و  هستند  مند  عالقه  خودشان 
داشتند و خود خانواده ها هم پیگیر هستند. گروه سوم که 
غیرحضوری  آموزش  گیرند  می  قرار  طیف  دو  این  بین 
است.  داشته  تبعاتی  هم  و  بوده  خوشایند  برایشان  هم 
چون در آموزش حضوری بررسی میزان پیشرفت بچه ها 
از عملکرد  ارزیابی  امکان  و  معلم  با  ارتباط  رصد می شد. 
توجهی  و کم  تنبلی  داشت که خودش درصد  آنها وجود 
این  آموزش غیرحضوری  اما در  را کم می کرد،  به درس 
امکان هست که بچه ها به بهانه اینترنت و یا دالیل دیگر 
درس نخوانند. از این زاویه دانش آموزان راضی از فضای 

آموزش غیرحضوری در اکثریت نیستند.
وی با بیان اینکه هر چند به طور کلی وجه مثبت قضیه 
خانواده های  و  امکانات  دارای  آموزان  دانش  که  بود  این 
خوبی  به  مجازی  آموزش  ظرفیت  از  توانمند  و  پیگیر 
را  مختلف  معلمان  تدریس  فیلمهای  و  کردند  استفاده 
مدیریت مدرسه  با  مثبت  این وجه  مشاهده کردند گفت: 
نیز هست.  آموزان  دانش  بقیه  به  قابل سرایت  و خانواده 
هرجا مدیران و معلمان فعال بودند و والدین هم مشارکت 
داشتند فرصت استفاده دانش آموزان به خوبی فراهم شد 

و بچه ها خالء آموزش حضوری را جبران کردند.
وی آخرین گروه درگیر با آموزش غیرحضوری را والدین 
غیرحضوری  آموزش  جریان  در  والدین  گفت:  و  دانست 
و  شدند  مواجه  متفاوتی  بسیار  و  غیرمنتظره  شرایط  با 
بردوش  است  بسیار سختی  کار  که  فرزندانشان  مدیریت 
آنها گذاشته شد. بخش قابل توجهی از والدین در این امر 
ضعیف هستند، زیرا مهارت های فرزندپروری و مدیریت 
فرزندانشان را نیاموخته اند. این چالش خودش را به شدت 
و  یکدیگر  با  والدین  بین  اختالفات  باعث  و  داد  نشان 

والدین و فرزندان شد.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: آنها ناچار 
بودند بچه ها را در ساعت های خاصی از خواب بیدار کنند 
و پای سیستم بنشانند و نظارت کنند که در کالس حاضر 
قبال  اگر  انجام دهند.  را  تکالیف  و  باشند، مشارکت کنند 
مدرسه خانه دوم بود حاال خانه مدرسه اول شده است. در 
فضاهای اجتماعی کلیپ هایی از این برخوردها در منازل 
را شاهد بودیم که شاید بتوان گفت والدین، ناراضی ترین 

طیف از آموزش غیرحضوری بودند.
آموزش  کیفیت  از  والدین  نگرانی  به  اشاره  با  داوری 
خانه  فضای  مدیریت  راستای  در  گفت:  فرزندانشان 
است.  نبوده  کافی  اما  شده  ارائه  والدین  به  آموزشهایی 
جهش خانواده ها برای توانمندشدن در این حوزه بر خالف 
جهش معلمها بسیار اندک بود. نفس آنها از این تعطیالت 
آرزومند  همچنان  و  است  آمده  تنگ  به  مدت  طوالنی 

بازگشایی مدارس هستند تا نفس راحتی بکشند.

مروری بر چالش های یک ساله آموزش غیرحضوری مدارس

 
مالیاتهای  قانون  مکرر   ۵۴ ماده  اصالحیه  اساس  بر 
مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، مبنای دریافت 
خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پالک 
از  دیگر  بسیاری  و  گذرنامه  خانگی،  انشعابات  خودرو، 
خدمات، ثبت اطالعات ملکی در سامانه امالک و اسکان 
و دریافت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای 

قطع این خدمات است.
سامانه  در  خانوارها  سکونتی  و  ملکی  اطالعات  ثبت   
امالک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از 
امروز پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است. طبق این 
قانون »کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، 
مسکونی  واحدهای  مالکین  تمامی  و  مستاجر  و  مالک 
)اقامتگاه(  سکونت  محل  اطالعات  که  هستند  مکلف 
رسمی،  مالکیت های  )با  خود  مالکیت  تحت  امالک  و 
دو  مدت  ظرف  را  روستایی(  و  شهری  تعاونی  وکالتی، 
و  امالک  سامانه  در   ۱۴۰۰ فروردین   ۱۹ تاریخ  از  ماه 

اسکان درج کنند«.
در بند ۷ از تبصره ۸ این قانون، موضوع مهمی وجود دارد 
که هموطنان الزم است به آن توجه کنند. طبق این بند 
»پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره )۱( این 
ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل 
افتتاح حساب باکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از 
اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، 
تلفن  برق،  آب،  انشعاب  فروش  خودرو،  پالک  تعویض 
گواهینامه  مانند  مدارک  و  اسناد  ارسال  طبیعی،  گاز  و 
رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت 
دریافت  استحقاق  اقامت،  محل  منطقه  در  مدارس  نام 
خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی 
و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده 
مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه امالک و اسکان 
کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه 
پس از الزم االجرا شدن این تبصره، کلیه ارایه دهندگان 

خدمات عمومی از قبیل آب و فاضالب، برق، گاز و تلفن 
مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطالعات مندرج در 
یا  پستی  کد  با  مطابق  اسکان کشور،  و  امالک  سامانه 

نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند«.
به عبارت ساده تر، مفهوم این بند از قانون این است که 
در صورت عدم ثبت اطالعات ملکی خود از یارانه، پالک 
 ... و  گذرنامه  خانگی،  انشعابات  بانکی،  خودرو، خدمات 
محروم خواهید شد. در واقع کسی که اطالعات ملکی 
خود را ثبت می کند یک کد یکتا دریافت خواهد کرد 

که مبنای ارایه خدمات دولتی، این کد یکتا خواهد بود.
مالیاتی  جریمه  معنای  به  سامانه  این  در  نام  ثبت  البته 
اقامتگاه اصلی و یک  نخواهد بود. شما می توانید یک 
اقامتگاه فرعی غیر از شهر محل اقامت خود داشته باشید 

که مشمول مالیات نخواهند شد.

همچنین خانه های واقع در روستاها و شهرهای دارای 
بودن  خالی  در صورت  نفر  هزار   ۱۰۰ از  کمتر  جمعیت 
مشمول مالیات نمی شود. البته واحدهای مسکونی واقع 
در شهرهای زیر ۱۰۰ نفر جمعیت و روستاها که مالک و 
بهره بردار آنها هریک جداگانه در سامانه ملی امالک و 
اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی 
و مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول 

این قانون خواهد شد.
واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه های 
انبوه سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام 
عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می 

شوند.
جریمه ای که برای خانه های خالی در نظر گرفته شده 

چقدر است؟

شهرهای  در  واقع  مسکونی  واحد  هر  قانون  اساس  بر 
و  امالک  سامانه  استناد  به  که  نفر  هزار   ۱۰۰ باالی 
اسکان بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد در سال اول 
مشمول شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم ۱۲ برابر و 

سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه می شود.
های  خانه  به  که  است  مالیاتی  واقع  در  متعلقه  مالیات 
باالی  واحدهای  قانون  گیرد. طبق  تعلق می  ای  اجاره 
شهرستانها  در  متر   ۲۰۰ باالی  و  تهران  در  متر   ۱۵۰
بدین  مالیات هستند.  داده می شوند مشمول  اجاره  که 
صورت که تا ۳ میلیون تومان درآمد اجاره مشمول ۱۵ 
درصد، بین ۳ تا ۱۰ میلیون مشمول ۲۰ درصد، بین ۱۰ 
تا ۲۵ میلیون شامل ۲۵ درصد، بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون 
تومان مشمول ۳۰ درصد و باالتر از ۱۰۰ میلیون تومان 

شامل ۳۵ درصد مالیات خواهد شد.
اول  سال  در  برابر  شش  ضرایب  با  رقمها  این  حاال 
این بدان معنا  البته  مشمول خانه های خالی می شود. 
نیست که قرار است از همه واحدهای اجاره ای مالیات 
دریافت شود بلکه ضرایب مالیاتی مربوط به خانه های 
اجاره ای باالی ۱۵۰ متر و باالی ۲۰۰ متر مبنایی برای 
یعنی  گیرد.  می  قرار  خالی  های  خانه  مالیات  محاسبه 
کماکان واحدهای اجاره ای کمتر از ۱۵۰ متر در تهران 
و باالی ۲۰۰ متر در شهرستانها از پرداخت مالیات معاف 

هستند.
مالیاتهای  قانون  از  موادی  اصالحیه  در  همچنین 
مسکونی  واحدهای  برای  مشروط  معافیتهای  مستقیم، 
و  آموزان، شاغالن  دانش  دانشجویان، طالب،  موقوفه، 
در  اقامت  صورت  در  خاص  های  بیماری  به  مبتالیان 
شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی در نظر گرفته شده 
است. واحدهای مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف 
و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی در صورت درج 
از مالیات معاف هستند. متن کامل قانون را  در سامانه 
می توانید در »قانون اصالح موادی از قانون مالیاتهای 

مستقیم« مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مشاهده کنید.

فرصت دو ماهه از امروز/ خانه خود را ثبت نکنید یارانه تان قطع می شود
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آمریکا  با  غیرمستقیم  مذاکرات  آغاز  با  همزمان 
برای بازگشت به برجام پیش بینی می شود که 
باعث شوکه شدن  بازار،  به  ایران  نفت  بازگشت 
آنطور که کارشناسان اعالم کردند  بازار نشود و 
بازار  در  را  خود  جایگاه  ایران  تدریج  به  قطعا 
نفت بدست می آورد و می تواند میزان تولید و 

صادرات خود را افزایش دهد.
اعالم  یادداشتی  در  ساکس  گلدمن  تحلیلگران   
اوپک پالس  اکنون که  به نظر می رسد  کردند 
تولید  کاهش  توافق  از  خروج  مدیریت  حال  در 
بازگشت  سوی  به  عرضه  نگرانیهای  است، 
پیدا خواهد  تغییر جهت  به برجام  ایران  احتمالی 
با  ایران  ای  هسته  توافق  درباره  آمریکا  کرد. 
وارد  وین  در  چین  و  روسیه  اروپا،  دیپلماتهای 

مذاکرات غیرمستقیم شده است.
دولت  زمان  در  که  تحریم هایی  حاضر  حال  در 
ترامپ علیه صادرات نفت ایران وضع شد، باعث 
شده است بسیاری از خریداران در سراسر جهان 
به دلیل واهمه از مجازات آمریکا، قادر به خرید 

نفت ایران نباشند. با این حال جو بایدن، رییس جمهور آمریکا تمایل خود را 
برای بازگشت به توافق هسته ای اعالم کرده است مشروط بر این که ایران به 

طور کامل به تعهدات برجامی خود برگردد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اظهار کرد: انتظار نداریم 
پیشرفت اولیه یا فوری داشته باشیم زیرا انتظار داریم این مذاکرات دشوار باشد 
اما بر این باوریم که مذاکرات با شرکایمان و مذاکرات شرکایمان با ایران گام 

مثبتی به جلو خواهد بود.
کامل  برچیده شدن  به  که  توافقی  به  رسیدن  کرد  بینی  پیش  گلدمن ساکس 
تحریمها علیه ایران منجر شود، ماهها زمان خواهد برد. گروه اوپک پالس طی 
این مدت رویدادها را زیر نظر خواهد داشت و اگر الزم باشد سیاستها را تغییر 

خواهد داد تا فضا را برای بازگشت نفت ایران به بازار فراهم کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، گلدمن ساکس همچنان به نفت خوش بین است 
و انتظار دارد عالوه بر دو میلیون بشکه در روز تولیدی که قرار است عربستان 
سعودی و متحدانش در فاصله ماه مه تا ژوییه احیا کنند، تقاضای قوی، افزایش 
تولید اوپک پالس به میزان دو میلیون بشکه در روز دیگر در سه ماهه سوم 

را ایجاب کند.
آینده روشن در انتظار نفت ایران

در این راستا محمد خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک به ایسنا گفت: ایران 
مشتریان سنتی خود را دارد و اگر تحریم ها برداشته شود ممکن است که در 
کوتاه مدت نتواند به روال سابق بازگردد اما بازگشت ایران به بازار نفت و وقوع 

یک تحول امری شدنی است.

وی با بیان اینکه مشتریان سنتی ایران منتظر رفع تحریم ها هستند تا مراودات 
نفتی خود را با ما از سربگیرند، اظهار کرد: اگر تحریم ها برداشته شود ایران به 

تدریج می تواند به بازار نفت بازگردد و مشتریان خود را داشته باشد.
نماینده سابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه میزان فروش نفت ایران بستگی 
زیادی به میزان تقاضا دارد، تصریح کرد: اگر تقاضا خوب باشد، بازگشت ایران به 
بازار زمان زیادی نخواهد برد اما اگر تقاضا ضعیف باشد، حتی برای کشورهایی 

که تحریم نیستند نیز مشکالتی را برای فروش نفت ایجاد می کند.
خطیبی با اشاره به تصمیم اوپک پالس برای افزایش تولید و سرنوشت ایران 
در این شرایط برای بازگشت به بازار، گفت: پیش بینی می شود که تا حدود سه 
ماه آینده حدود دو میلیون بشکه نفت به تولید اوپک پالس اضافه شود، طبیعتا 
این مساله بازار را با اشباع مواجه خواهد کرد اما ایران شرکای خود را دارد و 

مشتریان سنتی ما منتظر خرید نفت هستند.
ایران مراوده تجاری  با  ادامه داد: کشورهایی وجود دارند که تمایل دارند  وی 
داشته باشند اما به دلیل تحریم ها نمی توانند اما اگر تحریم ها برداشته شود 
و آن ها از ما نفت بخرند انتظار دارند که ما نیز از آن ها کاالهایی را خریداری 

کنیم که این مساله یک باالنس تجاری را ایجاد می کند.
به گفته نماینده سابق ایران در اوپک طبیعتا اگر تحریم ها برداشته شود ایران 
می تواند ارتباطات تجاری خود را سریع تر گسترش دهد و کشورها می توانند 
بدون نگرانی از جریمه با ما داد و ستد داشته باشند و این موجب می شود که 
یک باالنس تجاری به وجود آید و در مجموع ایران می تواند مشتریان سنتی 

خود را حفظ کند.

دبیر کل اتاق اصناف ایران از خسارت ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی اصناف از آغاز 
شیوع کرونا تا پایان آبان ماه بعالوه دو هفته تعطیلی در آذر ماه خبر داد و با بیان 
اینکه سال گذشته تنها ۷ درصد مشموالن وام کرونا از آن استقبال کردند، دالیل 

استقبال کم از این وام را تشریح کرد.
تصریح  است،  مادی  بعد  از  خسارت  اولین  اینکه  بیان  با   ، مجتبی  باقر  محمد 
کرد: طی ۱۵ روزی که در آذرماه سال قبل اکثر شهرهای کشور قرمز و نارنجی 
بودند، صنوف طی ۱۵ روز بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش فروش داشتند. 
همچنین از ابتدای اسفندماه سال ۱۳۹۸ یعنی ابتدای شیوع ویروس کرونا تا پایان 
آبان ۱۳۹۹، اصناف بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش فروش داشتند. این 

خسارات سنگین است و نداشتن فروش یعنی چک صنوف پاس نمی شود.  
واحد  و  می کند  مشکل  دچار  را  توزیع  و  تامین  زنجیره  وضعیت  این  افزود:  وی 
تولیدی هم نمی تواند مواد اولیه خود را تامین کند. برای مثال چک های برگشتی 

در فروردین ۱۳۹۹ سه برابر شده بود.  
و  کمک ها  رغم  علی  اینکه  بیان  با  همچنین  ایران  اصناف  اتاق  دبیرکل 
مساعدت های دولت از طریق تسهیل قوانین و مقررات، اصناف اکنون از بعد مادی 
کمک قابل توجهی دریافت نکردند، تصریح کرد: سال گذشته چند بسته حمایتی 
به دولت ارائه کردیم که بخشی از آن تصویب شد و منتظر تصویب بخش دیگری 
از آنها در سال جاری هستیم. بنابراین صنوف باید توجه داشته باشند که جبران 
خسارت ها به میزان خسارت ها نیست و بهترین راه پیشگیری و رعایت پروتکل 

های بهداشتی است.  
فقط ۷ درصد واحدهای صنفی از وام استقبال کردند

او در ادامه از مردم و واحد صنفی خواست پروتکل های بهداشت را رعایت کنند، 
شدید  خسارت  مالی  لحاظ  به  هم  و  است  خطر  معرض  در  جانشان  هم  چراکه 

خواهند دید و درباره استقبال صنوف از وام کرونا گفت: در سه ماه اول سال ۱۳۹۹ 
اولین وام برای مشاغل آسیب دیده از کرونا به چهارده رسته مثل تاالرداران که 
یازده ماه تعطیل بوده و خسارت شدیدی از شیوع ویروس کرونا دیدند و همچنین 
گروه پوشاک، کفش، رستوران ها و غیره تخصیص داده شد. اما به دلیل شرایط 
سخت دریافت این وام ها از بانک و همچنین بروکراسی اداری و نبود تفاوت بین 
وام های عادی و وام کرونایی باعث شد در سه ماهه اول سال گذشته فقط هفت 

درصد واحدهای صنفی مشمول این طرح متقاضی دریافت وام کرونا شوند.  
به گفته این مقام صنفی دلیل دوم عدم استقبال صنوف از وام کرونایی در سال 
گذشته مبلغ پایین وام بود که به ازای هر کارگر ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و تا سقف 
سه کارگر به واحد صنفی اختصاص پیدا می کرد. این در حالی است که در شرایط 
گران شدن مواد اولیه و کاالها مبلغ ۴۸ میلیون تومان در مقابل میزان خسارت 
قابل توجه نبود و صنوف در حالت عادی هم این اعتبار را در بانک ها داشتند که 
۵۰ تا ۱۰۰ میلیون وام دریافت کنند. دلیل سوم نرخ ۱۲ درصد در حالت عادی 
است اما همین ۱۲ درصد هم با توجه به شرایط سخت دریافت وام و مبلغ پایین 
واحدهای  دیگر  عبارت  به  نداشت.  اقتصادی  صرفه  صنفی  واحدهای  برای  آن، 
صنفی معتقد بودند برای استفاده از ۶ درصد یارانه بهره بانک، حضور در فرایند 

سخت دریافت آن ارزش ندارد.  
ادامه  در  بانکی  فرآیندهای  تسهیل  به  اشاره  با  ایران  اصناف  اتاق  دبیرکل  البته 
سال گذشته، تصریح کرد: با این حال همچنان منابع محدود است و پیش بینی 
می شود با وجود تسهیل شرایط بانکی به دلیل پایین بودن مبلغ وام و سود ۱۲ 
درصد این وام، استقبال از آن قابل توجه نباشد مگر این که در دو مورد یاد شده 

تجدید نظر شود.

از وام کرونایی چه خبر؟آینده بازار نفت برای ایران چگونه است؟


