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 براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل 
و حداکثر انتقال وجه در سامانه های ساتنا و پایا از  

روز 25 دیماه افزایش خواهد یافت.
با مصوبه کمیسیون پولی و بانکی بانک مرکزی، 
وجوه  انتقال  در  ساتنا  سامانه  رسالت  راستای  در 
پرداخت  دستور  حجم  مدیریت  همچنین  و  کالن 
این سامانه، از امروز تغییراتی در سامانه های ساتنا  

و پایا اعمال خواهد شد.
بر این اساس، از امروز کف مبلغ پرداخت ساتنا از 
سقف  و  تومان  میلیون   5۰ به  تومان  میلیون   ۱5
مبلغ پایا از 5۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان 
افزایش خواهد یافت. به ازای هر دستور پرداخت 

اعمال  پایا  سامانه  کار  نحوه  در  نیز  دیگری  تغییر 
در  پایا  تسویه  چرخه های  خصوص  در  که  شده 
روزهای عادی )غیرتعطیل رسمی( چرخه جدیدی 
در ساعت ۱۷:۴5 جهت تسویه دستورپرداخت های 

غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.
با مبداء و مقصد  پایا  و  پرداخت های ساتنا  دستور 
پرداخت های  دستور  همچنین  و  مرکزی  بانک 
شمول  از  پرداخت یاران  وجوه  تسویه  به  مربوط 
خواهد  مستثنی  شده  ذکر  مبلغی  محدودیت های 
بود اما در صورت عدم رعایت کنترل های ابالغی 

وجه التزام های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.
ساتنا و پایا چیست؟

اطالعات  تبادل  سیستم  یک  پایا  است  گفتنی 
تمامی  می دهد  اجازه  بانک ها  به  که  است  بانکی 
صورت  به  را  خود  مشتریان  بانکی  بین  تبادالت 
الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، 
مکانیزه کردن پرداخت های خرد بین بانکی با تعداد 
انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل 
پیاده سازی، ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز 
میسر می سازد و به کمک این سامانه، بانک های 
عضو آن می توانند بنا به درخواست مشتری، دستور 
سایر  حساب های  در  وجوه  برداشت  یا  و  واریز 
بانک ها صادر کند.بانک مرکزی با پیاده سازی این 
سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در 
یک بانک به حسابی در بانک دیگر )بین بانکی( 
را فراهم کرده است و مشتریان بانک ها با استفاده 
از حساب خود به حسابی  را  پایا می توانند پول  از 

در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.
که  است  الکترونیکی  سامانه ای  ساتنا  همچنین، 
و  بانکی  بین  تراکنش های  تسویه  و  پردازش 
انفرادی  صورت  به  را  فوری  پرداخت های  دستور 
و آنی انجام می دهد. در این سامانه مشتریانی که 

در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب )جاری، 
انداز و کوتاه مدت( هستند، می توانند نسبت  پس 
به انتقال وجوه )مبالغ بیش از 5۰ میلیون تومان( 
به حساب خود یا سایر افراد در سایر بانک ها اقدام 

کنند.
سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان 

را می دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود و یا از 
مبالغ  با  حواله هایی  بانک  اینترنتی  سامانه  طریق 
بیش از 5۰ میلیون تومان را به هر حسابی در هر 
بانکی انتقال دهند که مزایای به کارگیری ساتنا را 
عملیات  انجام  سادگی  و  سرعت  امنیت،  می توان 

آن نام برد.  

چند توصیه برای افزایش
 اعتماد به نفس در کودکان

مبحث افزایش تعرفه های پزشکی متناسب با قیمت 
سازمان  میان  قدیمی  اختالفی  خدمات،    شده  تمام 
صنفی پزشکان و دولت است که هر سال در موعد 
تکرار  آتی،  سال  تعرفه های  تعیین  و  بودجه  تنظیم 
تمام  بهای  پزشکی  نظام  نیز سازمان  اخیرا  می شود. 
شده خدمات تشخیصی درمانی در سال آتی را احصا 
البته  است.  داده  ارجاع  ذیربط  دستگاه های  به  و 
برای  خود  پیشنهاد  پیش  چندی  بیمه  عالی  شورای 
حال  و  کرده  اعالم  را  آتی  سال  در  تعرفه ها  رشد 
باید منتظر ماند تا ببینیم دولت چه تصمیمی در این 

زمینه می گیرد.
اقتصاد سالمت  سردرگم  پزشکی؛ کالف  تعرفه های 
برخی  به طوری که  است؛  اخیر  کشور طی دهه های 
باید بخش  آنجایی که دولت ها خودشان  از  معتقدند 
را  درمان  و  بهداشت  خدمات  تعرفه  از  عمده ای 
بپردازند، سیاست انقباضی در قبال افزایش تعرفه های 
پزشکی دارند و به این ترتیب است که همیشه تعرفه 
را غیرمنطقی تصویب می کنند؛ به طوری که تعیین 
و  نبوده  خدمات  شده  تمام  قیمت  اساس  بر  تعرفه 
معتقدند  هم  اساس  همین  بر  و  است  واقعی  غیر 
خدمت  کیفیت  کاهش  به  غیرواقعی  تعرفه های  که 
از  می انجامد.  تعرفه ای  تخلفات  افزایش  احتمال  یا 
سوی دیگر اما، برخی افزایش تعرفه های پزشکی را 
از جیب  باال رفتن هزینه ها و پرداخت  برای  خطری 
مردم در حوزه سالمت می دانند که در شرایط فعلی 
اقتصاد کشور می تواند منجر به کاهش مراجعه مردم 
برای دریافت خدمات درمانی مورد نیازشان و آسیب 
افسارگسیخته  افزایش  با  نتیجه  در  و  شود  آنها  به 

تعرفه ها، مخالف هستند.
بحث  سالمت،  اقتصاد  حوزه  کارشناسان  اذعان  به 
اقتصاد  سیستم  مزمن  درد  پزشکی  تعرفه های 
این  هم  علتش  می شود.  محسوب  کشور  سالمت 
که  می شود  انجام  جایی  در  تعرفه  تعیین  که  است 
عمده افرادی که تصمیم گیرنده آن هستند، خریداران 
به  آنچه  نتیجه  ارائه کنندگان خدمت. در  نه  خدمتند، 

بیمه  شورای عالی  در  پزشکی  خدمات  تعرفه  عنوان 
ارسال  وزیران  هیات  به  تصویب  برای  و  مشخص 
می شود،  با قیمت واقعی خدمات فاصله بسیار زیادی 

دارد.
رییس کل  رییس زاده-  دکتر  هم  اساس  همین  بر 
یک  در  این  از  پیش  کشور  پزشکی  نظام  سازمان 
پزشکی  نظام  سازمان  محل  در  که  خبری  نشست 
 ۶۰ گلوبال  تعرفه  افزایش  پیشنهاد  شد،  برگزار 
کرد   مطرح  را  پزشکی  تعرفه های  برای  را  درصدی 
دادیم،  انجام  که  کارشناسی  کار  اساس  بر  گفت:  و 
عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفه ها به صورت گلوبال 

مورد نظرمان بود.
وی تاکید کرد که در برخی حوزه های پزشکی 2۱۷ 
مانند  حوزه هایی  در  همچنین  داشتیم.  رشد  درصد 
 2۰۰ بر  بالغ  پزشکی،  تکنولوژی های  و  تجهیزات 
تورم  با  تناسبی  که  داشتیم  هزینه  افزایش  درصد 
مصرفی  لوازم  بحث  در  ندارد.  درصدی   5۰ تا   ۴5
تا ۱۳۰ درصد رشد داشتیم، در بحث نیروی انسانی 
درصد   5۷ تا  مراکز  برخی  در  دستمزدها  و  حقوق  و 
از افزایش ۱۰ تا 2۰ درصدی  رشد داشتیم، بعد هم 
نیست.  قبول  قابل  این  می کنیم.  صحبت  تعرفه ها 
مطب  یک  فعلی  شرایط  در  اگر  که  کرد  توجه  باید 
ویزیت  سود،    بدون  هم  آن  بماند،  سرکار  بخواهد 
و  تومان شود  هزار   ۱2۰ بر حداقل  بالغ  باید عددی 
کمتر از این اصال ارائه خدمات قابل انجام نمی شود.

رییس زاده در ادامه اظهارات خود اعالم کرد که »اگر 
این عدد از حدی پایین تر آید،  سازمان نظام پزشکی 
این  با  تعرفه ها  افزایش  میزان  اگر  است.  مخالف 
مخالفت  پزشکی  نظام  سازمان  نشود،  محقق  میزان 
که  موضوعی  نمی کند.«؛  امضا  را  مصوبه  و  کرده 
برانگیخت؛  را  انتقادات گسترده ای  و  واکنش ها  البته 
در  پزشکی  تعرفه های  افزایش  برخی  که  طوری  به 
سال های اخیر را به قدری دانستند که نه مردم توان 

پرداخت آن را دارند و نه سازمان های بیمه گر.
چندی  که  بیمه  عالی  شورای  جلسه  در  مجموع  در 

پیش برای تعیین تعرفه های ۱۴۰۱ و پیشنهاد آن به 
شورای  با  پزشکی  نظام  سازمان  شد،  برگزار  دولت، 
نماینده  توافق نرسیده و گفته شد که  به  بیمه  عالی 
خودداری  نیز  صورتجلسه  امضای  از  سازمان  این 
تکلیف  تعیین  برای  ترتیب  این  به  است.  کرده 
ببینیم  تا  ماند  منتظر  باید   ۱۴۰۱ پزشکی  تعرفه های 

دولت چه تصمیمی می گیرد.
نظام  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل  اخیرا  البته 
شده  تمام  “بهای  عنوان  با  را  جدولی  پزشکی، 
در   ”۱۴۰۱ سال  در  درمانی  و  تشخیصی  خدمات 
صفحه اینستاگرامش منتشر و اعالم کرده که  طی 
سوی  از  خدمات  شده  تمام  قیمت  بررسی هایی، 
ریاست  معاون  برای  و  احصاء  پزشکی  نظام  سازمان 
ارسال  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس  و  جمهوری 
پزشک  ویزیت  تعرفه  جدول  این  است.طبق  شده 
عمومی در سال ۱۴۰۰، 52۷ هزار ریال بوده است. 
این درحالی است که قیمت تمام شده این خدمت در 
سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱.۳۱۸.۸۱۹ ریال بوده و در نتیجه 
با بهای تمام شده این خدمت،  اختالف تعرفه فعلی 
۱5۰ درصد بوده است. بر همین اساس هم سازمان 
نظام پزشکی بهای تمام شده  ویزیت پزشک عمومی 
را در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱.۸۴۶.۳۴۷ ریال محاسبه و 
اعالم کرده است که اختالف بهای تمام شده ۱۴۰۱ 
برآورد شده است. نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد 
سال  در  متخصص  پزشک  ویزیت  تعرفه  همچنین 
۱۴۰۰، ۸۰۰ هزار ریال بوده است. این درحالی است 
که بهای تمام شده این خدمت در سال ۱۴۰۰ بالغ 
بر ۱.۷5۳.52۶ ریال بوده و در نتیجه اختالف تعرفه 
درصد   ۱۱۹ خدمت،  این  شده  تمام  بهای  با  فعلی 
بوده است. بر همین اساس هم سازمان نظام پزشکی 
بهای تمام شده  ویزیت پزشک متخصص را در سال 
اعالم  و  محاسبه  ریال   2.۴5۴.۹۳۷ بر  بالغ   ۱۴۰۱
کرده است که اختالف بهای تمام شده ۱۴۰۱ نسبت 
به سال ۱۴۰۰ در این خدمت، ۴۰ درصد برآورد می 

شود.

سال  در  نیز  تخصصص  فوق  پزشک  ویزیت  تعرفه 
۱۴۰۰، ۹۴۰ هزار ریال بوده است. این درحالی است 
که قیمت تمام شده این خدمت در سال ۱۴۰۰ بالغ 
بر 2.۱۰۴.2۳2  ریال بوده و در نتیجه اختالف تعرفه 
درصد   ۱2۴ خدمت،  این  شده  تمام  بهای  با  فعلی 
بوده است. بر همین اساس هم سازمان نظام پزشکی 
را  تخصص  فوق  پزشک  ویزیت  شده   تمام  بهای 
بر 2.۹۴5.۹25 ریال محاسبه و  بالغ  در سال ۱۴۰۱ 
اعالم کرده است که اختالف بهای تمام شده ۱۴۰۱ 

نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد برآورد می شود.
مدیرکل  سوی  از  که  جدولی  اساس  بر  همچنین 
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در زمینه 
در سال  درمانی  تشخیصی  تمام شده خدمات  بهای 
عمل  اتاق  “فنی  خدمت  تعرفه  شده،  منتشر   ۱۴۰۱
است.  بوده  ریال   ۱.۰۳۰.۰۰۰  ،۱۴۰۰ سال  در   ”K
خدمت  این  شده  تمام  قیمت  که  است  درحالی  این 
در سال ۱۴۰۰ بالغ بر 2.۰۰۶.۹۰۰ ریال بوده است.  
شده  تمام  بهای  با  فعلی  تعرفه  اختالف  نتیجه  در 
اساس  بر همین  است.  بوده  درصد   ۹5 این خدمت، 
تعرفه  شده   تمام  بهای  پزشکی  نظام  سازمان  هم 
خدمت “فنی اتاق عمل K”را در سال ۱۴۰۱ بالغ بر 
۶۳.۸۷5.2۶۹  ریال بوده و در نتیجه اختالف تعرفه 
فعلی با بهای تمام شده این خدمت، ۴۷ درصد بوده 
پزشکی  نظام  سازمان  هم  اساس  همین  بر  است. 
بهای تمام شده  تعرفه هتلینگ بخش های ویژه در 
و  محاسبه  ریال   ۹2.۶۱۹.۱۴۰ بر  بالغ   ۱۴۰۱ سال 
اعالم کرده است که اختالف بهای تمام شده ۱۴۰۱ 

نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴5 درصد برآورد می شود.

اعتماد به نفس کودک خود  افزایش عزت نفس و   والدین نقش مهمی در 
دارند و به همین خاطر می بایست عالوه بر توجه مناسب به آن ها و تحسین 

آن ها در مواقع مورد نیاز از راهکارهای دیگری نیز استفاده کنند.
تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس کودکان تفاوت بزرگی در زندگی آن ها 
ایجاد خواهد کرد. داشتن عزت نفس سالم می تواند به عنوان سپری برای 
با چالش های زندگی عمل  کودکان در سنین بزرگسالی در هنگام مواجهه 
با  رویارویی  هنگام  در  سالم  نفس  به  اعتماد  و  نفس  با عزت  کودکان  کند. 
نامالیمات و سختی ها در زندگی خود، بهترین توانایی هایشان را نشان می 

دهند.
در این میان نقش والدین به منظور تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس سالم 

در کودکان شان بسیار مهم است.
در ادامه به چند راهکار ساده و کاربردی به منظور تقویت اعتماد به نفس و 

عزت نفس کودکان خواهیم پرداخت.
* با کودکان خود وقت بگذرانید.

برای  کنند  احساس  ها  آن  تا  شود  می  باعث  کودکان  برای  گذاشتن  وقت 
تفریح مورد  یکدیگر  با  توانید  مثال می  به عنوان  والدین خود مهم هستند. 

عالقه او را انجام دهید.
* شنونده خوبی باشید.

آنها در  از  آنها گوش دهید.  به  و  باشید  توجه کامل داشته  فرزندان خود  به 
مورد دوستان، معلمان و فعالیت هایی که در مدرسه انجام می دهند، بپرسید و 

در صورت نیاز نیز به آن ها راهنمایی داده و کمک شان کنید.
* از کودکان انتظارات واقع بینانه داشته باشید.

از مقایسه کودکان با یکدیگر و بزرگساالن بپرهیزید و کاری نکنید فرزندان تان 
زمانی که در انجام فعالیتی خوب عمل نمی کنند، احساس شکست کنند. در 
عوض، کودکان خود را تشویق کرده و آنها را به خاطر تالش هایشان تحسین 
کنید. سپس در گام بعدی، با یکدیگر در مورد چگونگی بهبود عملکرد آنها 

گفت وگو کنید.
* به نقاط قوت کودکان توجه کنید.

به فرزندان خود کمک کنید تا نقاط قوت خود را کشف کنند. همچنین آن ها 
را تشویق کنید تا فعالیت ها و سرگرمی های مختلف را امتحان کنند. به آنها 
توضیح دهید که افراد با یکدیگر متفاوتند و نقاط قوت متفاوتی نیز دارند و 

آن ها هم می بایست به چیزی که در آن مهارت دارند، افتخار کنند.

لزوم بازبینی پروتکل های 
بهداشتی

پروتکل های  دستگاه ها  همه  گفت:  مسئوالن  به  خطاب  کرمان  استاندار 
بهداشتی را بازبینی کنید و رزمایش آمادگی انجام دهند تا در صورت ورود 

موج جدید غافلگیر نشویم.
استان  با کرونای  مقابله  روز 25 دی ماه در جلسه ستاد  زینی وند عصر  علی 
کرمان گفت: طبق نظر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا این است که 
آمادگی  بر  مروری  حتما  بنابراین  است  قطعی  ایران  به  اُمیکرون  موج  ورود 
دانشگاه های علوم پزشکی استان انجام شود تا با آغاز پیک جدید غافلگیر 

نشویم.
تاکید کرد و در  به تزریق دز سوم واکسن کرونا  لزوم ترغیب مردم  بر  وی 
ادامه به بحث کمک های مومنانه اشاره کرد و افزود: سامانه فراگیر در رابطه 
افزایی  هم  بتوانیم  تا  کنید  اندازی  راه  مختلف  نهادهای  اطالعاتی  بانک  با 

الزم در کمک ها داشته باشیم و کسی از چتر حمایتی ما خارج نشوند.
عادی  کرد:  تصریح  ها،  انگاری  عادی  برخی  از  انتقاد  با  کرمان  استاندار 
رعایت  با  جلسات  حتما  و  نشود  انجام  اجرایی  های  دستگاه  توسط  انگاری 

پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
رئیس  افزود:  و  کرد  اشاره  پرورش  و  آموزش  و  ها  دانشگاه  بحث  به  وی 
باید  باز هم  این هم شود  از  تر  اگر سخت  کردند که شرایط  اعالم  جمهور 
به سمت بازگشایی دانشگاه ها و مدارس برویم. لذا موانع بازگشایی کالس 

های آموزشی احصاء شود و از ترم بهمن ماه دانشگاه ها حضوری شوند.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست  جاللی  رحمان 
زرد  وضعیت  در  استان  سه شهرستان  فقط  گفت:  جلسه  این  در  نیز  کرمان 

کرونایی قرار گرفته و مابقی در وضعیت آبی هستند.

 

تغییراتی  بود،  خواهد  تغییرات  سال   2۰22 سال 
متکی  اقتصادی  سیستم  از  شدن  دور  مانند 
کووید۱۹-  طاعون  بر  غلبه  هیدروکربن ها،  به 
انبساطی  سیاست های  دوره  به  دادن  پایان  یا 
تغییرات  سال  این  در  مرکزی.  بانک های  توسط 
می دهد  رخ  زمین  کره  سرتاسر  در  خارق العاده ای 
که بازارها، امور مالی شرکت ها، سیاست و اقتصاد 

را فراتر از آن شکل خواهد داد.
است،  الزم  اهداف  این  پیشبرد  برای  اقداماتی 
تا  بکشد  یا حتی دهه ها طول  اگر سال ها  هرچند 
این دستاوردها به دست آیند. در واقع گذار از این 
دوره مانند حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر 
کارآفرینانی  و  سرمایه گذاران  است.  اجتناب ناپذیر 
مقتضی  تحوالت  و  تغییر  با  را  خود  می توانند  که 
خواهند  کسب  را  سود  بیشترین  دهند،  وفق  آن 
کرد. هر چند که در این راه بدون شمول اجتماعی، 

سختی هایی نیز وجود دارد.
تالش های دولت ها و شرکت ها برای کاهش انتشار 
کربن و رسیدن به صفر خالص تا سال 2۰5۰ یا 
زودتر برای محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.5 
و  مالی  چشم انداز  بر  همچنان  سانتی گراد  درجه 
دور  داشت.  خواهد  تسلط   2۰22 سال  در  تجاری 
اما  اولویت است  نفت  و  از زغال سنگ، گاز  شدن 
و  فوالد  مانند  سنگین  صنایع  ازجمله  بخش  هر 
به  بانکداری  و  کشاورزی  حمل ونقل،  سیمان، 
زودی باید تعهدات بزرگی را برای برآورده کردن 

بلندپروازی های نسل آینده انجام دهد.
در عین حال که تورم نسبت به چند دهه آرامش 

کمتری دارد بانک های مرکزی باید بساط هایی که 
پیامدهای گسترده ای برای هزینه سرمایه )افزایش 
پول  البته  کنند.  را جمع  دارند  پول  قیمت  و  آن!( 
خواهد  سر  پشت  را  دگرگونی  دوره  یک  خودش 
و  اروپا  مرکزی  بانک  رزرو،  فدرال  زیرا  گذاشت، 
پویایی  با  تا  می کنند  تالش  پولی  مقامات  سایر 
رمزنگاری شده  و  دیجیتال  ارزهای  در حال ظهور 

همراهی کنند.
سومین سال همه گیری، با تهدید دائمی سویه های 
جدید و خطرناک تر به سرعت به سوی دیجیتالی 
و  برندگان  است.  حرکت  در  چیز  همه  شدن 
آشکارتر   2۰22 سال  در  تغییرات  این  بازندگان 

که  متا  آمازون،  مانند  انحصارگرانی  شد.  خواهند 
آلفابت  می شدند،  شناخته  بوک  فیس  نام  با  قبال 
تعطیلی های  با  مایکروسافت  و  تبلیغات  زمینه  در 
دولت ها  شدند.  تقویت  فوق العاده  دولت  اجباری 
برای تنظیم این غول های چند تریلیون دالری با 

یک سال پر فراز و نشیب مواجه هستند.
همچنان  سابق،  روال  به  مردم  بازگشت  با  حتی 
سفر  آموزش،  ارتباطات،  در  همه گیری  تبعات 
کار  محیط  دائمی  به طور  اجتماعی  تعامالت  و 
موضوع  این  می دهند.  تغییر  را  بهره وری  و 
پیامدهایی برای ماهیت کار، مالکیت، برنامه ریزی 
چالش های  همچنین  دارد.  آن  از  فراتر  و  شهری 

جدیدی را برای رهبران ایجاد می کند، چالشی که 
هیچ کدام از آنها برای اداره سازمان های گسترده با 
کارمندانی که به صورت دورکاری کار می کردند، 

آموزش ندیده بودند.
بر  چین  و  ایاالت متحده  بین  فزاینده  سرد  جنگ 
تجارت بین المللی و ژئوپلیتیک تاثیر خواهد داشت. 
هسته ای  زیردریایی های  فروش  سر  بر  تنش 
ایاالت متحده به استرالیا و عقب نشینی غیرمنتظره 
ماهیت  به  اجمالی  نگاهی  افغانستان،  از  آمریکا 
ناهموار اتحاد غربی دارد. با قرار گرفتن شی جین 
رئیس جمهور  به عنوان  دوره  سومین  برای  پینگ 
این  ایاالت متحده  رئیس جمهور  بایدن،  جو  چین، 
برای  تنش زدایی  نوعی  به  که  دارد  را  شانس 
همکاری در زمینه تغییرات آب وهوایی، همه گیری 

و سایر اولویت ها برسد.
اجتماعی  شمول  مستلزم  گذار،  این  در  موفقیت 
و  شرکت ها  دولت ها،  است.  فوق العاده 
باید  ثروتمندترین ها(  ویژه  )به  مالیات دهندگان 
فعاالنه برای فداکاری هایی که برای جلوگیری از 
گرم شدن زمین مورد نیاز است، آماده شوند و در 
عین حال عدالت، شمول مالی و عدالت اجتماعی 
منجر  تالش ها  این  عدم  کنند.  ارائه  را  بیشتری 
شد.  خواهد  آن  از  بدتر  یا  مدنی  ناآرامی های  به 
وجودی  اهداف  تجارت،  بر  عالوه  ناآرامی ها  این 
را  جهانی  گرمایش  کردن  محدود  مانند  بیشتری 
که تاثیرات زیان بار آن به طور نامتناسبی بر دوش 

فقرای جهان خواهد بود، از بین می برد.

۲۰۲۲ برای اقتصاد جهان چه خوابی دیده است؟

قیمت های سازمان نظام پزشکی برای ویزیت پزشکان در سال آینده

آغاز افزایش سقف انتقال وجه در سامانه های بانکی
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ویژه  گفتگوی  برنامه  در  حضور  با  پناه  اسالم  مهدی 
اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  سیما  دو  شبکه  خبری 
افزود:  با شماست؟  ایمنی خودرو ها  آیا مسئولیت استاندارد 
ملی  سازمان  استاندارد،  نظام  توسعه  و  تقویت  قانون  در 
در  نظارتی  مرجع  و  حاکمیتی  سازمانی  ایران  استاندارد 
صادرات  و  واردات  کاال،  تولید  به  بخشی  اطمینان  جهت 

می باشد.
در  صنعت  تامین  زنجیره  و  کیفیت  تحول  طرح  موضوع 
که  است  گسترده ای  حوزه  ساز  قطعه  و  ساز  خودرو  حوزه 
طرح های  این  عالی  مدیران  را  تعهدات  اجرای  ضمانت 
منافع جدی هم  تعارض  متاسفانه در  اما  دارند،  زنجیره ای 
قرار دارند و این تعارض منافع تقریبًا موجب بهبود نیافتن 

کیفیت خودرو ها شده است.
لحاظ  از  گذشته  سال  چند  در  خودرو ها  گفت:  پناه  اسالم 
اخیر  سال  هشت  در  خصوص  به  داشتند  ریزش  کیفی 
ارزیابی کیفیت خودرو بتواند  محصول کیفی خوبی که در 

نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بی کیفیتی خودرو و برخی از کاال های 
شبیه خودرو موضوعی است که ما هم به آن واکنش نشان 
مردم  الناس  حق  و  هستیم  مردم  وکیل  ما  چون  دادیم، 

برآورده و رعایت نشده است.
اینکه حفاظت  بیان  با  ایران  استاندارد  رئیس سازمان ملی 
از کیفیت، مسئولیت ماست، تصریح کرد: در جهت اعتماد 
عمومی و حق و حقوق مردم با هیچ دستگاهی و بنگاهی 

مسامحه نخواهیم کرد.
ایمنی، کیفی سازی، عملکرد و  پناه گفت: موضوع  اسالم 
ما  و  کیفی هستند  ارزیابی  نظامات  ارزیابی جزو مجموعه 
وسیله  به  آن  ترویج  و  تدوین  که  نظارتی هستیم  دستگاه 
اینکه در طرح و  اما  خود دستگاه های اجرایی کار ماست، 
می شود،  ایجاد  فریب هایی  چه  و  می افتد  اتفاقی  چه  اجرا 

کار ما نیست.
مسئول  اکنون  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است؟ افزود: این موضوع 
پنج دستگاه  دارد، در حال حاضر  نفری  زنجیره هزار  یک 
ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط 
زیست و سازمان بهینه سازی سوخت به عنوان ناظر داریم 
و خودروسازان به عنوان عامل و بنگاه، اصلی ترین نقش را 

دارند که باید در میدان؛ کار را جلو ببرند.
انواع  در  داد:  ادامه  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
آزمون هایی که تعریف می کنیم و در رعایت استاندارد های 
از استاندارد های  اجباری که تدوین کردیم؛ سرپیچی هایی 
۸5 گانه دیده می شود و ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق 

شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اگر خودروسازان 
را اجرا نکنند جلوی شماره گذاری خودرو ها  تعهدات خود 
این حرف آخر  را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و 

است.
خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه  ادامه  در  پناه  اسالم  مهدی 
کیفی  ارزیابی  نظام  است،  کیفیت  کف  استاندارد،  افزود: 
ما  هاست،   مولفه  و  عوامل  از  مجموعه ای  یک  خودرو 
البته همان هم رعایت  کف کیفیت را در نظر گرفتیم که 

نمی شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: وقتی استاندارد ها 
به  استاندارد ها  که  است  خاطر  این  به  نمی شود  رعایت 
می کنیم  ابالغ  و  می شود  تدوین  ساز ها  خودرو  کمک 
در  و  بهانه ها  به  اما  هستند،  اجرا  به  ملزم  خودروسازان  و 
نمونه  عنوان  به  و  می کنند  سرپیچی  مختلف  برهه های 

اعالم می کنند که تحریم هستیم.
اسالم پناه خاطرنشان کرد: به خودرو سازان اعالم کردیم 
زنجیره  مراقبت های  و  نوع  تایید  ها،  تولید  تطابق  در  که 
را  این ها  بنابراین  نمی گیرید  مجوز  ما  از  ساله  یک  تولید، 
خواهند  اجرا  را  اصالحات  خودروساز ها  و  می کنیم  اصالح 
کرد.وی گفت: در نامه ای سازمان ملی استاندارد ایران به 
طور رسمی به وزارت صمت صادر کرده است صرفا به مدت 
یکماه به شرکت های خودروساز فرصت داده شده است که 
گزارش کنترل تطابق تولید را از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ انجام 

دهند و گفتیم قابل تمدید نیست.
از  کرد:  تصریح  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
خودروسازان تعهد خواهیم گرفت نسبت به اجرای بسیاری 
این استاندارد های اجباری که سرپیچی می کنند مکلف  از 

شوند و حق الناس را ادا و رعایت کنند.
اسالم پناه درباره ضمانت اجرایی فرصت یکماهه گفت: اگر 
تعهدات خود را اجرا نکنند، جلوی شماره گذاری خودرو ها 

را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بی کیفیتی خودرو و برخی از کاال های 
شبیه خودرو موضوعی است که ما هم به آن واکنش نشان 
دادیم، چون ما وکیل مردم هستیم و حق الناس برآورده و 

رعایت نشده است.

سازمان استاندارد درباره
 بی کیفیتی خودرو: 

حق الناس رعایت نشده از  یکی  گذشته  سال  دو  طی  کرونا  پاندمی   
که  بود  اجتماعی  روانی  پدیده های  تاثیرپذیرترین 
روانشناختی  و  زندگی  ابعاد  تمام  در  مساله  این 

نوجوانان تاثیرات پیدا و پنهانی گذاشت.
کشور  به  کرونا  ورود  از  سال  دو  به  نزدیک  دیگر 
که  بحث هایی  از  یکی  می رسد  نظر  به  و  می گذرد 
در این روزگار به بحران رسیده است تغییر ذائقه و 
تغییر زندگی نوجوانان باشد، شاید در این میان حتی 
نکته  باشد.  دیده  آسیب  یا  رفته  دست  از  چیزهایی 
مهم این است که نوجوانان در سنی هستند که نیاز 
بسیار زیادی به حضور در گروه های هم سن دارند 
کرونا که  از  ناشی  دلیل محدودیت های  به  وقتی  و 
تاثیرش تعطیلی مدارس بود، وارد فضای  مهمترین 
مجازی شدند همین مساله آنها را دچار چالش کرد.

آموزش های  و  شد  چالش  دچار  رسمی  آموزش 
غیررسمی مثل برنامه های پرورشی و تربیتی بسیار 
به  هم  کنار  اینها  همه  گرفتند.  قرار  تأثیر  تحت 
گروه  این  آموزش  تنها  نه  روزها  این  می گوید  ما 
تربیتی  مسائل  آنها،  فراغت  اوقات  حتی  که  سنی 
این  در  شاید  و  است  شده  کشیده  چالش  به  آنها 
زا  آسیب  رفتارهای  بروز  شاهد  بیشتر  سنی  گروه 
با  است.  پنهان  هم  بیشتر  که  آسیب هایی  باشیم. 
محمدحسین آسایش، دکتری مشاوره و عضو هیأت 
چالش های  و  کرونا  درباره  تهران  دانشگاه  علمی 

نوجوانان گفتگویی کردیم.
در  آمده  پیش  شرایط  درباره  آسایش  محمد حسین 
ابعاد  از  گفت:  آن  پیامدهای  و  آثار  اخیر  سال  دو 
مثال  طور  به  کرد  نگاه  آن  به  می توان  مختلف 
نزدیک  از  مردم  را  مساله  این  اقتصادی  ابعاد 
دچار  ما  رسمی  آموزش  بحث  در  کرده اند.  لمس 
چالش های جدی شدیم. در بعد آسیب شناسی روانی 
مثل تشدید وسواس ها و ترس ها و افزایش حمالت 
وضعیت های  تشدید  می کنیم.  مشاهده  را  پانیک 
به  چه  ارتباطی  لحاظ  به  چه  خانواده ها  بیمارگون 
لحاظ مشکالت و مسائل درون خانوادگی را شاهد 
بودیم. همچنین در این ایام همه ما مرگ را بیشتر 
چقدر  دیدیدم  و  کردیم  لمس  نزدیک  از  گذشته  از 
می شود زود دیر شود و عزیزانمان کنارمان نباشند.

ادامه  در  نگرش ها  تغییر  نگرانی ها،  اضطراب ها، 
همین سوگ ها اتفاق افتاد در عین حال روی خوب 
به  شأن  نگاه  زیادی  عده  شاید  که  بود  این  ماجرا 
شأن  عزیزان  کنار  در  اینکه  قدرشناسی  و  زندگی 
نکته ای که می خواهم  اما  قبل شد.  از  بیشتر  باشند 
مثل  شرایط  با  وقتی  ما  که  است  این  کنم  اشاره 
آسیب  می شویم  رو  به  رو  مصیبت  یا  پاندمی 
حال شما  نوجوان هستند.  و  کودک  قشر  پذیرترین 
فرهنگ  به  نتوانستیم  ایام حتی  این  در  کنید  تصور 
هم  روانشناختی  نگاه  در  که  داریم  که  سوگواری 
برای این شکل سوگواری ارج می گذاریم بپردازیم.

انگیزه های استقالل برای  نوجوان ها عالوه بر رشد 
هویت یابی، همانندسازی و تعامالت اجتماعی بیشتر 
افزایش استقالل  با اطرافیان شناخته می شوند و ما 
می کنیم.  مشاهده  بیشتر  سن  افزایش  با  را  یافتگی 
ادراک  تحول  و  رشد  دوره  نوجوانی  دوره  همچنین 
گروه  یک  همراه  که  استآسایش  شناختی  مسائل  و 
پژوهشی روی مساله نوجوانان و تأثیرات کرونا کار 
ویژه تحقیقاتی کرده اند، بیان کرد: ما دست به یک 
کار پژوهشی زدیم که با همراهی ۱۳۹۹ نوجوان به 
مدت شش ماه صورت گرفت. هدف ما این بود که 
خاص  نگاه  پاندمی  در  نوجوانان  مسائل  برخی  به 
کنیم. نوجوان ها عالوه بر رشد انگیزه های استقالل 
برای هویت یابی، همانندسازی و تعامالت اجتماعی 
افزایش  ما  و  می شوند  شناخته  اطرافیان  با  بیشتر 
مشاهده  بیشتر  سن  افزایش  با  را  یافتگی  استقالل 
می کنیم. همچنین دوره نوجوانی دوره رشد و تحول 
ادراک و مسائل شناختی است. رشد شناخت انتزاعی 
با  می تواند  نوجوان  و  می شود  شروع  همین سن  از 
دستیابی به این مرحله رشدی به پردازش وسیع تری 

بینی های بیشتری  پیدا کند و دست به پیش  دست 
ایجاد  باعث  هویت یابی  فرایند  همچنین  بزند. 

تعارض های بیشتر با والدین و نوجوانان می شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: کنار همه 
شاهد  نوجوانان  در  را  فیزیولوژیک  تغییرات  اینها 
و  هویت یابی  فرآیند  از  وقتی  باشد  یادمان  هستیم. 
خودارزیابی نوجوانان صحبت می کنیم با سوال های 
رسالتم  اینکه  مثل  هستیم  رو  به  رو  نوجوان  جدی 
چیست آیا آنچه فهمیدم و آموختم درست است این 
همسن  با  بودن  تعامل  در  و  کاوش  قوس  و  کش 
گرفت  قرار  تأثیر  تحت  کرونا  شرایط  در  ساالن  و 
به فضای  تعامالت  این  برای یک مدت طوالنی  و 
فضای  در  وقتی  می دانیم  همه  و  رفت  مجازی 
در  اینکه  اول  می شود  منتقل  اطالعات  مجازی 
کننده  گمراه  است  ممکن  اطالعات  بودن  دسترس 
باشد و در فرآیند هویت یابی خلل ایجاد کند و دوم 
اینکه این ارتباط ها چقدر مگر جای ارتباط حضوری 

را می گیرد.
بود  این  چالش  و  سوال  ما  برای  شرایط  این  در 
تعطیلی  وضعیت  و  اقتضائات  این  با  نوجوانان 
این  البته  پارک ها چه می کنند  باشگاه ها و  مدارس، 
و  پاندمی فضای همدلی  بگویم که وضعیت  را هم 
ما  روی  هر  به  کرده  ایجاد  هم  را  بالندگی  و  رشد 
مناطق مختلف  و  تهران  در سطح شهر  را  تحقیقی 
آغاز کردیم که ببینیم کسانی که دغدغه های کرونا 
چه  کرده اند  تجربه  را  مجازی  فضای  در  حضور  و 
نوجوانان  با  ابتدا مصاحبه  به ما می دهند،  داده هایی 
را آغاز کرده ایم که یک مصاحبه عمیق نیمه ساختار 
مصاحبه ها  تحلیل  و  تجزیه  به  بعد  و  بود  یافته 

پرداختیم.
وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه این تحقیقات 
که  بود  این  از  حاکی  گزارش ها  کرد:  بیان  بود  چه 
جا  یک  که  کرده  ایجاد  را  شرایطی  کرونا  وضعیت 
نشینی نوجوانان بیشتر شده، نوجوانی دوره انرژی و 
هیجان و تحرک است و همانطور که گفتم تغییرات 
و  برمی انگیزد  تحرک  برای  را  نوجوان  فیزیولوژی، 
هم  تحرک  در  شود  ایجاد  خللی  مسیر  این  در  اگر 
افراد  اوایل  در  ایجاد می شود کرونا خصوصًا  چالش 

را به سمت قرنطینه هدایت کرد.
کم حوصلگی و افسردگی و دل مردگی در نوجوانان 
کردند  گزارش  برخی  شد  گزارش  ایام  این  در 
کمتر  خانواده  با  مان  تعامالت  و  شدیم  پرخاشگرتر 
تر  چالشی  شأن  تعامالت  کردند  اعالم  برخی  شده 
شده و برخی گفتند چالش هایی که از قبل بوده بهتر 
اعضای  بودن  در دسترس  که  است  این  نکته  شده 
برای  بیشتری  فرصت  قرنطینه  دوران  در  خانواده 
چالش ایجاد می کند هر چند این قرنطینه در اوایل 
کرونا مشاهده می شد که حساسیت ها بیشتر از امروز 
بود. االن اغلب دو دوز واکسن را زده اند و حضور در 

اجتماع از سر گرفته شده است.

و  بود  بیشتر  اضطراب ها  اول  سال  یک  آن  در  اما 
والدین  و  بودیم  کاری  فضای  در  تعطیلی  شاهد 
حال  داشتند.  حضور  شأن  فرزندان  کنار  در  بیشتر 
و  شخصیتی  و  روانی  اختالالت  زمینه های  اگر 
پرخاشگری و تعارضات از قبل بیشتر بود در این ایام 
اگر  اینکه  ضمن  شد.  بیشتر  خانواده ها  چالش های 
باشند  نداشته  پذیرش  خانواده  را  نوجوان  استقالل 
را در  این خودش  و  به چالش می خورند  بیشتر هم 
دورهمی ها نشان می دهد در آن زمان سخت گیری 
ها به انزوای نوجوانان انجامید، خانواده های زیادی 
بیرون  هم  اتاقش  از  ما  فرزند  که  داشتند  گالیه 
و  آرامش  احساس  آیا  که  بود  این  سوال  و  نمی آید 
امنیت نمی کنند یا برای تعامل با خانواده مهرورزی 

الزم را نمی بینند و یا ائتالف هایی وجود دارد و....
به  فرار  نوجوانان  مقابله های  از  یکی  وی  گفته  به 
کمتر  خانواده  با  ارتباط  از  تا  است  مجازی  فضای 
کند. از طرف دیگر در این تحقیق بحث کاهلی در 
اصول و اعتقادات اخالقی مشاهده شد این کاهلی در 
ابعاد مختلف اثر گذاشته و توجه ما بیشتر به مناسک 
مذهبی مثل نماز و روزه شده است. باز یکی دیگر از 
مسائلی که در این تحقیق بر آن تاکید شد آن بود 
پذیری  ریسک  شاهد  نوجوانی  دوره  این  در  ما  که 
انجام  را  خطرناکی  کارهای  و  هستیم  نوجوانان 
می دهند چون مرگ را از خودشان دور می بینند ولی 
در ایام پاندمی مفهوم مرگ در دسترس شد و همین 

باعث فشار بیشتری بر نوجوانان شد.
در  پسران  و  دختران  میان  تفاوت  بحث  به  وقتی 
دوره نوجوانی چه از بعد تأثیری که از کرونا گرفتند 
و چه آسیب هایی که دیدند و یا تفریح هایی که در 
اختیارشان بود می رسیم، شاید موضوع کمی جای 
صورت  به  ما  گفت:  آسایش  دارد.  بیشتری  بحث 
و  تفریحی  فضاهای  هم  عادی  شرایط  در  واضحی 
برای  نداریم.  نوجوانان  برای  کافی  قدر  به  ورزشی 
دلیل  به  خصوصًا  است.  بیشتر  مشکل  این  دختران 
بحث های فرهنگی و انتظارات فرهنگی و نگاهی به 
نقش های جنسیتی در دختران در جامعه ما، ممکن 
است اساسًا درباره اوقات فراغت این قشر منفعل تر 
باشند. هرچند در خیلی از مسائل فرهنگی تغییرات 
جدی در دیدگاه های سنتی و دختران می بینیم. مثل 
از پسران  را  دانشگاه ها گوی سبقت  در  االن  اینکه 
در برخی از رشته ها ربوده اند. اما در شرایط پاندمی 
تفریحی،  امکانات  نبود  لحاظ  به  صورت  هر  در 

دختران بیش از پسران آسیب دیدند.
جامعه  اگر  که  است  این  مهم  نکته  داد:  ادامه  وی 
ما نگاه به وضعیت تفریحی زنان و دختران نداشته 
باشد، ما آسیب جدی می بینیم چرا که این دختران 
نمی توانند فرزندان خوبی تربیت کنند. مسئله بعدی 
برای  روان  داشتن سالمت  که  است  روان  سالمت 
بین  نگاه جامعه  نباید  دختران ما مهمتر است. پس 
دختران و پسران تبعیضی باشد. حتی به آمار ورزش 

کنیم  نگاه  که  نوجوانان  بین  در  منظم  و  حرفه ای 
انگار  است.  بیشتر  پسران  در  آمار  که  می بینیم 
پذیرفته تر است که پسران به باشگاه بروند. سوال 
و  باشگاه  میزان  چه  ما  محله های  که  است  این 
فضاهای ورزشی دارند که دختران بتوانند با آرامش 
به  توجه  با  و  کنند  پیدا  آنجا حضور  خاطر  امنیت  و 
حساسیت ها والدین هم احساس امنیت خاطر کنند. 
تازه همه اینها برای قبل از کرونا بود. به کرونا که 
رسیدیم نبود این امکانات برای دختران بیشتر دیده 

شد.
در  داد:  ادامه  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  این 
دوران کرونا عدم دسترسی نوجوانان به برنامه های 
جدی  آسیب  یک  فراغت  اوقات  برای  مشخصی 
بود. ما این را در تحقیقاتمان رسیدیم که نوجوانان 
و  ها  دورهمی  کرونا  از  پیش  می کردند  گزارش 
حضوری  فعالیت های  وقتی  داشتند.  منظم  ورزش 
عماًل  رفت  دنیای مجازی  به  چیز  و همه  قطع شد 
است  این  نکته  ریخت.  هم  به  برنامه ها  نظم  هم 
ناگزیر بود. چرا که  که رفتن به دنیای مجازی هم 
انسان نمی تواند روابط بین فردی را ایزوله کند مگر 
ارتباط  به  تمایلی  و  هستند  اسکیزوئید  که  کسانی 
از  و  داریم  نیاز  تعامل  به  انسان ها  ما  همه  ندارند. 
می زند  سر  اختالالت  برخی  که  است  نقطه  همین 
دوست  دیگران  برای  کافی  قدر  به  من  اینکه  مثل 

داشتنی هستم.
برنامه های  بگذریم  که  بحث  این  از  گفت:  آسایش 
اوقات فراغت در شرایط عادی جنبه هایی از نیازهای 
روان شناختی نوجوان را پر می کرد. نظریه پردازان 
بندی کردند.  را طبقه  انسان  اصلی  نیازهای  زیادی 
گالسر می گوید نیاز به تفریح یک نیاز تکاملی برای 
موجودات  دیگر  گونه های  در  که  انسانهاست  ما 
و  دارند  تعامل  هم  با  هم  پلنگ  و  شیر  می بینیم. 
این نیاز ژنتیکی و غریزی است. هرچه سن بچه ها 
از  اساسًا  می کند.  فرق  تعامل  شکل  می رود  باالتر 
همه این مباحث است که یک درمانی به نام بازی 
است،  کودکی  دوران  در  مؤثر  درمانی  که  درمانی 
ابداع می شود. وقتی به سن نوجوانی می رسیم انگار 

نوجوان، کودک درونش را تعطیل می کند.
این مشاور گفت: مثاًل اگر مادر سخت گیری داشته 
در  بماند.  فعال  بخش  این  که  ندهد  اجازه  و  باشد 
و  شوخی  ما  همیشگی  نیاز  از  بخشی  که  صورتی 
شیطنت است. شادابی از این بعد شخصیت می آید. 
و  می برد  کامیابی  به  را  ما  هدایت شود  درست  اگر 
خانوادگی  تعامالت  در  شود  گرفته  آن  جلوی  اگر 

صمیمیت ایجاد نمی شود.
که  نکاتی  از  یکی  کرد:  بیان  پایان  داد:  ادامه  وی 
معلم خوب  یک  نقش  داریم  تأکید  بسیار  آن  به  ما 
اگر در آموزش و پرورش معلم  این میان است.  در 
درست انتخاب شود، دانش آموزی پر انگیزه و خالق 
آموزشی  سیستم  در  که  است  الزم  داشت.  خواهیم 
ما به خالقیت توجه شود و نکته بعد این است که 
الزمه سالمت روانی در ارتباط بین نوجوانان در این 
دوره شکل می گیرد که بتواند با انگیزه حرکت کند 
نه با ترس. ما شاهد هستیم برخی از دانش آموزان 
کالسی های  هم  یا  و  مهربانشان  معلم  عشق  به 
فعالشان درس می خوانند و تالش می کنند و حس 
باعث  می کنند  کسب  روابط  این  در  که  ارزشمندی 

می شود الزم نباشد مادر مدام بگوید درس بخوان.
این مشاور گفت: اما ما از گوشه و کنار می شنویم که 
معلم های آموزش ندیده یا دچار مشکالت فردی، در 
کالس ها حاضر می شوند و کسانی که انگیزه کافی 
هستند.  فعال  حوزه  این  در  ندارند  معلمی  برای 
پاندمی هم که روابط بین فردی را تحت تأثیر قرار 
داده است. پس شاید الزم است که در این بین ما 
والدین را آگاه تر می کردیم که بتوانند انگیزه ها را در 
باید سیستم  به نظر می رسد  تقویت کنند.  نوجوانان 

نظارتی در آموزش و پرورش هم تقویت شود.

نوجوانی دو سوی انزوای اجتماعی و فرار به دنیای مجازی

نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
در  باران  بارش  آغاز  از  کرمان  استان  جنوب  جاده ای 
امروز  ظهر  از  کرمان  جنوب  ارتباطی  محورهای  اکثر 
ورود  به  توجه  کرد:با  بیان  رئیسی  مجتبی  داد.  خبر 
سامانه بارشی به جنوب کرمان میزان شدت بارشها از 
امروز افزایشی خواهد بود لذا رانندگانی که قصد تردد 
توصیه می شود  دارند  را  در جاده های جنوب کرمان 
سبقت  و  عجله،شتاب  از  و  رعایت  را  احتیاط  جوانب 
در  برف  بارش  حاضر  حال  ودر  کنند  پرهیز  غیرمجاز 

محور جیرفت به ساردوئیه آغاز شده است .
وی از رانندگان خواست در صورت انتخاب این محور 

برای تردد حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشند .

امکان  بارشها  حجم  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  رئیسی 
آبسردوئیه  و  مظفرآباد  مسیر  آبنماهای  شدن  مسدود 
یا تصمیم  و  دارد گفت:در صورت مسدود شدن  وجود 
راهداری بر مسدودی بجهت ایجاد تردد ایمن رانندگان 
از طریق  بلعکس و  از مسیر اصلی کهنوج- رودبار  و 

محور بزرگراهی تردد کنند. 
نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
جاده ای جنوب کرمان گفت:شماره تماس ۱۴۱ مرکز 
روز  شبانه  طول  در  نقل  و  حمل  و  راهها  مدیریت 
جوی  وضعیت  زمینه  در  مردم  و  مخاطبان  پاسخگوی 
اکنون کلیه راههای جنوب کرمان  راه ها است و هم 

باز و تردد در آنها جریان دارد .

رانندگان جوانب احتیاط را 
رعایت کنند



با توجه به اینکه در دوره کرونا، قیمت مسکن با شدت بسیار باالیی رشد کرد یعنی 
ماهانه بین ۷ تا ۱۰درصد رشد داشته است، افت حدود یک درصدی قیمت در آذر 
ماه از نگاه ما صرفا مساله ای روانی است. خوب همه منتظر نتیجه انتخابات امریکا، 
در  مقداری  دلیل یک  به همین  و  بودند  اقتصاد کالن  جهت گیری شاخص های 
سرمایه گذاری در مسکن تامل کردند. مساله این است که سازندگان مسکن در 
ایران، خرده سازان هستند یعنی ۹5درصد مسکن کشور را بخش خصوصی تولید 
می کند و از این ۹5درصد، زیر ۸درصد توسط تولیدکنندگان انبوه و مابقی آن را 

خرده سازان می سازند. اساسا انبوه ساز در کشور نداریم. 
اتحادیه انبوه سازان هم در واقع، پیمانکاران انبوه ساز هستند. از این رو، سرمایه گذاری 
که مثال 2۰ تا۳۰ هزار واحد مسکونی را از ابتدا تا انتهای پروژه را دست بگیرد، 
در ایران موجود نیستند. از این رو، خرده سازان دارای تحلیل درازمدت برای بخش 
مسکن نیستند. عموما لحظه ای فکر می کنند، به همین دلیل است که مسووالن 
برای اینکه فرصت کوتاهی برای خودشان پیدا کنند، شعار مسکن ارزان و وعده های 
مشابه می دهند که غلط است و اتفاق نمی افتد، کما اینکه در ۴۰ سال گذشته نیز 
این  است.  نشده  محقق  هیچ وقت  اما  شده  داده  مسکن  شدن  ارزان  وعده  بارها 
وعده ها، اما در مدتی باعث رکود می شود و از آن طرف فرار سرمایه را در این بخش 
شاهد هستیم. نتیجه این وعده های بدون پشتوانه علمی، صرفا افت تولید و فرار 

سرمایه از بخش مسکن بوده است.
از این رو، براساس مطالعات ما، بخش مسکن نه تنها افت و رکود نخواهد داشت 
از عید در میانه های  افزایش قیمت خواهیم داشت و بعد  تا عید هم  که احتماال 

این  در  مختلفی  دالیل  می کنیم.  پیش بینی  را  بیشتری  و جهش  افزایش   ۱۴۰۰
مساله از جمله بحث بودجه ۱۴۰۰ و بودجه عمرانی آن، بحث کسری تولید مسکن و 
همچنین وضعیت فروش نفت، سرازیری سرمایه به کشور و افزایش نقدینگی دخیل 
بین الملل  اقتصاد  اینکه مجموعه کارشناسان  به  باتوجه  از طرف دیگر،  هستند و 
متفق القول هستند که اقتصاد بعد از کرونا شاهد سرریز سرمایه از غرب به شرق 

خواهد بود، نیازمند زیرساخت های ساختمانی بیشتری هستیم.
چنانچه در همین دوره کرونا وقتی که اروپا و امریکا گرفتار کرونا بودند و صنعت 
توریسم و صنایع دیگر آنها دچار مشکل شده بود، سرمایه های ریز وارد کشورهای 
شرق و از جمله ایران شد و یکی از عوامل افزایش قیمت در این دوره، همین مساله 
سرمایه های خارجی بود که عمال در بازار می دیدیم. احتماال بعد از کرونا ارقام بیشتر 
سرمایه های خارجی را خواهیم دید و بستر توسعه بسیار بازتر خواهد شد و برای این 
توسعه احتمالی و سرمایه گذاری هایی که در ایران اتفاق می افتد، باید زیرساخت های 
اداری  و ساختمان  بحث مسکن  زیرساخت ها  این  از  یکی  باشیم.  داشته  را  الزم 
و... است که در حال حاضر دچار کمبود و کسری بسیاری باالیی در این زمینه 
هستیم که نه  تنها باید به نحوی جبران کنیم بلکه با تقاضای بیشتر ناشی از حضور 
سرمایه گذاران خارجی در ایران مواجه خواهیم بود. این احتمال را اگر درنظر بگیریم، 
متوجه خواهیم شد که تقاضای ما برای ساختمان های اداری و مسکونی مضاعف 

خواهد شد. از آن طرف هم کسری داریم، از این رو، بالطبع افزایش بسیار شدید 
قیمت ها را در این دوره شاهد خواهیم بود.

مسکن به دلیل اینکه بازاری آزاد و خصوصی است، فی نفسه مشکلی ندارد. آنچه 
باعث مشکالت آن می شود، از اقتصاد بیرون از مسکن یعنی اقتصاد دولتی حاکم بر 
کشور و جامعه ناشی می شود. هر موقع به اقتصاد کشور به مشکالتی بر می خورد، 
تالطماتش در مسکن جلوه گر می شود. مسکن در واقع ضربه گیر تمام مشکالت 
اقتصادی است. وقتی که مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه ای مطرح می شود 
بودن  سرمایه ای  برای  را  دیگری  کاالی  و  کنیم  فکری  که  است  این  مستلزم 
جایگزین آن بکنیم، چون وقتی نقدینگی در عرض چند سال، دو تا سه برابر می شود 
قطعا تجار، تولید کنندگان و... دنبال یک کاالی سرمایه ای هستند که ارزش پول 
خود را حفظ کنند و در این میان، ملک هم به تنها محمل جذب این پول ها تبدیل 
شده است.چرا در دنیا، مسکن به عنوان کاالی سرمایه ای مطرح نیست؟ برای که در 
هیچ کشوری، چنین اقتصادی حاکم نیست. یعنی اقتصاد ترکیبی بخش خصوصی 
و بخش دولتی که بخش دولتی آن بر کلیت اقتصاد حاکم است. نیمی از اقتصاد ما 
خصوصی است که شامل اقتصاد مسکن است و تقریبا نیمی از نقدینگی را در اختیار 
خود دارد. نیم دیگر اقتصاد ما اقتصاد نفت، طال و اورانیوم و... است که در اختیار 
دولت است. بیش از ۶۰درصد جامعه در نیمه اقتصاد بخش خصوصی اشتغال دارند. 

در بخش اقتصاد دولتی، مردم کمتر شاغل هستند اما تمام تشکیالت دولت برای 
آن اقتصاد چیده شده است، به همین دلیل است که اقتصاد بخش خصوصی روزمره 
عمل می کند و هر روز سناریوهای کوتاه مدتی را تکرار می کند برای اینکه جایگاهی 
نیست که این اقتصاد بخش خصوصی را رصد کند در تمام ابعاد آن را به طور مداوم 
پیگیری کند. کدام وزارتخانه متولی نیمی از اقتصاد ما است؟ یک معاونت در یک 
وزارتخانه! کدام بخش از وزارتخانه های دیگر، این بخش مسکن را رصد می کند و 
مدل های مختلف را بررسی می کند. در بانک مرکزی کجا؟ در وزارت صنعت کجا؟ 
تا مقصد  آیا همان کاری را که برای کشتی نفتی درنظر گرفته می شود و حتی 
اسکورتش می کنند، را برای بخش خصوصی انجام می دهند؟ بحث ما این است که 
مشکل مسکن در درون خودش نیست.بانک مرکزی کامال دراختیار دولت است و 
به شدت تولید نقدینگی می کند. بخش خصوصی هیچ نقشی در این قضیه ندارند و 
از سوی دیگر، سرمایه اش به طور مرتب در حال از بین رفتن است. باید دنبال کاالی 
سرمایه ای باشد که خودش را حفظ کند. اینها نکاتی است که باید در اقتصاد کالن 
جست وجو شود. اما درباره اینکه آیا افت قیمت مسکن در آذر ماه، شروع یک دوره 
رکود است؟ از دیدگاه من خیر! اینکه ما با رصد کوچک آمار ماهانه بخواهیم درباره 
آینده مسکن نظر بدهیم، بسیار ساده لوحانه و عامیانه است. باید فکر کنیم که چه 
تغییری در بردارهای اصلی اقتصاد ما رخ داده است که دوباره داریم به سمت رکود 
یا رونق می رویم. براساس تمام بردارهایی که مطالعه کرده ایم، دیدگاه ما این است 
که بخش مسکن رشد خود را خواهد داشت و در سال ۱۴۰۰ هم احتمال جهش 
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