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با سالم خدمت شما و تشکر از شما که با وجود مشغله کاری این 
گفتگو را با کمال میل پذیرفتید و وقت خود را در اختیار نشریه طرح 

فردا قرار دادید.
- لطفاً بیوگرافی مختصری از خودتان بیان بفرمایید.

به نام خدا ، با سالم و عرض ادب خدمت شما و تمام همشهریان 
عزیزم

من هم تشکر ویژه دارم از شما نشریه خوب طرح فردا، بنده امیر 
میرزایی هستم متولد سال ۱۳۶۱ و حدود ۱۷ سال است که وارد 
رسته آرایشی و بهداشتی شده ام و مدیریت مجموعه آرایشی امیر 
میرزایی و همچنین معاونت اتحادیه آرایشی و بهداشتی کرمان را 

عهده دار می باشم.
- در چه زمینه ای فعالیت می کنید؟

بنده در زمینه فروش محصوالت آرایشی بهداشتی، ادکلن ، رنگ مو 
و همینطور متریال و ابزار آالت سالن های زیبایی و آرایشگاه های 

مردانه فعالیت دارم.
- در مورد ارتباط و برخورد خوب با مردم و ارباب رجوع 
نظرتان را بفرمایید. شما به چه شکل برخورد کرده اید و 

تا چه اندازه در جذب مشتری موثر بوده است؟
در این مورد باید عرض کنم من بیشتر این ارتباط رو به اطمینان 
پیدا نکند، خرید  از جنس اطمینان  اگر مشتری  ربط میدهم، چون 
نمی کند و من در این زمینه خدا را شکر، بسیار موفق بوده ام و 
تمامی مشتریان ما با اطمینان از ما خرید می کنند و همیشه راضی 

هستند.
ارتباط  در  افرادی  چه  با  بیشتر  خود  کاری  زمینه  در   -

هستید؟
دسته اول مشتریانمان از همه ی اقشار و سنین مختلف و از همه 

شهرها هستند که بعد از خرید اول از ما، مشتری دائم می شوند.
نماییم،  می  تهیه  کاال  ایشان  از  ما  که  هستند  کسانی  دوم  دسته 
که  دارند  فروشندگانی  که  باشند  می  پخش  معتبر  شرکتهای  از 

خوشبختانه همیشه لطف زیادی نسبت به ما دارند.
- در مورد لوازم و تجهیزات آرایشی موجود در فروشگاه 

لوازم آرایشی میرزایی توضیحاتی بفرمایید.
تنها مغازه در کرمان هستیم که گالری اختصاصی رنگ  تقریبا  ما 

مو داریم،
و  برقی  بهداشتی  لوازم  داماد،  و  عروس  خرید  مجموعه  کاملترین 
تجهیزات آموزشگاه های زیبایی و همینطور انواع کرم های درمانی 

پوست و تجهیزات سالن ها و 
مواد مصرفی آرایشگاه ها،

ادکلن و خالصه همه وسایل آرایشی و بهداشتی را موجود داریم.
-جناب آقای میرزایی چه شد که در این زمینه مشغول 

به فعالیت شدید؟
پس از مشورت با خدابیامرز پسر خاله عزیزم ابوذر سعادت، تصمیم 
گرفتم وارد بازار کار آزاد شوم و در این صنف مشغول به کار شدم، 
با کمک پدر و برادرانم چندین سال است که در صنف آرایشی و 

بهداشتی فعال هستم.
- پول در موفقیت یک کسب و کار چه نقشی دارد؟

حال  اقتصادی  وضعیت  با  ولی  داشت  کمی  تاثیر  پول  شاید  قبال 
حاضر، وجود پول و سرمایه در هر کسب و کاری بسیار حائز اهمیت 

چک  کردیم،  می  کار  آنها  با  که  کسانی  تمام  قبال  است.  موثر  و 
بلند مدت قبول می کردند و تا موقع سررسید چک ها، جنس ها را 
می فروختیم. اما االن فقط باید پول نقد برای خرید کاال بپردازیم و 
جنسهایی که ما خریداری می کنیم قیمتهایشان باالست و اگر کسی 
بخواهد در این کار ماندگار شود متاسفانه سرمایه زیادی می خواهد.
 - آیا مانند بسیاری مشاغل، شغل شما هم تحت تاثیر 
دولت،  سیاست،  کرونا،  ویروس  نظیر  بیرونی  عوامل 

جامعه قرار دارد؟
نبوده  امان  از ویروس کرونا در  متاسفانه هیچ صنفی در تمام دنیا 
است، صنف آرایشی بدون کارشناسی با توجه به اینکه سال قبل در 
گروه یک کسب و کار قرار گرفتیم متاسفانه سراسری اعالم کردند 
قرمز  شهرهای  در  فروشگاهها  و  می گیریم  قرار  دوم  گروه  در  که 
تعطیل می باشد. کار ما بخش بزرگی از بهداشت جامعه را تامین 
می کند و همه کاالهای ما جنبه لوکس گرایی و تجمالتی نیستند 
و داستان این تعطیلی ها ضربه بسیار بزرگی به کار ما زده است، 

چون تمامی اجناس ما تاریخ مصرف دارد و در صورت عدم فروش 
به موقع ، هیچ شرکتی مرجوعی ندارد و مجبور هستیم منهدم کنیم.  
از طرفی بحث اجاره سنگین مغازه ، حقوق پرسنل، بیمه ، مالیات و 
کل هزینه های زیادی که به ما تحمیل می شود، ضررهای هنگفتی 

به من و  تمام هم صنفی های من وارد آورده است.
آرایشی  لوازم  فروشگاه  های  مزیت  و  ها  تفاوت   -  
میرزایی نسبت به دیگر هم صنفی های تان در چیست؟
تفاوت ما با دیگر فروشگاهها در شهر کرمان اول از همه، اخالق و 
مشتری مداری می باشد. دوم اینکه جنس ما جور است  و تقریبا 
همه مدل کاالی پرفروشی را داریم. سوم اینکه اجناس با کیفیت 
از  و  باشد  ما می  به دیگران مزّیت  ما نسبت  قیمتهای منصفانه  و 
همه مهمتر با تجربه ای که ما در مورد سلیقه های مختلف داریم 
سعی می کنیم بهترین جنس را ارائه دهیم که مشتری از خرید خود 

راضی باشد.
- مشکالت و معضالت پیش روی حرفه ی شما چیست؟

از مشکالت این حرفه باید بگویم مشکل و معضلی است که االن 
همه کاسبهای ایران با آن مواجه هستند و آن عدم ثبات قیمت کاال 
است، هر موقع کاال می فروشیم دفعه بعد از سرمایه مغازه کم می 
شود و مجبوریم تعداد کمتری کاال داشته باشیم. دومین معضل این 
است متاسفانه هزینه های مغازه زیاد می باشد و بحث این تعطیلی 
ها ضربه سنگینی به ما میزند که متاسفانه غیر قابل جبران میباشد.

انجام  طریقی  چه  از  بیشتر  بازاریابی شما  و  -تبلیغات 
می گیرد؟

تبلیغات ما بیشتر از طریق سنتی فروش کاال و اینکه اگر مشتری 
راضی باشد به دیگران توصیه می کند از فروشگاه ما خرید نمایند. 
در واقع باید بگویم که کیفیت محصوالت و اورجینال بودن محصول 
که به مشتری میدهیم خود بهترین تبلیغ برای مجموعه ما محسوب 

می شود.
در بحث بعدی چند سالی است از طریق فضای مجازی و مخصوصا 
اینستاگرام، مشتریانی از کل ایران داریم که هر محصولی بخواهند 

برایشان می فرستیم.
- برای راضی نگه داشتن مشتریان اولین قدم چیست؟
اینکه  اولین قدم به گمان بنده احترام به طرف مقابل می باشد و 
همیشه این را در نظر بگیریم اگر چیزی برای خود نمی پسندیم برای 
دیگران هم نپسندیم پس همیشه با صداقت رفتار کنیم که از اصول 

اول هر کاری داشتن صداقت است.
- از نقطه نظر شما تفاوت بین افراد موفق و ناموفق در 

چیست؟
افراد موفق خوب فکر می کنند، خوب عمل می کنند و منتظر کسی 
نمی مانند که کمکشان کنند، مواقعی که همه ایستاده اند آنها برای 
رسیدن به اهدافشان تالش می کنند و حرکت می کنند، بعد از هر 
شکست قوی تر می شوند، نصیحتها و تجربه دیگران را می شنوند و 
از نکته های مثبت صحبت های افراد در جهت پیشبرد اهداف خود 

استفاده می کنند.
بوده و سبب  از همه قوی تر  - آن تفکری که در شما 

موفقیتتان شده چه بوده است؟
همیشه به دیگران احترام می گذارم ، نتیجه ی مثبت این عمل را 

همیشه در زندگی خود دیده ام.
- در ماندگاری و تداوم یک کسب و کار چه فاکتورهایی 

حائز اهمیت است؟
توکل به خدا، صبر، صداقت، انصاف و پشتکار،  فاکتورهای مهم در 

موفقیت هر فرد می باشند.
- صحبت پایانی:

در پایان از تمام کسانی که به موفقیت بنده کمک کردند مخصوصا 
پدر و مادرم، برادرانم، همسرم و دوستانم صمیمانه سپاسگزارم.

همیشه  مهربانم  مادر  و  پدر  خیر  دعای  که  کنم  می  شکر  خدارا 
همراهم است.

راه  سه  و  چهارراه  حدفاصل  مطهری  خیابان  ما  فروشگاه  آدرس 
احمدی، جنب کوچه ۳۵ مطهری، آرایشی امیر میرزایی

۰۳۴۳۲۲۲۸۷۹۳
۰۹۱۲۹۲۲۱۷۹۷

@ arayeshi_amirmirzai:آدرس اینستاگرام
خبرنگار نشریه طرح فردا: هانی زمانی

خوش رفتاری، مشتری مداری، جور بودن اجناس، کیفیت 
محصوالت و قیمتهای منصفانه، راز فروش موفق است

گفتگویی خواندنی با جناب آقای امیر میرزایی 
مدیر محترم مجموعه فروشگاه های آرایشی میرزایی

جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان گفت: در زمینه برگزاری مراسم 
شب های قدر و نماز عید فطر مصوب شده در شهرهای زرد و آبی با رعایت 
پروتکل ها از جمله فاصله گذاری و زدن ماسک برگزار می شود و در شهرهای 
نارنجی و قرمز صرفا در فضای باز و زمان برگزاری مراسم حداکثر دو ساعت و 

با رعایت فاصله گذاری باشد.
دکتر"محمدصادق بصیری" در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا اظهار کرد: 
در ستاد ملی کرونا اعالم شد نوع جدیدی از ویروس کرونا در هند شناسائی شده 
و به دلیل نزدیکی و ارتباط هند با مرز شرقی کشور ما، استان های شرقی باید 

آمادگی الزم را برای کنترل مبادی ورودی داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر در استان کرمان هشت شهرستان )سیرجان، شهربابک، 
هفت  قرمز،  وضعیت  دارای  جیرفت(  و  کهنوج  بافت،  رفسنجان،  زرند،  کرمان، 
شهرستان )انار، بردسیر، بم، رودبار جنوب، کوهبنان، منوجان و نرماشیر( نارنجی 
و  گنج  قلعه  فاریاب،  عنبرآباد،  ریگان،  راور،  رابر،  )ارزوئیه،  شهرستان  هشت  و 
فهرج( در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و تغییر وضعیت جیرفت و کهنوج از 
نارنجی به قرمز نگرانی را در شهرستان های جنوبی افزایش داده و باید حساس 

تر باشیم.
بر تشدید  اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا در هفته گذشته مبنی  با  بصیری 
نظارت بر اجرای محدودیت های کرونایی و تشکیل روزانه جلسات ستاد استانی 

تصریح کرد: هر روز با رویکرد منطقه ای ستاد استانی تشکیل شده است.
معاون استاندار کرمان در ادامه با اشاره به مصوبات ستاد کرونا بیان کرد: کادر 
اجرایی مدارس در مناطق قرمز و نارنجی برای کارهای آموزشی حداکثر باید سه 

نفر حضور داشته باشند.

مصوب  فطر  عید  نماز  و  قدر  های  مراسم شب  برگزاری  زمینه  در  افزود:  وی 
شده در شهرهای زرد و آبی با رعایت پروتکل ها از جمله فاصله گذاری و زدن 
ماسک برگزار می شود و در شهرهای نارنجی و قرمز صرفا در فضای باز و زمان 

برگزاری مراسم حداکثر دو ساعت و با رعایت فاصله گذاری باشد.
بصیری با بیان اینکه با توجه به اینکه منع تردد شبانه همچنان برقرار است، در 
شب های قدر در سطح شهرها این منع تردد برداشته می شود، گفت: برگزاری 
نماز عید فطر نیز مانند مراسم شب های قدر در شهرهای دارای وضعیت های 

زرد و آبی و قرمز و نارنجی خواهد بود.
برای  طرحی  آینده  هفته  شد  اعالم  کرونا  ستاد  در  امروز  کرد:  تصریح  وی 

تسهیالت در نظر گرفته شده برای اصناف ارائه می شود.
جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان گفت: کرمان جزو استان های 
اخیر  های  محدودیت  در  درصد(   ۸۱ مردم)معادل  و  اصناف  تمکین  در  برتر 

کرونایی بوده است.
وی افزود: میزان استفاده از ماسک در کشور ۶۳ درصد و در استان کرمان ۶۵ 

درصد است که باید بیش از این باشد.
بصیری تصریح کرد: وضعیت ما در رعایت پروتکل ها نسبت به میانگین کشور 
با دقت و جدیت  باید  به ویروس جدید هندی کار  با توجه  بهتر است و  نسبتا 

بیشتری صورت بگیرد.
دکتر"حمیدرضا رشیدی نژاد" رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این 
جلسه گفت: در قرارگاه عملیاتی طرح شهید سلیمانی، مقرر شد نظارت بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی توسط بسیج ادارات صورت بگیرد چراکه بعضا در ادارات 

پروتکل های بهداشتی رعایت نمی شود.

برگزاری مراسم شب های قدر در استان کرمان
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 با توجه سیاست گذاران به بازار سرمایه، در چند روز گذشته خبرهای 
مثبتی به بورس تهران مخابره شده که در صورت اجرایی شدن، 

می تواند امید دوباره به دل این بازار بتاباند.
اما نکته اینجاست که در فرازوفرود سنگین بازار سرمایه، ایرادات 
و نواقص و تخلفاتی وجود داشت که اگر قصد بهبودی این بیمار 

ناخوش احوال راداریم، باید از تکرار دوباره آن ها جلوگیری کنیم.
اگرچه تا قبل از سال ۹۹ هم گهگاه اختالل در سامانه معامالت، 
سیل  ورود  با  ولی  می کرد؛  ایجاد  سهامداران  برای  مشکالتی 
اختالل  بازار،  بورس در سال ۹۹ و رونق معامالت  به  سهامداران 
سامانه معامالت و هنگی هسته و سیستم کارگزاری ها به معضل 
هرروزه بازار تبدیل شد. روزی نبود که بازار صف خرید شود و سامانه 
معامالت به لحاظ نرم افزاری یا سخت افزاری اختالل پیدا نکند یا 

سامانه معامالتی چند کارگزاری از دسترس خارج نشود.
برابر می شد.  چند  اولیه هم مشکالت سهامداران  روزهای عرضه 
قیمت سهم ها با تأخیر در سامانه معامالتی کارگزاری ها نمایش داده 
می شد و چه بسیار نمادهایی که رخت سبزشان را به خاطر همین 

اختالل با جامه سرخ عوض کردند.
بازار سرمایه  اگر قصد ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در 
راداریم، باید زیرساخت های بازار برای فعالیت سهامداران خرد فراهم 

باشد و ارتقای سامانه معامالت، جزو اولویت هاست.
سهامداران  اعتراض  و  انتقاد  شاهد  همواره  گذشته،  سال  یک  در 
به سرخطی ها و ثبت سفارش های مشکوک بودیم. در بازاری که 
معمواًل یا صف خرید است و یا صف فروش، سرخطی زدن یک 
امتیاز محسوب می شود و طبق برخی شواهد و قراین، برخی کدها به 

دالیلی، برای ثبت سفارش سرخطی از رانت برخوردار بودند.
گاهی هم صف خرید یک سهم با یک عرضه بدون منطق به صف 
فروش کشیده می شد و مشخص نبود آیا قصد و غرضی در کار بوده 
یا نه. نظارت بر ثبت سفارش ها و جلوگیری از ثبت سفارش هایی که 
می تواند روند عادی سهم را دستخوش تغییر کند و موجب تحمیل 

ضرر و زیان به سهامداران خرد گردد، ضرورت دارد.
و  قوانین  سلیقه ای  اجرای  سرمایه،  بازار  مشکالت  از  دیگر  یکی 
بازگشایی  و  توقف  به  مربوط  مقررات  اگرچه  است.  بازار  مقررات 
در  ولی  است،  کاماًل شفاف  مالی شرکت ها  و گزارش های  نمادها 

اجرای این مقررات گاهی بسیار سلیقه ای رفتار می شود.
از همه بدتر تنبیه سهامداران به جای مدیران متخلف است. در این 
بارها مشاهده کرده ایم که مدیران شرکت ها در افشای  چند سال 
اطالعات، قصور کرده یا با دست کاری در صورت های مالی و ارائه 
اطالعات گمراه کننده به بازار، موجبات ضرر و زیان سهامداران را 
فراهم کرده اند؛ ولی واکنش ناظران بازار به چنین تخلفاتی، توقف 
طوالنی مدت نمادها یا انتقال به بازار پایین تر بوده که قطعاً چنین 
تنبیهی بیشتر به ضرر سهامداران خواهد بود!شرکت های متعددی در 
صف ورود به بازار سرمایه هستند و تاکید تحلیلگران هم همواره بر 
افزایش عمق این بازار با اقداماتی همچون ورود شرکت های جدید 
به بازار بوده اما؛ گاهی فرآیند پذیرش شرکت ها، حاشیه ساز می شود 
و عرضه های اولیه در قیمتی باالتر از ارزش ذاتی انجام می شود و 
از  بعد  سهامداران عمده هم مسئولیتی در قبال روند قیمت سهم 
عرضه اولیه ندارند.حداقل انتظار فعاالن بازار سرمایه این است که 
سهامداران عمده متعهد شوند مثاًل در یک سال ابتدای عرضه سهم، 
سهم را در قیمت عرضه اولیه حمایت کنند و سهم ها به قیمت کمتر 
از عرضه اولیه نرسند تا به این ترتیب اگر سهمی گران عرضه اولیه 

شد، سهامداران خرد متحمل ضرر و زیان نشوند.
مالی  نهادهای  عملکرد  به  سرمایه،  بازار  مشکالت  از  بخشی 
بازمی گردد.  اصالح مقررات نهادهای مالی و نظارت دقیق بر عملکرد 
آن ها ضرورت دارد. ضمن اینکه تخلفاتی که به هیات های رسیدگی 

گزارش می شود، با تأخیر بسیار موردبررسی قرار می گیرد.

 رمز دستیابی به بیشترین 
بازدهی و کارآیی

بی شک مغز هوشمندترین و در عین حال پیچیده ترین عضو جسم 
آدمی ست که وظیفه راهبری و مدیریت تمامی رفتارها و رویکردهای 
انسانی را بر عهده دارد. این پیچیدگی به حدی هست که دانشمندان 
و محققان در گذر سال ها و قرن ها، هنوز نتوانسته اند اشرافی کامل 
بر مکانیزم عملکردی آن پیدا کنند. اما مطمئناً می توان با آگاهی 
افزایش  را  آن  کارآیی  و  بازدهی  مغز،  عملکردی  قوانین  برخی  از 
اثربخش تری به سمت اهداف حرکت  چشمگیری داد و به شکل 
کرد.به نظر می رسد عادت ها مهمترین ترفند مغز برای مدیریت منابع 
محدود و استفاده حداکثری از قدرت پردازشی محدود خویش برای 
مدیریت کارهای روزمره باشند. بااین وجود گاهی همین عادت ها به 
ابزاری برای شکل گرفتن حماقت حداکثری در این ارگان هوشمند 
این را ندارد که مانع  تبدیل می شوند؛ به طوری که مغز حتی توان 
انسان  جسم  به  را  آسیب  بیشترین  که  شود  غذاهایی  خوردن  از 
می رسانند یا جلوی کشیدن سیگار را که یکی از اقدامات آسیب زننده 

به سلول های مغزی هست، بگیرد.
در  ریشه  مغز  توسط  مبرهنی  و  ارتکاب چنین حماقت های واضح 
برخی  گرفتن  در  ارگان  همین  طرفی  از  دارد.  انسانی  عادت های 
تصمیمات ساده و پیش پاافتاده چنان مته به خشخاش می گذارد که 
بخش بزرگی از منابع اش صرف تعیین تکلیف در مورد انجام دادن یا 

انجام ندادن یک کار ساده می شود.
و همین  است  انسان  بدن  در  باثبات  اما  مغز عضوی سخت تغییر 
مشخصه می تواند هم به عنوان یک نقطه ضعف و هم به عنوان 
یک نقطه قوت بزرگ برای آدمی عمل کند. برای استفاده حداکثری 
این مشخصه مغزی کافیست ما روش های طراحی و مدیریت  از 
عادت ها را بیاموزیم و به درستی به کار بندیم. در این صورت خواهیم 
توانست با صرف کمترین توان و منابع و به شکلی پایدار و پیوسته 

به سمت دستیابی به اهداف و موفقیت های بزرگ حرکت کنیم.
تنها کاری که باید انجام داد، حذف عادت های نادرست و مانع در 
برابر رسیدن به اهداف، از مجموعه عادت های روزمره و اضافه کردن 
عادت های کوچک اما تأثیرگذار در جهت حرکت به سمت همان 

اهداف است.

ممانعت از اشتباهات و 
تخلفات تکراری “بورس”

فضای  در  فرزند  پنج  از  بیش  با  غربی  سلبریتی های  تصاویر   
رسانه ای و شبکه های اجتماعی برای تشویق خانواده های اروپایی 
و آمریکایی به فرزندآوری به راحتی می چرخد اما در شبکه های 
اجتماعی که ایرانیان فعالند، سلبریتی ها با سگ و گربه خانگی در 

حال نمایش خود هستند!
دکتر حسین روازاده؛ دبیرکل جامعه اسالمی حامیان کشاورزی 
ـ اسالمی در اشاره به تأثیر  رسانه   ایران و پژوهشگر طب ایرانیـ 
ملی  و  سلبریتی ها در کاهش جمعیت کشورمان در یادداشتی 

نوشت:
کاهش جمعیت در ایران به موضوع چالشی و پیشابحرانی تبدیل 
شده و با کمال تأسف باید گفت، برای نخستین بار در طول تاریخ 
نرخ رشد جمعیت به ۰.۷۳ درصد رسیده است؛ در همین مقدمه 
بگذارید میخ آخر را بکوبم، فرهنگ غربی تا جایی که توانسته 
خود را در بین مردم و به ویژه مقلدان غرب جا کرده است اما 
زمانی که می گوییم چرا رونالدو، بکهام، آنجلینا جولی و آنتونی 
کوئین معروف و ده ها سلبریتی غربی دارای خانواده پرجمعیت 

هستند، همه از این فرهنگ رویگردان می شوند!
اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  و  سلبریتی ها  با  سخن  روی 
جمعیت  کاهش  ترویج کننده  به  خود  متأسفانه  که  است  ایران 
پخش شده  برنامه  بخش های  از  یکی  به  فقط  شده اند؛   تبدیل 
مرد  بازیگر  دورهمی  برنامه  مهمان  کنید:  توجه  در صداوسیما 
۳۵ساله در پاسخ به سؤال مهران مدیری که می پرسد: چرا ازدواج 
نمی کنی؟ اندکی مکث می کند و با پوزخندی می گوید: فکر کن 
عروسک های  به مانند  هم  تماشاگران  نره!،  دیگه  و  بیاد  یکی 
کوکی برای این پاسخ دست می زنند؛ تبلیغی کاماًل سمی برعلیه 
فرزندآوری در صداوسیمای وطنی نشان از بی توجهی کامل به 
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی برای افزایش موالید دارد، اما 
چنین برنامه هایی یک یا دو بار تکرار نشده بلکه بارها با دعوت 
از سلبریتی های غیرمسئول، ازدواج و فرزندآوری منکوب شده و 

ابایی از پخش آنها نیز کسی ندارد!
فضای  در  فرزند  پنج  از  بیش  با  غربی  سلبریتی های  تصاویر 
رسانه ای و شبکه های اجتماعی برای تشویق خانواده های اروپایی 
و آمریکایی به فرزندآوری به راحتی می چرخد اما در رسانه های ما 
و شبکه های اجتماعی که ایرانیان فعالند، سلبریتی ها را با سگ 
و گربه خانگی به نمایش می گذارند؛ کاش در اینجا ما غربگرا 

بودیم!

غربی  سلبریتی های  که  شود  مطرح  است  ممکن  سؤال  این 
به خاطر مکنت مالی فرزند بیشتری اختیار می کنند اما در میان 
مردم این کشورها چنین خبری نیست! پاسخ تنها یک پژوهش 
ساده است تا ببینید خانواده های چندده نفری در میان آمریکایی ها 
به چه میزان است. متأسفانه کمترین نرخ باروری به ایران تعلق 

گرفته و سایر کشورهای جهان وضعیت بهتر از ما دارند!
تا کی باید شاهد ضدتبلیغ علیه فرزندآوری در کشور باشیم؛ چرا 
جای خانواده هاشمی با چند فرزند در کتب درسی دانش آموزان 
داستان  کتاب های  در  تک فرزندی  خانواده های  شاهد  ابتدایی، 
هسته  با  زیبا  نقاشی های  جای  یا  هستیم  خردسال  کودکان 
خانواده پرجمعیت را نقاشی حیوانات گرفته است؛ حیوان دوستی 
و آشنایی کودکان با انواع و اقسام آن جای خود اما مهم تر از آن 

آینده ایران نیست!
باردار  باربی  عروسک های  غربی  کشورهای  که  شرایطی  در 
برای تشویق  رئیس«  از جمله »پسر  متعددی  انمیشین های  و 
خانواده ها به موالید بیشتر تولید می کنند، فرهنگ سازی را برای 
و  شبه روشنفکران  سو،  این  در  اما  داده اند  ترتیب  نیز  کودکان 
نگهداری  و  می کنند  تقبیح  را  ازدواج  غیرمتعهد،  سلبریتی های 

سگ و گربه را کم دردسرتر از فرزند داشتن تبلیغ می کنند.
اخیراً در کشورهای غربی برای ترغیب زوج ها به فرزندآوری، از 
مدل های معروف و برنامه های مدلینگ لباس و استیج استفاده 
می کنند؛ غرب هوشمندانه برای جوامع و کشورهای خود خطر 
را احساس کرده و از دو دهه اخیر فرهنگ سازی برای افزایش 
جمعیت را با استفاده از رسانه و ارائه بسته های تشویقی واقعی 

آغاز کرده است.
از مجالت  بین المللی ووگ که  و  پرطرفدار  نمونه مجله  برای 
اصلی حوزه مد در دنیا محسوب می شود، عکس روی جلد خود 
را بارها به مدل ها یا سلبریتی های معروف باردار اختصاص داده 
تشریفاتی  جنبه های  و  فشن  مد،  حوزه  در  بیشتر  ووگ  است؛ 
زندگی و سبک زندگی خوانندگان، بازیگران و مدل ها متمایل 
است؛ حال این را با مجالت داخلی ایران مقایسه کنید و حتی 
تصویر نخست روزنامه های کشور، تا به حال چند نمونه از تصویر 
خانواده های پرجمعیت یا بازیگران و سلبریتی های معروف باردار 

در صفحه نخست دیده اید؟
متناسب  البته  فرهنگ سازی های  نوع  این  از  بخواهد  دلتان  تا 
با جوامع غربی از سوی دولت ها و رسانه های این کشورها در 

حال برنامه ریزی و انجام است؛ 
یکی از طرح های موفقی که از 
آن برای تشویق به فرزندآوری 
مراحل  اینکه  از  بعد  غرب  در 
سطح  در  شد!!  طی  قانونی 
تجاری  آگهی های  از  گسترده 
به جای یک فرزند از سه فرزند 
در آن آگهی استفاده می شود، 
در حالی که در آگهی های ما 
فرزند  دو  یا  یک  از  ایران  در 

بهره گرفته می شود.
اگر خاطرتان باشد، شیر دادن 
بنا  دوره ای  در  نوزاد  به  مادر 
به دالیل واهی، بسیار به قولی 
بود و شیرخشک  افتاده  از مد 
دادن  با  که  می شد،  جایگزین 

هشدار درباره خطرات محروم کردن نوزاد از شیر حیاتی مادر، 
تا حدودی این فرهنگ سازی اشتباه برطرف شد ولی در آن سو 
تصاویر شیردادن مادران از جمله بازیگران و مدل های معروف 
در  اخیر  سال های  در  می نشست!  غربی  مجالت  جلد  به روی 
روسیه مراسمی تحت عنوان »والدین پرافتخار« برگزار می شود 
رئیس جمهور  از سوی  پرافتخار  والدین  ملی  نشان  آن  در  که 
روسیه یعنی والدیمیر پوتین به منتخبان آن داده می شود؛ نشان 
ملی از اهمیت اجتماعی و سیاسی باالیی در این کشور برخوردار 
است و در این مراسم به خانواده های پرجمعیت این نشان داده 
می شود! تا به امروز کدام یک از مسئوالن ایرانی به تقلید از چنین 
از طرح های  از برخی  تبلیغاتی پرداخته است؟ به غیر  مدل های 
تحت عنوان طرح تشویق خانواده ها به فرزندآوری که تقریباً تا به 
امروز هیچ بازخورد مثبتی از آن دریافت نشده، چه کاری کرده اند؟

خانواده های  میان  در  فرزندآوری  و  باروری  نرخ  کاهش  برای 
ایرانی دالیل مختلفی می توان در نظر گرفت؛ متأسفانه تاکنون 
بیشتر حول بحث اقتصادی برای توجیه این چالش بزرگ ملی 
برای  این جای خود ولی فرهنگ سازی  مانور داده شده است، 
افزایش جمعیت کجاست؟ روزگاری همین که از در خانه بیرون 
می آمدید، شعار نحس »فرزند کمتر، زندگی بهتر« بر در و دیوار 
شهرها نقش بسته بود؛ روی محصوالت غذایی و خوراکی، در 

کتاب های درسی، در تبلیغات صداوسیما، در سریال ها و فیلم های 
سینمایی و... به روش های مختلفی  سیاست کاهش جمعیت تبلیغ 
می شد ولی حاال که بعد از چند دهه فهمیدیم که چه خیانت 
و جنایتی علیه کشورمان انجام داده ایم، همه انگشت به دهان 
مانده اند که چه کنند، چرا از یک دهه که رهبر عزیزمان، خواهان 
افزایش جمعیت شده اند، کار تبلیغی و فرهنگ سازی جدی در 
این مسیر صورت نگرفته است؟ چرا شاهد برنامه ها، سریال ها 
و فیلم هایی در همین صداوسیمای ملی هستیم که به ضدتبلیغ 
بدون  خانواده های  به چه دلیل  شده اند؟  تبدیل  فرزندآوری  برای 

فرزند یا تک فرزند در سریال ها به نمایش گذاشته می شوند؟
برای  درست  روش های  با  فرهنگ سازی  امروزمان،  اولویت 
ترغیب خانواده ها به فرزندآوری است؛ متأسفانه فرزندآوری در 
میان خانواده ها با توان اقتصادی باال نیز کاهش چشمگیر داشته 
که این خود یکی از علت هایی است که نشان از اهمیت اقتصاد 
در درجه چندم برای افزایش موالید دارد؛ به هرحال مسئوالن و 
دست اندرکاران رسانه ها و تولیدکنندگان برنامه های صداوسیما 
جمعیت  افزایش  کلی  سیاست های  عنوان  تحت  آنچه  بیایند 
ابالغ شده را به درستی اجرا کنند و در افزایش موالید تقلیدکننده 

خانواده های پرجمعیت غربی باشند!

حداقل در فرزندآوری "غرب گرا" باشید!

گیری  همه  روان”،  سالمت  “بحران  روزها  این  شک  بدون 
را گرفتار  اپیدمی کووید۱۹-، جهان  با  توام  دیگری است که 
و نگرانی ها را در مورد خطر افزایش گرایش به خودکشی به 
ویژه در میان جوانان به دلیل مشکالت و محدودیت های ناشی 

از شیوع این بیماری در نقاط مختلف دنیا تشدید کرده است.
تصویری  مختلف  کشورهای  در  شده  انجام  مطالعات  هرچند 
پیچیده از روندهای متفاوِت اقدام به خودکشی ارائه می دهد اما 
افزایش میزان ابتال به افسردگی، اضطراب و خودکشی در بین 

کشورها تقریبا پابرجا بوده است.
داده های مربوط به همه گیری های گذشته حاکی از ارتباط 
افزایش  و  گیری  همه  وقوع  بین  توجهی  قابل  و  مستقیم 
خودکشی است. برای مثال کمیسیون حمل و نقل تورنتو در 
گیری  همه  نخست  ماه  هشت  طی  که  کرده  گزارش  کانادا 
موارد اقدام به خودکشی یا مرگ تقریبا یک سوم افزایش پیدا 

کرده است.
فاکتورهای خطرزای بسیاری برای خودکشی وجود دارد که با 

همه گیری مرتبط هستند،  از جمله:
- اضطراب و ترس از ابتالی اعضای خانواده

- فشارهای مالی
جمعی،  فعالیتهای  و  دوستان  با  اجتماعی  تعامالت  کاهش   -

وقفه در اهداف زندگی و فعالیتهای روزمره
- احساس ناامیدی و درماندگی

- افزایش استرس های خانوادگی به دلیل دورکاری و تحصیل 
در خانه

- افزایش دعوا و اختالفات خانوادگی
از سوی دیگر در حالی که برخی از کشورهای مرفه تر، آمار 
متفاوتی از نرخ خودکشی در ماه های نخست همه گیری ارائه 
کرده اند که حکایت از کاهش موارد اقدام به خودکشی دارد اما 
کارشناسان سالمت روان همچنان معتقدند که کاهش میزان 
موارد خودکشی در دوران همه گیری نمی تواند بیانگر وضعیت 

کلی بهداشت روانی در یک جامعه باشد.
آنها تاکید دارند: هرچند داده های اولیه حاکی از کاهش نرخ 
خودکشی ملی در سال ۲۰۲۰ در برخی از کشورها از جمله در 
ایاالت متحده است اما این کشورها اطالعاتی که براساس داده 

های جمعیتی طبقه بندی شده باشد، ارائه نمی دهند.
کارشناسان می گویند: این داده ها باید با “احتیاط” تحلیل و 
تفسیر شوند زیرا ممکن است آسیب های ذهنی و روانی ناشی 

از همه گیری به طور مستقیم ارائه نشده باشد.
ناامنی  و  اجتماعی  انزوای  قرنطینه،  و  ها  محدودیت  اعمال 
بسیاری  و  کرده  وارد  افراد  بر  روانی  روحی  آسیب  اقتصادی، 
فرضیه افزایش نرخ خودکشی در سال گذشته را مطرح کردند. 
بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  اولیه  های  داده  هرچند 
ها نشان می دهد طی سال ۲۰۲۰ در ایاالت متحده مجموع 

میزان خودکشی کاهش ۵.۶ درصدی داشته است.
است  ممکن  که  کنند  می  تاکید  کارشناسان  وجود،  این  با 
و  گیری  همه  بین  پیچیده  و  متقابل  تاثیر  آمار،  این  ارائه  در 
چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد، امنیت شغلی، امنیت شخصی و 

بهداشت روانی درک نشده باشد.
در حالیکه متخصصان سالمت روان بر اثرات منفی همه گیری 
کارشناسان  از  گروهی  دارند،  تاکید  افراد  روانِی  بهداشت  بر 
نرخ  که  شدند  مدعی  جدید  بررسی  این  نتایج  براساس 
شیوع  نخست  های  ماه  در  ثروتمند  کشورهای  در  خودکشی 

بیماری کووید۱۹-، ثابت بوده است.
نتیجه بررسی منتشر شده در مجله روانپزشکی النست نشان 
می دهد: موارد خودکشی در کشورهایی با درآمد متوسط و باال 
زیادی  میزان  به  کووید۱۹-  گیری  همه  ابتدای  های  ماه  در 

بدون تغییر باقی مانده یا کمتر از حد انتظار بوده است.
نویسندگان این مطالعه اظهار داشتند: بسیاری از این کشورها 
حمایت های بیشتر از سالمت روان را ترتیب داده و شبکه های 
ایمن مالی ایجاد کرده اند که ممکن است به بهبود اثرات منفی 

اولیه همه گیری کمک کرده باشد.
باید هوشیار و  اند که دولت ها  آنان تاکید کرده  با این حال، 
آماده باشند و به دلیل “نامشخص بودن تاثیرات طوالنی مدت 
آمادگی  آن”،  اقتصادی  اثرات  و  روان  سالمت  بر  همه گیری 

داشته باشند تا به موقع واکنش نشان دهند.
این مطالعه شامل داده های ملی ۱۰ کشور و داده های مربوط 
به ۲۵ منطقه خاص در ۱۱ کشور بوده است. در این گزارش 
هیچ مدرکی در مورد افزایش موارد خودکشی در هیچ یک از 
کشورهای مورد بررسی مشاهده نشد. همچنین در ۱۲ کشور 
یا منطقه شواهدی وجود دارد که نشان میدهد موارد خودکشی 

کمتر از حد انتظار بوده است.
نویسندگان این گزارش دالیل مختلفی را برای عدم افزایش 
میزان خودکشی طی ماه های نخست همه گیری مطرح کرده 
در  افراِد  از  حمایت  برای  تالش  در  جوامع  است  ممکن  اند. 
با  جدید  های  راه  از  افراد  است  ممکن  بوده اند،  معرض خطر 
است  ممکن  همچنین  و  باشند  کرده  برقرار  ارتباط  دیگران 
برخی از روابط به دلیل حضور بیشتر اعضای خانواده در خانه 

تقویت شده باشد.
جین پیرکیس، مدیر مرکز بهداشت روان در دانشگاه ملبورن 
و محقق ارشد این مطالعه گفت: ما باید به نظارت بر داده ها 
افزایش در میزان خودکشی،  ادامه دهیم و نسبت به هرگونه 
به ویژه با ظهور پیامدهای اقتصادی کامل همه گیری، بیشتر 

برنامه های  و  روان  بهداشت  افزایش خدمات  باشیم.  هوشیار 
ایمن مالی ممکن  ارائه شبکه های  از خودکشی و  پیشگیری 
است به جلوگیری از تاثیرات مخرب احتمالی و بلندمدت همه 

گیری در گرایش به خودکشی کمک کند.
طرز  به  مردم  از  بسیاری  زندگی  که  دانیم  می  افزود:  وی 
چشمگیری در دوران همه گیری تغییر پیدا کرده و همچنان 
ادامه دارد. ما باید بدانیم که خودکشی تنها شاخص تاثیر منفی 
جامعه  اضطراب  سطح  نیست-  روان  بر سالمت  گیری  همه 
زیاد است و ما باید اطمینان حاصل کنیم که از مردم حمایت 

می شود.
همچنین محققان در مورد برخی سیگنال ها مبنی بر تاثیر همه 
گیری بر میزان خودکشی در کشورهای کم درآمد و با درآمد 
برای  فقط  ها  داده  اگرچه  دادند،  پایین هشدار  به  رو  متوسط 

اقلیت کوچکی از این کشورها در دسترس بوده است.
میزان  با  کشورهای   ،  bmj پزشکی  نامه  هفته  گزارش  به 
درآمد باال که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند شامل 
استونی،  انگلیس،  کرواسی،  شیلی،  کانادا،  اتریش،  استرالیا، 
آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نیوزیلند، لهستان، کره جنوبی، اسپانیا 
و ایاالت متحده بوده است. همچنین کشورهای متوسط رو به 

باال شامل برزیل، اکوادور، مکزیک، پرو و روسیه بوده است.
دهه  یک  از  پس  خودکشی  نرخ  ژاپن  در  که  درحالیست  این 
روند کاهشی، همزمان با همه گیری کووید۱۹- افزایش پیدا 

کرده است.
وزارت رفاه و سالمت ژاپن روز ۲۲ ژانویه سال جاری اعالم 
کرد: بر اساس اطالعات اولیه در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ هزار 
و ۹۱۹ نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست داده اند که 

نسبت به سال قبل افزایش ۳.۷ درصدی داشته است.
در بیش از یک دهه، سال گذشته اولین سالی بوده که موارد 
خودکشی در ژاپن افزایش پیدا کرده و زنان و کودکان بیشترین 

سهم را در این بین داشته اند.

لزوم مراقبت از جوامع در برابر پیامدهای روانی همه گیری

 

گفت:  گرمسیری  و  عفونی  های  بیماری  تخصص  فوق  یک 
فعال برای جلوگیری از بیمار شدن باید همچنان حفظ فاصله 
اجتماعی، زدن ماسک، شست و شوی دست ها و خودداری از 
حضور در تجمعات را داشته باشیم تا حداقل ۷۰ درصد جامعه 
واکسن بزنند و وقتی ۷۰ درصد جامعه واکسن زدند و ایمنی 
نسبی ایجاد شد، می توانیم آزادی های قبلی را مجددا داشته 

باشیم.
دکتر”حمید ابوسعیدی” درباره جهش های ویروس کرونا اظهار 
کرد: همه ویروس ها همیشه در حال جهش هستند و یکی از 
رازهایی که ویروس ها میلیاردها سال توانسته اند خود را در 

طبیعت حفظ کنند، جهش هایی است که پیدا می کنند.
قدرت  واقع  در  یابد  می  جهش  ویروس  وقتی  افزود:  وی 
سازگاری پیدا می کند و این باعث می شود در طبیعت باقی 
بماند و ویروس کرونا نیز از این قاعده مستثنی نیست و وقتی 
میزان زاد و ولد و افزایش تعداد ویروس ها به شدت باال می 
رود و وارد بدن انسان می شوند، جهش های ژنتیکی پیدا می 

کنند که به نفع خودشان باشد.
ابوسعیدی با اشاره به اینکه حداقل دو سه نوع جهش مختلف 
را در ویروس کرونا داریم، تصریح کرد: درباره نوع انگلیسی می 
به عنوان مثال در  بیشتر شده و  انتقال ویروس  گویند قدرت 
کووید۱۹ اگر در محیط چهار نفره در مدت نیم ساعت دو نفر 
درگیر می شدند، در نوع انگلیسی هر چهار نفر درگیر می شوند.

این فوق تخصص بیماری های عفونی بیان کرد: اینکه قدرت 

کشندگی، بیماری زایی و شدت عالئم کرونای انگلیسی بیش 
های  ویروس  و  نیست  معلوم  دقیقا  هنوز  است،  قبلی  نوع  از 

دیگر نیز به همین ترتیب)ویروس افریقایی، برزیلی و ..(
وی با اشاره به اینکه این جهش ها ادامه خواهد داشت و تمام 
نمی شود، گفت: عالئم درگیری کودکان و نوجوانان به کرونای 

جهش یافته همان عالئم و شدت کووید ۱۹ است.
کرونا  با  مقابله  در  خودسرانه  های  درمان  درباره  ابوسعیدی 
نباید  از عمر کروناویروس  ماه  از گذشت ۱۴  بعد  اظهار کرد: 
و  همسایه  دستور  طبق  و  خودسرانه  مردم  که  آنچه  بگوییم 

فامیل مصرف کنند، موثر است.

وی تصریح کرد: هیچ کدام از مواردی که مطرح می شود، در 
کشتن ویروس هیچ نقشی ندارد و تا کنون هیچ دارویی پیدا 
نشده که ویروس کرونا را به طور کامل از بین ببرد و ما فقط 
به بیمار کمک می کنیم سیستم ایمنی بدنش بتواند ویروس 

را از بین ببرد.
داد:  ادامه  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
جای امیدبخش در مقابله با کرونا، واکسن است و خوشبختانه 
واکسن ها بسیار موثر بوده اند و احتمال زیاد با همین واکسن 

ها بتوانیم ویروس را ریشه کن کنیم.
باید  شدن  بیمار  از  جلوگیری  برای  فعال  کرد:  اظهار  وی 
همچنان حفظ فاصله اجتماعی، زدن ماسک، شست و شوی 
دست ها و خودداری از حضور در تجمعات را داشته باشیم تا 
حداقل ۷۰ درصد جامعه واکسن بزنند و وقتی ۷۰ درصد جامعه 
توانیم  می  ایجاد شد،  جامعه  در  نسبی  ایمنی  و  زدند  واکسن 

آزادی های قبلی را مجددا داشته باشیم.
ابوسعیدی در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: پیشنهاد می 
کنم مردم اطالعات درباره پیشگیری، درمان و واکسن کرونا را 
از دانشگاه های علوم پزشکی و معاونت های بهداشتی دانشگاه 
بگیرند و دربند مسائل فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

که مطالب راست و دروغ زیاد می گویند، نباشند.
واکسن کرونا  ورود  اینکه وضعیت  به  توجه  با  بیان کرد:  وی 
بهتر شده، نباید سوال کنیم کدام واکسن را بزنیم؛ هر واکسنی 

که بود باید بزنیم تا بتوانیم بیماری را کنترل کنیم.

70درصد جامعه باید واکسن کرونا بزنند تا به آزادی های قبلی برگردیم
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رهبر معظم انقالب در نامگذاری سال ها در دهه ۹۰ به طور مشخص 
بارها و بارها بر واژه تولید و حمایت از آن در عرصه ملی تاکید کردند به 
طوری که در سال های ۹۸ و ۹۹ با عناوین رونق تولید و جهش تولید 
نامگذاری شد و سال ۱۴۰۰ را سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
نامگذاری کردند تا در کنار توجه به تولید و مسئله مهم پشتیبانی ها و 

مانع زدایی ها را گوشزد کنند.
با  استانداری کرمان  اقتصادی  امور  معاونت  حسین مهرابی سرپرست 
با  اقتصادی  انقالب سال های گذشته عناوین  اینکه رهبر معظم  بیان 
مفاهیم مختلف را برای شعار سال انتخاب کردند به ویژه در دو سال 
گذشته که رونق تولید و جهش تولید برای نامگذاری سال انتخاب شد 

اظهار داشت: این نامگذاری نشان از حساسیت مسئله دارد.
وی با بیان در نامگذاری شعار امسال واژه های عملیاتی تری بکار رفته 
و به دو حوزه پشتیبانی ها و مانع زدایی ها برای تولید اشاره شده است 
دقیق تر  به صورت  امسال  شعار  نامگذاری  که  می رسد  نظر  به  گفت: 
و عملیاتی تر بتواند به مشکالت و مسائل تولید بپردازد چرا که به دو 

نکته اصلی در حوزه اقتصاد و تولید پرداخته است.
اینکه  به  اشاره  با  استانداری کرمان  اقتصادی  امور  معاونت  سرپرست 
در گام اول باید فعالیت های رقابت پذیر را شناسایی و آنها را از دیگر 
صنایع  معدن،  حوزه  در  کرمان  استان  در  افزود:  کرد  جدا  فعالیت ها 
به  پایین دستی ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد  معدنی و صنایع 

شرط آنکه بتوان توزیع عادالنه تری را در استان ایجاد کرد.
نیز  اینکه استان کرمان در مباحث مربوط به گردشگری  بیان  با  وی 
واقعیت  در  و هم  ارقام  و  آمار  در  را هم  خوبی  جاذبه های  و  ظرفیت 
موجود دارد ادامه داد: نیاز است در این حوزه موانعی را که برای رسیدن 
گردشگران  بتوانیم  تا  کنیم  برطرف  دارد  وجود  استان  به  گردشگران 

داخلی و خارجی را به استان هدایت کنیم.
تامین  و  ایجاد  و  الزم  پشتیبانی های  انجام  لزوم  به  اشاره  با  مهرابی 
زیرساخت ها به ویژه در حوزه آب، برق و گاز در حوزه گردشگری بیان 
ایجاد زیرساخت ها و دسترسی ها چیزی است که گردشگران را  کرد: 
به اماکن گردشگری استان هدایت می کند و البته در کنار آن تبلیغات 

هم نقش مهمی دارد.
طریق  از  می توان  را  مشکالت  این  از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
اطالع رسانی و تبلیغات حل و به این حوزه کمک کرد افزود: ظرفیت ها 
و موقعیت های بی نظیر و کم نظیر گردشگری استان کرمان را باید به 

مردم کشورمان و جهانیان معرفی کنیم.
اینکه  به  اشاره  با  استانداری کرمان  اقتصادی  امور  معاونت  سرپرست 
متوسط کشوری کمی  به  نسبت  کرمان  استان  حوزه خدمات هم  در 

باید  برنامه ریزی و تالش کرد تا حد اقل در یک  پایین تر است گفت: 
برنامه سه چهار ساله و یا برنامه ریزی بلند مدت تر بتوان سهم بخش 

خدمت در استان کرمان را به میانگین کشوری نزدیک کنیم.
مختلف،  انحای  در  گذشته  سال   ۲۰ حدود  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قانون، دستورالعمل و ... را در ارتباط با رفع موانع تولید داشتیم افزود: 
که  است  این  برای  نیز  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  قانون 

قوانین مزاحم قبلی را رفع کنیم.
مهرابی با بیان اینکه نیاز است جایی این قوانین مزاحم رفع و برداشته 
مزاحم  قوانین  جمع آوری  حال  در  کرمان  استان  در  داد:  ادامه  شود 
مربوط به تولیدکنندگان هستیم و در این میان مسئله اصلی ایجاد یک 

درک و برداشت مشترک از واژه موانع است.
تامین  قانون در بحث  مثال ممکن است یک  به طور  داد:  ادامه  وی 
اعتبار برای یک تولیدکننده یک مانع باشد اما همین موضوعی برای 
در  گذاران  سپرده  و  پس  اندازکنندگان  برای  و  قانون  یک  بانک ها 
بانک ها یک فرصت باشد و به همین دلیل باید به درک مشترکی از 
تامین  زیست،  محیط  مالیات،  چون  مختلفی  حوزه  های  در  مانع  واژه 

اجتماعی، تامین اعتبارات، بازار و ... ایجاد کنیم.

اینکه  به  اشاره  با  استانداری کرمان  اقتصادی  امور  معاونت  سرپرست 
بسیاری از برخوردهایی که با کلمه مانع و بعضًا برای زدودن آن است 
ناشی از برخوردهای جزیره ای با موضوع موانع تولید است گفت: اگر 
ما بتوانیم از این برخوردهای جزیره  ای به یک درک مشترک از مانع 

برسیم می توان در جهت رفع آن گام های خوبی برداشت.
بین  همدلی  نیازمند  اول  گام  در  حوزه  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  هستند  نوع  چند  دستگاه ها  افزود:  هستیم  مختلف  دستگاه های 
تعدادی از آنها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و 
گردشگری صادرکننده مجوز بوده و تعدادی از دستگاه ها مانند بانک ها 
که اعتبارات را تامین می کنند خدمت رسان هستند و برخی دستگاه ها 
مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی و امور اراضی که واگذاری زمین 
را انجام می دهند ایجاد زیرساخت را به عهده دارند که باید در صدور 

مجوزها، پرداخت اعتبارات، واگذاری ها و ... تسهیل شود.
امور  مانند  نیز  دیگر  دستگاه های  یکسری  اینکه  به  اشاره  با  مهرابی 
گفت:  دارند  را  خودشان  مقررات  و  قوانین  زیست  محیط  و  مالیاتی 
انتظار می رود که این دستگاه ها در مقرراتی که برای بنگاه های تولید 
دارند انعطاف پذیری بیشتری از خودشان نشان دهند و از سوی دیگر 

دستگاه های صادرکننده مجوز، پشتیبان و زیرساختی نیز با هم همفکر 
و همسو شوند.

اگر  استان  در  گذاری  واحد سرمایه  پنجره  در حقیقت  کرد:  بیان  وی 
الکترونیکی  واحد  پنجره  با  بتوانیم  ما  و  کرده  بیشتر  را  خود  فعالیت 
برسیم هم سرمایه گذاری در استان افزایش یافته و هم به رفع موانع 

تولید کمک می کند.
سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خصوصی  بخش  فعاالن  دیدگاه  از  اینکه  بیان  با  نیز  کرمان  استان 
این  تولید، مانع زدایی است اظهار داشت: فعاالن  از  بهترین پشتیبانی 

حوزه در مسیر تولید با موانع زیادی مواجه هستند.
فرامین  تحقق  برای  دست اندکاران  اصلی  تمرکز  اینکه  ابراز  با  وی 
بازرگانی  اتاق  گفت:  است  تولید  موانع  برداشتن  انقالب  معظم  رهبر 
با همکاری فعاالن بخش خصوصی، نظرخواهی از آنها و تجاربی که 
داریم و پایش فضای کسب و کار استان انجام و مطالعاتی نیز در مرکز 

پژوهش های اتاق بازرگانی استان کرمان انجام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با بیان 
اینکه مرکز مدیریت کسب و کار ما که برای پاسخگویی شبانه روزی 
مصادیقی  داد:  ادامه  است  حوزه  این  فعاالن  نیازهای  و  به مشکالت 

از پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در حوزه هر سه قوه احصا شده است.
وی با اشاره به لزوم حمایت قضایی از تولیدکنندگان و اصالح قوانین 
و مقررات بیان کرد: کار خود را از مجلس شورای اسالمی آغاز کردیم 
چرا که پایه اصلی اصالح قوانین و مانع زدایی ها در مجلس بوده و در 

واقع اصالح و نظارت بر قوانین و آیین نامه ها به عهده مجلس است.
اجرایی  سرعت  به  محدودکننده  قوانین  اینکه  بیان  با  طبیب زاده 
بهبود  مانند  حمایتی  قوانین  که  است  حالی  در  این  گفت:  می شوند 
مستمر فضای کسب و کار که ۱۰ سال پیش مصوب شده، کمتر از ۳۰  

درصد آن اجرایی شده است.
حد  در  و  گفتن  صرف  که  داده  نشان  سابقه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شعاری برخورد کردن و برگزاری سمینار کمکی به حل مشکالت حوزه 
تولید نمی کند گفت: از آغاز امسال شروع کردیم و به سمت تعامل و 

تصمیمات قابل اجرا و قابل ردیابی می رویم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با ابراز 
جدی،  طور  به  رهبری  فرامین  به  پاسخ  در  همه  اینکه  از  امیدواری 
بتوانیم  پایان سال  امیدواریم که در  واقعی ورود کنند گفت:  عملی و 
موانع،  رفع  و  تولیدات  رشد  در  محسوس  تفاوت  و  جدی  رشد  شاهد 
مقررات و مانع زدایی ها باشیم و بتوانیم به عنوان بازوی مشورتی سه 

قوه در کرمان این کار را عماًل به مرحله اجرا برسانیم.

تحقق شعار سال در کرمان؛ رفع موانع تولید نیازمند بازنگری جدی قوانین و رسیدن به درک مشترک است


