این شماره دارای ضمیمه رایگان
نیازمندیها می باشد
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بحران که اطالع نمی دهد ،مصوب
کنید که محل تیم های اعزامی در

هفته نامه اقتصادی و اجتماعی(بخش خصوصی)استان کرمان

جلوگیری از ورود لوازم

زمان بحران مشخص شود

خانگی خارجی

چرا مادرشدن انتخاب سختی است؟
3

با نصب برنامههای موبایل بانک جعلی ،حسابتان خالی نشود
3

سرمایههای مردم از دست رفت ،خبری از بازارگردان نیست!؟
3

دریافت دوز سوم واکسن تنها راه مقابله با امیکرون

ارزهای سنتی
محکوم به تغییرند؟

2
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جلوگیری از ورود لوازم خانگی
خارجی

معاون روابط کار وزیر کار بر لزوم جلوگیری از ورود محصوالت خارجی لوازم
خانگی تاکید کرد و گفت :محصوالت داخلی تولیدی میتواند نیاز کشور را
تأمین کند و به بازارهای بزرگ غرب آسیا راه یابد.
یکی از راههای حمایت از تولید ملی و دستیابی به رشد اقتصادی ،تقویت و
حمایت از بنگاههای کوچک اقتصادی است.
بر همین اساس در سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بر رفع موانع تولید
و حمایت از بنگاههای اقتصادی تاکید بسیار شده است.
حمایت از بنگاههای کوچک اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید ،ضمن آنکه
کشور را از ورود کاالهای مشابه بی نیاز می کند ،جلوی خروج ارز از کشور را
هم می گیرد.
رهبر معظم انقالب در سخنانی ،علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال
 ۱۳۹۹را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخشها دانستند
و با اشاره به معضل واردات و قاچاق ،فرمودند :ضعفهای قانونی و واردات رقیب
خارجی محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است و یا قاچاق
ِ
آن از طریق دستهای خیانتکار ،مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن
میشود.
ایشان ،ایجاد مشوقهایی از جمله مشوقهای سرمایهگذاری را الزمه جهش
تولید خواندند و افزودند :اوضاع کسبوکار در کشور باید بهگونهای باشد که
افراد به سرمایهگذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینههای تولید
جلوگیری شود.
در حال حاضر صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان ،حفظ اشتغال
موجود و بقای بنگاههای اقتصادی از جمله وظایف وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به شمار می رود.
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،در راستای شناسایی و حل و فصل مشکالت
بنگاههای تولیدی ،کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید را در چند سال اخیر
راه اندازی کرده که وظیفه رصد و شناسایی بنگاههای اقتصادی مشکلدار را
برعهده داشته اند.
علی حسین رعیتی فرد ،معاون روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،رفع
موانع چرخه تولید و حمایت از سرمایه گذاری را از اولویتهای مهم وزارت کار
عنوان کرده و می گوید :باید با حمایت همهجانبه ،تقویت تولید ،بهبود فضای
کسب و کار و همکاری و همافزایی همه دستگاههای اجرایی ،شرایط را برای
مردم تسهیل کنیم.
او می گوید :با تالش ویژه دولت پیگیر حل معضل بیکاری در جامعه هستیم و
در این بخش با ارائه خدمات اجتماعی دغدغه خانواده ها را به حداقل میرسانیم.
معاون وزیر کار بر لزوم جلوگیری از ورود محصوالت خارجی لوازم خانگی تاکید
کرده و می افزاید :محصوالت داخلی تولیدی میتواند نیاز کشور را تأمین کند
و به بازار بزرگ غرب آسیا برای صادرات راه یابد.
رعیتی فرد با این اعتقاد که باید از ایده و خالقیت جوانان در صنعت حمایت
کرد ،می گوید :باید از ورود محصوالتی که جوانان در حال بومی و داخلی سازی
آن هستند ،جلوگیری شود و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تالش دارد،
موانع تولید را به حداقل برساند و با حمایت از مشاغل ،مشکالت را رفع کند.
بر اساس گزارشها ،از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا پایان مهر ماه سالجاری
بیش از  ۹۶۰بنگاه مشکل دار شناسایی شده اند و تعداد  ۵۰۷بنگاه اقتصادی با
حفظ اشتغال بیش از  ۱۳۱هزار نفر در سه ماهه دولت مورد حمایت قرار گرفتند.
طی این مدت ،تعداد  ۹۶۵بنگاه مشکل دار با  ۱۱۲هزار و  ۶۶۱کارگر شاغل
در آنها شناسایی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۱۲درصد کاهش
را نشان میدهد.
به گزارش ایسنا ،اقدام وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر بنگاهها
و پیگیری و رفع موانع مشکالت آنها از ریزش نیروهای کار و کارگران شاغل
در آنها جلوگیری کرده و موجب بقای بنگاهها و حفظ اشتغال موجود در آنها
شده است.

استخدام نشریه طرح فردا
نیروی خانم برای کار بصورت تلفنی
جهت جذب و فروش آگهی های
تبلیغاتی (نیازمندیها ،روزنامه)

حقوق بصورت پورسانت
 +بیمه تامین اجتماعی

۰۳۴-۳۲۵۱۶۰۰۵

عضو کمیسیون رمزارز و بالکچین سازمان نظام
صنفی رایانهای گفت :انقالبی در حوزه تبادالت
اقتصادی شکل گرفته که باعث میشود ارزهای
سنتی محکوم به تغییر باشند؛ بیتکوین به عنوان
ابزار جدید مالی میتواند استارتآپها را در ایران
تقویت کند ،این در حالی است که این رمزارز هنوز
در ایران تعیین تکلیف نشده است.
علی پاکباختهگان زنجانی با بیان اینکه در صورت
محدودسازی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتالی،
اصل ضرورت توسعه برای کشورها در صحنه
رقابت جهانی انکار شده است اظهار کرد :در
عصر حاضر توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
بدون توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال
امکانپذیر نیست .برای آنکه دولت در مواجهه با
کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتالی ،رویکرد
فعال داشته باشد ،انتظار داریم انجام مداخالت
توسعهای ،نهادسازی و توسعه اکوسیستم را مورد
توجه قرار دهد.
وی با بیان اینکه تاکنون نظام حکمرانی کشور
ناظر بر تحول اقتصاد دیجیتال نبوده است گفت:
برای سرمایهگذاری ،باید سازوکارهای سنتی را
کنار بگذاریم و در بستر فناوری و نوآوری حرکت
کنیم .نقش تحول دیجیتالی در رشد اقتصادی
کشورها بسیار مهم است ،سهم اقتصاد دیجیتالی
از اقتصاد جهانی در سال  ۲۰۲۵به بیش از ۲۳
تریلیون دالر خواهد رسید و ما باید سهم خود را از
اقتصاد دیجیتال در جهان افزایش دهیم.
رئیس هیأت مدیره خانه بالکچین ایران اظهار
کرد :عم ً
ال اقتصاد دیجیتال ،یک اتفاق کالن در
عرصهی اقتصاد ملی و جهانی است .اما تحول
دیجیتالی ،یک برنامهی تغییر سازمانی است.
در قانون بودجه سنواتی و برنامه ششم توسعه،

ارزهای سنتی محکوم به تغییرند؟

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف شده
سهم اقتصاد دیجیتال در  GDPرا به  ۱۰درصد
افزایش دهد اما در حال حاضر این میزان حدود
 ۴درصد است و از میانگین دنیا بسیار عقبتریم.
پاکباختهگان زنجانی با بیان اینکه برای رسیدن
به اقتصاد دیجیتال باید گامهای مورد نیاز را
برداشته و مقدمات الزم را انجام داد ،گفت :یکی
از این مقدمات ،بحث ارزهای رمزنگاریشده
محسوب میشود ،درواقع ،رمزارزها بر پایه
فناوری اطالعات و بدون وابستگی به بانکها
و دولتها در دنیای واقعی هستند که به عنوان
چهارمین انقالب صنعتی نام برده میشوند که پس
از مطالعه تاریخچه رمزارزها و روند رو به رشد
و استفاده همگانی از آن میشود ،به عنوان یکی
از فناوریهای مهم نام برد .باید پذیرفت انقالبی
در حوزه تبادالت اقتصادی شکل گرفته که باعث
میشود ارزهای سنتی محکوم به تغییر باشند.
بیتکوین به عنوان ابزار جدید مالی میتواند
استارتآپها را در ایران تقویت کند .این در حالی

است که هنوز بیتکوین در ایران تعیین تکلیف
نشده است.
او در عین حال بیان کرد :سرعت رشد و توسعه
ارزهای دیجیتال شاخص واضحی است که
نشان میدهد مؤسسات و نهادهای مالی سنتی
دیگر نمیتوانند بیش از این ،نیازهای مالی دنیا
را برآورده سازند و برای رفع این نیازها قطع ًا به
چیزی فراتر از این نهادها احتیاج خواهد بود .از
سویی جهان به شکلی فزاینده به از بین بردن
مرزها برای معامالت و ارتباطات نیازمند است که
فناوری بالکچین قطع ًا به خوبی میتواند چنین
موضوعات و نیازهایی را مد نظر قرار دهد.
پاکباختهگان زنجانی عنوان کرد :فناوریهای
دیجیتال با ایجاد محیطی پویا و مناسب ،سبب
بهبود روند سرمایهگذاری کسبوکارها و اثربخشی
فعالیتهای کارآفرینانه آنها میشوند .وابستگی
بخشهای اقتصادی به یکدیگر و نیاز آنها به
فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،جلوهگر نقش
و اهمیت اقتصاد دیجیتال در توسعه و نیاز به

سرمایهگذاری کسبوکارها در زیرساختها و
فناوریهای دیجیتال است.
وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال بههمراه خود
مزایا و معایبی خواهد آورد گفت :تکنولوژیهای
جدید همواره باعث تغییرات در سطح کالن
اجتماع و فرهنگ شدهاند .گاهی باعث بهبود و
گاهی سبب عقبگرد اجتماعی بودهاند اما هیچگاه
متوقف نشدهاند .در مورد اقتصاد دیجیتالی نیز
وضع به همین صورت است .دولتها باید با
ایجاد فرهنگ مناسب ،مطالعات مستمر و افزایش
سطح دانش خود نسبت به تکنولوژیهای جدید از
معضالت و مشکالت آنها آگاه شوند و در راستای
توانمندسازی مردم و جامعه بکوشند و باید توجه
داشت که در تاریخ ،همواره تکنولوژی بوده که
باعث جایگاه کشورها شده است و اگر کشور ما
بخواهد در زمرهی کشورهای تأثیرگذار در حیطهی
اقتصاد جهانی قرار بگیرد ،مجبور به استفاده از
پتانسیلهای ایجاد شده دراینزمینه است.
عضو کمیسیون رمز ارز و بالک چین سازمان نظام
صنفی رایانهای کشور در عین حال تاکید کرد:
یکی از الزامات مهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال،
تعامل با دنیا است و برای این کار الزم است دولت
و نهادهای مربوطه تمام تالش خود را بهمنظور
افزایش تعامل یادشده انجام دهند و در این راستا،
امضای پیماننامههای دوطرفه با کشورهای
مختلف ،امضای پیماننامههای همکاری مشترک،
افزایش تعامل تکنولوژیکی و اهمیت دادن به قشر
متخصص در کشور ،استفاده آسان و مطمئن از
امکانات دیجیتالی از جمله کارهایی است که
دولت باید برای پیشبرد اهداف کشور در راستای
بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال در کشور انجام
دهد.

بحران که اطالع نمی دهد ،مصوب کنید که محل تیم های اعزامی
در زمان بحران مشخص شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:
شهر کرمان جزو شهرهایی است که بر اساس
راهنمایی که در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
طراحی شده در حال حاضر فاقد جانمایی محل
استقرار تیم های اضطراری است.
حمیدرضا رشیدی در جلسه ستاد مدیریت بحران
استان کرمان با محوریت تاب آوری شهر کرمان
گفت :تقریبا برای هیچ یک از دستگاه ها در قالب
یک برنامه مدون که بعد از حادثه در چه منطقه
ای مستقر شوند ،مشخص نشده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اضافه کرد:
در  ۷۱شهر مهم استان همکاران ما با همکاری
مدیران ستاد بحران شهرستان ها در قالب یک
تفاهمنامه این کار را انجام و جانمایی را مشخص
کرده اند اما در شهر کرمان این چالش همچنان
وجود دارد.
وی افزود :اگر بر اساس سناریوهایی که داریم
به عنوان مثال یک سناریو داریم در شهر کرمان
حدود  ۲۴هزار نفر مصدوم نیازمند خدمات
بیمارستانی در صورت فعال شدن گسل قطعه
هشت کوهبنان خواهیم داشت و محل هایی برای
استقرار تیم های اعزامی از استان های دیگر در
شهر کرمان در چنین مواقعی نداریم و این مساله
به یک معضل در زمان بحران تبدیل خواهد شد و
باید در این زمینه کاری انجام شود.
رشیدی با بیان این مطلب که براساس مطالعات

انجام شده راه های دسترسی در شهر کرمان را
شبیه سازی کردیم که در اثر ازدحام جمعیت در
زمان بحران با چه چالشی روبرو خواهیم شد،
تصریح کرد ۱۳ :نقطه براساس داده های مورد
نیاز در شهر کرمان تعیین شدند و درخواست داریم
در زمان بحران بیمارستان های سیار ما در این ۱۳
نقطه مستقر شوند.
علی زینی وند استاندار کرمان نیز در واکنش به
این موضوع گفت :بحران که اطالع نمی دهد
بنابراین مصوب کنید که محل تیم های اعزامی
در زمان بحران مشخص شود و فرمانداران در
سطح شهرستان های استان این جانمایی را داشته

باشند.
وی ادامه داد :اگر در نزدیکی این مکان ها آب
و برق وجود ندارد ستاد بحران در بودجه سال
آینده خود برای این موارد اعتباری اختصاص
دهد و حتی امکانات زیر ساخت های ضروری
را تا نزدیکترین جانمایی های صورت گرفته برای
حوادث غیر مترقبه برسانند و هر زمان که ساخت
و سازی در هر یک از این مکان ها صورت گرفت،
مکان جایگزینی بالفاصله مشخص کنید.
استاندار کرمان افزود :همیشه این نقاط آماده را
در سطح شهرستان داشته باشید و دستگاه ها در
این زمینه مقاومت نکنند زیرا کسی نمی خواهد

استفاده دائم از آنها داشته باشد و فقط مکان های
هستند که بر اساس قانون مدیریت بحران در
اختیار ستاد بحران شهرستان برای مواقع وقوع
حوادث قرار می گیرند تا غافلگیر نشویم.
مجید سعیدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری
کرمان نیز گفت :شهر کرمان به عنوان مرکز
استان با جمعیت باالی ۷۰۰هزار نفر در مقابل
مخاطرات طبیعی از موقعیت خوبی برخوردار
نیست.
وی ادامه داد :از حدود  ۵۲حادثه طبیعی و انسان
ساخت در استان شناسایی شده در استان بر
اساس سند آمادگی و پاسخ و کاهش خطر حوادث
و سوانحه ،احتمال وقوع حدود  ۱۴الی  ۱۵مورد از
این حوادث در شهر کرمان وجود دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان
از حوادث طبیعی که در شهر کرمان احتمال
رخداد آن وجود دارد سخن به میان آورد و گفت:
فرونشست ،فروچاله ،زلزله ،سیالب ،آبکرفتگی
معابر و طغیان آبره های اطراف شهر کرمان از
جمله حوادث طبیعی که شهر کرمان را تهدید می
کنند.
وی افزود :نگهداری مواد صنعتی ،نا ایمن بودن
ساختمان های بلند مرتبه ،ازدحام جمعیت ،آتش
سوزی ،و  ...از دیگر حوادثی هستند که کرمان را
مورد مخاطره قرار می دهند.

دریافت دوز سوم واکسن تنها راه مقابله با امیکرون

دکتر وحید حسینی ظهر دوشنبه در نشست
روزانه مدیریت بیماری کرونا در فارس از مردم
خواست تا با تزریق ُدز سوم واکسن ،اطرافیان و
عزیزان خود را به مشارکت در این ایمن سازی
ضروری تشویق کنند.
او با اعالم اینکه جان باختگان کرونا شامل
همه گروههای سنی هستند ،هشدار داد :ابتالء
به کرونا مختص به گروه سنی خاصی نیست و
این خطر ،بی رحمانه تمامی عزیزان ما را تهدید
میکند؛ در چنین شرایطی الزم است همه از
خود و دیگران در برابر این ویروس منحوس
مراقبت کنیم.
وی خوددرمانی در هنگام بروز عالئم کرونا با
مراجعه به داروخانه ،بدون مراجعه به پزشک
را یکی از نگرانیهای کنونی مجموعه سالمت
عنوان کرد که موجب انتشار بیشتر ویروس در
جامعه میشود و افزود :دریافت دارو چرخه
انتقال بیماری را قطع نکرده و برای شناسایی
و پیشگیری از ابتالء به سویه جدید اُمیکرون،
افراد باید به مراکز  ۱۶ساعته و پزشک خانواده
خود مراجعه و از مصرف خودسرانه دارو پرهیز
کنند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز مهمترین
اولویت امروز مجموعه سالمت را تسریع در

واکسیناسیون و پوشش گسترده آن در گروه
هدف جامعه عنوان کرد که در شرایط کنونی با
تاکید بر دریافت دز سوم واکسن ،برای افزایش
ایمنی عمومی جامعه در حال انجام است.
او اضافه کرد :ضرورت دارد عالوه بر انجام
واکسیناسیون کووید  ،۱۹به صورت سختگیرانه
شیوه نامههای بهداشتی نظیر استفاده از ماسک

و حفظ فاصله فیزیکی از سوی تمامی افراد
جامعه رعایت شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید
کرد :با توجه به شناسایی مواردی از ابتالء به
اُمیکرون در هرمزگان ،مردم باید رعایت شیوه
نامههای بهداشتی را جدی گرفته و با توجه
به سرعت باالی سرایت این ویروس خطرناک،

استفاده مداوم از ماسک به ویژه در فضاهای
سربسته را رعایت کنند.
تاکید دیگر مسؤول ارشد حوزه سالمت فارس،
پرهیز از حضور در دورهمی ها و جمعهای
خانوادگی در صورت وجود عالئمی نظیر
تب ،سرفه ،گلودرد و آب ریزش بینی بود و
یادآور شد :همچنین توصیه میشود افرادی که
واکسن دریافت نکردهاند ،هرچه سریعتر نسبت
به تکمیل دوره واکسیناسیون به ویژه دریافت
نوبت ُدز سوم واکسن خود اقدام کنند.
دکتر حسینی در ادامه این نشست خبر داد:
رصد روزانه و پایش تمامی مراجعان در مراکز
بهداشت و درمان استان با هدف پیگیری افراد
مشکوک دارای عالئم کروناویروس ،در اولویت
دستور کار پزشکان خانواده شهری و روستایی
استان قرار دارد.
او در ادامه به ارزیابی آمار ابتالء در مناطق
مختلف استان ،روند نمونه گیری های
تشخیصی ،وضعیت سالمت بیماران در
بخشهای عادی و ویژه کووید  ۱۹در استان،
میزان مراجعه به مراکز  ۱۶ساعته استان،
وضعیت بهبودی مبتالیان و علتهای جان
باختن مبتالیان به این بیماری طی روز گذشته
تاکنون ،پرداخت.
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وقتی در یک جمع زنانه حرف مادر شدن میشود ،با
دغدغهها و نگرانیهای متفاوتی رو به رو میشویم .این
گزارش گفت و گویی است در همین موضوع با دکتر
مرضیه شعربافچی ،پژوهشگر حوزه خانواده.
حتم ًا برخورد داشتید با درد دل یک خانم که بعد از
مادرشدن ،یا مادری که از شرایط خود حس رضایتمندی
ندارد .مخصوص ًا بخشی از خانمها که در دوران قبل از
مادری ،حضور فیزیکی فعاالنهای در جامعه و محیط
بیرون از منزل داشته و اکنون که به دلیل مراقبت از
فرزند ،مدت زمان زیادی خود را در چهاردیواری خانه
محصور کرده اند ،احساس عدم رضایت و مفید نبودن
دارند .در جنجال درون خود میگویند من در قبال اجتماع
و اطرافیانم مسئولم و باید از زمانم استفادههای مفیدتری
داشته باشم اما اکنون فقط درگیر فرزندم هستم و این
حس در درون شخص حال ناخوشایندی ایجاد کرده
مادری او را خوب نمیکند و احساس
است و حال
ِ
میکند مادری ،برای او کفایت نمیکند .در مادرهایی
که فرزند کوچکتری دارند این اتفاق پررنگتر است.
در موضوع مادر شدن کارهای خوبی در سالهای اخیر
انجام گرفته است و مخصوص ًا برای باال رفتن مهارت
و دانش خانمها گامهای مفیدی برداشته شده است .اما
مشکلی که در این برهه سر راه مادر شدن بسیاری
از خانمها قرار گرفته است -چه خانمهای خانهدار و
چه شاغل -این است که در این مسیر به جز زن ،مرد
هم باید آمادگیهایی کسب کند .در جامعه اکنون چند
نوع برخورد با ورود فرزند به زندگی از سمت آقایان
دیده میشود:گروه اول نوعی از آقایانند که فرزندآوری
را قبول داشته و گام به گام با همسرشان در مسیر همراه
هستند .شب بیداریها ،بازی با فرزند در منزل و همراهی
در نگهداری فرزند به منظور استراحت خانم و… که از
این دسته در جامعه امروز کمتر دیده میشود.
گروه دوم آن دسته از آقایانی هستند که بسیار مهربان
هستند و با دیدن مصائب فیزیکی و روانی به دنیا آمدن
بچه ،دوست دارند در کارها کمک همسرشان کنند اما
دلیل آن وظیفه شناسی نیست ،بلکه از روی عذاب
وجدان این حس را دارد .که اغلب به دلیل شرایط
کاری این کمکها زیاد انجام نمیشود .چون با وجود
شخص جدید (فرزند خانه) ،مرد باید بیشتر کار کند تا
درآمد بیشتری داشته باشد پس حضورش در منزل کمتر
شده است .نتیجه آن میشود که با عذاب وجدانی که
در درون خود میبیند همسر را با مادریهایش تنها
میگذارد و به سمت تختخواب خود میرود چون صبح
زود باید از منزل بیرون بزند برای درآمد گذران زندگی.
گروه سوم آقایانی هستند که زیر بار فرزندآوری نرفتهاند
و به خواست همسرش در این شرایط قرار گرفته است
و اکنون در مواجهه با مسائل مربوطه ،تنها یک کالم
را میگویند« :خودت خواستی ،من که نمیخواستم!»

چرا مادرشدن انتخاب سختی است؟
در این میان گروهی از آقایان هم هستند که در هیچکدام
از موارد باال جای نمیگیرند .افرادی که این حرفها
را نمیزنند اما در پذیرش اصل وظایف پدری توجیه
نیستند .هنوز آقا توجیه نیست که با حضور فرزند در
زندگی جایگاهها تغییر کرده و باید شرایط را درک کند.
هنوز آرامش را از نوع ابتدای ازدواج درخواست میکند.
هنوز همسر را مانند زن قبل از مادرشدن میخواهد.
مرتب بودن خانه ،شادابی خانم ،سکوت محیط زندگی،
آماده بودن وعدههای غذایی و… مطالباتی است که
اکنون برآورده نمیشود یا دیرتر و یا با شکل متفاوتی
برآورده میشود .پس برای اینها از خانم طلبکار است.
در دوران کرونا که این موضوع دو چندان شد .بچهها
مدرسه و خارج از خانه نمیرفتند و انرژی درونیشان
تخلیه نمیشد .پس محیط منزل هم نامرتبتر بود و
هم پر از سرو صدا و فعالیت بچهها .در این شرایط مرد
خانه طلبکار خانم خانهدار بوده که« :پس تو از صبح
تا شب که خانهای چه میکنی؟ چرا خانه اینقدر بهم
ریخته است؟ چرا..؟ و چرا..؟ و چرا..؟» خودتان جاهای
خالی را پر کنید.
در چنین شرایطی و در اغلب موارد باال ،این مادر است
که توبیخ میشود و محکوم به بیخیالی و کمکاری و
بی مسئولیتی .در کنار اینها مدرسه و اطرافیان هم هر
قصوری در فرزند میبینند گردن مادر میاندازند .نتیجه
این هجمه چیست؟ اتفاقی که اینجا میافتد همان اتفاقی
فرزندان دهه شصتی
مادران
میشود که برای اغلب
ِ
ِ
افتاد .مادر بعد از این همه هجمه ،حس ناکارآمدی و
مفید نبودن دارد و به فرزندان خود توصیههایی میکند
جان خودش برمیآید اما نتایج اجتماعی
که از عمق ِ
نامطلوبی دارد .از جمله« :مادر جان چرا میخواهی زود
ازدواج کنی؟ برو سراغ درس و دانشگاهت .سر یک
شغل خوب و مورد عالقهات مشغول باش و بعد به
ازدواج فکر کن .مرا ببین هیچکدام را بها ندادم االن
هم اینم« ».مادر جان به این زودیها بچهدار نشوی ها!
بگذار ده پانزده سال از زندگی خود لذت ببری و دنیا را
بفهمی ،بعد به بچه فکر کن ».ازدواج دیر ،فرزندآوری
در سنین باال ،تغییرات اقلیمی انتخاب شغل برای بانوان
و… آسیبهای ناشی از این رویداد است .این اولین گام
عقب کشیدن از انتخاب مادری است.
در جامعه امروز رگبار محتوا در حدی است که یک فرد با
مواجه شدن با این حد از اطالعات ،از گام برداشتن برای
مادرشدن ابا دارد .وقتی با محتواها رو به رو میشود
در اولین بیان میگوید« :من که اینها را در خانهام
نمیتوانم اجرا کنم .من که توان تهیه این ابزارها را
برای فرزندم ندارم .من که حوصله انجام این همه کار
را برای فرزندم ندارم ».همین باعث بروز جمالتی در
ذهن فرد میشود« .من مادر خوبی نمیتوانم باشم».
بخشی از این محتواها هم مربوط به افراد اطراف است.

مادربزرگها روشهای تربیتی
خود را دارند و پدرها توصیههای
مهمی دارند که همسرشان برای
فرزند باید رعایت کند .خود
مادر ،چون تحصیلکرده جامعه
حساب میشود هزار و یک نظریه
روانشناسی و جامعهشناسی و
تربیتی برای فرزندش در ذهن
پرورانده است .این دومین گام
عقب کشیدن از انتخاب مادری
است.
اغلب شما این جمالت را
شنیدهاید« :من بچه بیاورم کجا
بزرگ کنم؟ خانه ما برای بازی
بچه حیاط ندارد .من در خانه
کوچک آپارتمانی که هستم
نمیتوانم بچه بزرگ کنم و…»
بله درست است .بچه نیاز به فضا
دارد برای تحرک ،نیاز به امکانات دارد برای آموزش و
تربیت و این جمالت و این دیدگاه خود بُعد سوم عقب
کشیدن از انتخاب مادری است.
اما همینجا که یک باب باز شده ،میخواهیم در مورد
درستی یا نادرستی بخشی از این مطالب صحبت کنیم.
با یک سوال به ادامه حرفها فکر کنیم« :دیدگاه ما به
مادر بودن و مادری کردن چیست؟»
«من اگر بچه نداشتم به جایش تا االن فالن کارها را
کرده بودم اکنون وضعم چنین بود و چنان بود».
در بین مادران اطرافتان چند بار این جمله یا جملهای با
مفهوم مشابه آن را شنیدهاید؟ اگر با شخص گوینده این
جمله به گفت و گو بنشینیم درمییابیم که در دورانی که
بر او گذشته دوست داشته به معرفت ،درجه ،جایگاه و یا
شغلی برسد که فکر میکند بچهداری در راه رسیدن به
آن مزاحمش بوده است.
فراغت ندارد! به خاطر گذراندن وقتش با بچه… ورزش
نمیکند! به خاطر گذراندن وقتش با بچه… درسش را
ادامه نداده! به خاطر گذراندن وقتش با بچه… شغلش
را از دست داده! به خاطر گذراندن وقتش با بچه…
بسیاری از مهمانیهایی که دوست داشته را نرفته!
به خاطر گذراندن وقتش با بچه… و بسیاری از ای
کاشها که شاید همین االن در ذهن شما بیاید.
در بررسی این آسیب از دو جهت به پاسخ میپردازیم.
اول نگاه معرفتی که در دین ما روی آن تاکید شده است
و دوم نگاه جامعه شناختی که راه حل اجرایی است.
از نگاه دینی و معرفتی باید بگوییم که مادری که
به چندین جایگاه دیگر میتوانسته است دست یابد،
این ایمان را در خود بپروراند که با تربیت فرزندش و
گذراندن اوقات خود برای او ،به جایگاهی میرسد که

در میان گذاشتن «اختالفات

زناشویی» با والدین؛ “پرتگاه”
زندگی مشترک

از نظر معرفتی با تالش مشابهش میتوانسته برسد .به
بیانی دیگر اگر دید مادر انجام تکلیف باشد خیلی از
کارها حل میشود .در روز میالد حضرت مسیح (ع) یک
توییت زیبا دیدم که نوشته بود:
«مادر حضرت مریم در دوران بارداری فرزند خود را
وقف خدا کرد و خدا پذیرفت .وقتی دید فرزندش دختر
است نامش را مریم گذاشت و برای فرزند او هم دعا کرد
و خدا مستجاب کرد .دوهزار سال است که جهان تحت
تأثیر دعای یک مادر است! همسر عمران».
از نگاهی دیگر باید مسائل مهمی را دید .اینکه جامعه
ما باید جامعهای دوستدار کودک باشد .چقدر برخورد
ریشسفیدهای مساجد را با کودکان برای ساکت
کردنشان دیدهاید؟ در هیأتها چقدر کودکان از خاموش
بودن چراغها اذیت شدند و برگزار کنندگان بیشتر به
عمق عزاداری و برپاشدن روضه فکر کردند ،تا اینکه به
ترس کودکان از تاریک بیاندیشند؟ چقدر از مهمانیها
بوده که به خاطر کودکمان یا نرفتیم یا برگزار نکردیم؟
حتم ًا سراغ دارید عروسیهایی که در کارت دعوت
نوشته شده است از آوردن اطفال خودداری کنید! چقدر
عمومی ما را میتوان با حضور کودکان رفت؟
از اماکن
ِ
باشگاه ورزشی ،سینما ،تئاتر ،رستوران و… با پذیرش
کودک در هر کدام از این مکانها میتوانیم او را برای
حضور در جامعه آماده کنیم و مهمتر آنکه ماد ِر این
کودک از ورزش ،مهمانی ،تفریح و… محروم نمیشود.
بخش مهمی از مسائل هم همین تفکر شخص است.
مادر باید بپذیرد که برای مادری کردن بهتر باید مراحلی
را طی کند و خود را از فشار کاذب مادری رها کند اینها
همه اتفاقاتی است که باید برای رفع آن تالش کرد و در
راه انتخاب سهلتر مادری فرهنگ سازی کرد.

با نصب برنامههای موبایل بانک جعلی ،حسابتان خالی نشود

سرهنگ امین یادگارنژاد ،رئیس پلیس فتا استان
کرمان با اشاره به دریافت گزارشهای زیاد در مورد
برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان گفت :برخی از
این برداشتهای غیرمجاز از طریق برنامههای موبایل
بانک جعلی انجام شده است.
او افزود :بررسی گزارشهای رسیده در زمینه برداشت
غیرمجاز از حساب ها ،نشان دهنده آن است که بیشتر
مالباختگان بدون لحاظ کردن نکات ایمنی ،اقدام به
نصب و استفاده از برنامه موبایل بانک جعلی کرده
بودند.
سرهنگ یادگارنژاد بیان کرد :اشتباهی که مالباختگان
در این مورد انجام داده بودند این بود که برای نصب

برنامه موبایل بانک به نتایج جستجوی گوگل اعتماد
کرده و برنامه را از سایتهای معرفی شده از سوی
گوگل استفاده کرده بودند.
او ادامه داد :همه بانکهای کشور برنامههای بانکی
خود را در وبسایت رسمی خود قرار دادهاند که
شهروندان در صورت نیاز به موبایل بانک مورد نظر
خود ،میتوانند آن را از سایت بانک مربوطه دریافت
و نصب کنند.
رئیس پلیس فتا استان کرمان تاکید کرد :شهروندان
برنامههای مورد نیاز خود را از لینکهای معرفی شده
در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نصب نکنند
و فقط از فروشگاههای نرم افزاری معتبر برنامههای

خود را دانلود و نصب کنند و اپلیکیشنهای کاربردی،
مثل موبایل بانک را هم از سایت بانک مورد نظر خود
دانلود و نصب کنند.
او برای حفظ امنیت در موبایل بانکها به شهروندان
توصیه کرد :برای حسابهای کاربری مختلف خود از
رمز یکسان و مشابه استفاده نکنند و برای باال بردن
سطح امنیت رمزهای خود از برنامههای مدیریت رمز
قوی و معتبر استفاده کنند.
سرهنگ یادگار نژاد بیان کرد :عموم مردم میتوانند در
صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک ،ضمن مراجعه
به سایت پلیس فتا به آدرس
 www.cyberpolice.irموضوع را در

قسمت مرکز فوریتهای سایبری ثبت کنند تا مورد
رسیدگی قرار گیرد.

سرمایههای مردم از دست رفت ،خبری از بازارگردان نیست!؟

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یا
همان  ETFها تحت تاثیر نوسانات بازار همچنان
نزولی است و درحالی که دارایکم حدودا با قیمت روز
عرضه معامله می شود ،پاالیشی یکم هنوز هم زیر
قیمت روز عرضه درحال معامله است و با اینکه وعده
بازارگردان برای این دو صندوق داده شده بود ،هنوز هم
سهامداران شاهد از بین رفتن سرمایه های خود در این
دو صندوق بی بازارگردان هستند!
سال گذشته و درحالی که شاخص کل بورس برای گذر
از مرز دو میلیون واحد کمین کرده بود ،وعده عرضه سه
صندوق دولتی در قالب  ETFاز سوی دولتمردان داده
و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای ،صندوق
دوم پاالیشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد.
دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک
ها ،بیمه ها ،پاالیشگاه ها ،شرکت های خودرویی و
فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را
به مردم واگذار کند .این صندوق ها با  ۲۰تا  ۳۰درصد
تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی
میتوانست خریدار آن ها باشد.
بر این اساس ،صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل
تابستان سال گذشته عرضه و در سوم تیرماه قابل
معامله شد .در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از
طریق این واگذاری ،به نمایندگی از دولت جمهوری
اسالمی ایران ،باقیمانده سهام خود در بانکهای ملت،

تجارت و صادرات ایران و بیمههای البرز و اتکایی امین
را واگذار کرد.
در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون
نفر مشارکت کردند .صندوقی که هم راستا با روزهای
صعودی بازار سرمایه ،بازدهی چشمگیری داشت و تا
 ۲۰۰درصد سود هم پیش رفت.
سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود
سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد
به کمتر از یک میلیون واحد ،این صندوق همچنان در
سود قرار داشت.
درحال حاضر و تا زمان نگارش این گزارش ،دارایکم با
قیمت  ۱۱هزار تومان درحال معامله است که تنها هزار

تومان از قیمت روز عرضه باالتر است.
مسیر سوددهی پاالیشی یکم از همان ابتدا کامال از
دارایکم جدا شد .پاالیشی یکم باقی مانده سهام دولت
در چهار پاالیشگاه تهران ،تبریز ،اصفهان و بندرعباس
بود که عرضه آن با اختالف بین وزارت نفت و وزارت
اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شد!
این صندوق عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش
بازار بود .هر واحد این صندوق نیز در روز عرضه ۱۰
هزار تومان قیمت داشت اما در روزهای ریزشی بازار به
 ۵۰۰۰تومان ،یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رسید.
درحال حاضر و تا زمان نگارش این گزارش ،نیز این
صندوق با قیمت  ۷۰۰۰تومان معامله میشود که ۳۰۰۰

تومان زیر قیمت روز عرضه است.
جالب است که وعده های مسئوالن درمورد ساماندهی
وضعیت این دو صندوق ید طوالیی دارد! به طوریکه
محمدعلی دهقان دهنوی ،رئیس سابق سازمان بورس
و اوراق بهادار بارها اعالم کرده بود که سهم های
دولتی نیز باید دارای بازارگردان باشند و دولت نیز مانند
هر ناشر دیگری باید از سهم خود حمایت کند .حتی در
زمانی که دهقان سکان دار سازمان بود ،قرار شد سهم
جدید پاالیشی یکم یا سهم های دیگر به سهام داران
 ETFهبه شود که این اتفاق هرگز رخ نداد.
اخیرا نیز مجید عشقی ،رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار از رایزنی برای تخصیص منابعی برای بازارگردانی
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله یا همان ETF
ها (پاالیشی یکم و دارایکم) خبر داده و اعالم کرده بود
که برای تخصیص منابعی در حال رایزنی هستیم تا این
منابع تجهیز شوند که مدیر صندوق بتواند بازارگردانی
این صندوقها را انجام دهد.
نکته جالب در این راستا این است که سیاست سازمان
بورس از حدود دو سال قبل این است که همه سهم
ها بازارگردان داشته باشند اما این موضوع درمورد سهام
دولت صدق نکرد و با وجود اینکه وعده آن در بازه های
زمانی متفاوت از سوی مسئوالن داده شد ،هنوز هم
سهامداران شاهد از بین رفتن سرمایه های خود در این
دو صندوق هستند.

یک روانشناس بیان مسائل و اختالفات زناشویی
با والدین را “پرتگاه مهم زندگی زناشویی” دانست
و گفت :متاسفانه وقتی اختالفات زناشویی به گوش
والد هر کدام از زوجین برسد مسائل جدیدی رقم
میخورد چراکه پس از مدتی زوجین این اختالفات را
فراموش میکنند اما با طرح این مسائل والدین خود
را نسبت به شریک زندگی و یا خانواده همسر خود
بدبین کرده و بعضا نظر مثبت آنها را عوض میکنند.
وقتی زوجین اطالعات زندگی زناشویی خود به ویژه
مشکالت را با والدین مطرح کنند ،خود را در معرض
دخالتهای دلسوزانه و در عین حال یک طرفانه
والدین قرار دادهاند ،خروج مسائل زندگی مشترک از
چارچوب و مرز خانه باعث ایجاد اختالفات جدید و یا
افزودن بر اختالفات قبلی میشود ،چراکه هر فردی
از دیدگاه و دریچه نگاه خود مسائل را تحلیل میکند
و مطابق با آن راه حلی ارائه میدهد.
از سوی دیگر گزارش دادن مسائل و اختالفات زندگی
مشترک توسط فرد متاهل به والدین نشان از تربیت و
پرورش ضعیف او و نداشتن مهارت حل مساله دارد.
مهارت حل مساله یکی از مهارتهای مهم زندگی
است که از کودکی باید به فرزندان آموزش داده شود
و این آموزش به واسطه ایجاد فرصتی برای روبرو
شدن با چالشهای زندگی شکل می گیرد.
روبرو شدن کودک با چالشها و شکستهای متعدد
در زندگی به او میآموزد که چطور از پس مسائل
مختلف برآید و اگر والدینی در هیچ عرصه زندگی
به کودک خود اجازه حل مساله را نداده باشند؛ همین
کودک بعدها در قامت زن یا شوهر توان حل مسائل
زندگی مشترک را نخواهد داشت.
در چنین مواقعی بهترین راه مراجعه به روانشناس و
زوج درمانگر و گرفتن مشاوره است ،والدین به دلیل
احساساتی که نسبت به فرزند خود دارند نمیتوانند
اظهارنظر درستی درباره مسائل آنها انجام دهند.
از سوی دیگر این ارائه راه حلها براساس تجربه
شخصی والدین است که شاید زندگی فرزندان را به
میدان آزمون و خطا تبدیل کرده و در انتها نیز ممکن
است به شکست زندگی زوجین بیانجامد بنابراین باید
آگاهانه و نه تجربه گرایانه به حل مسائل بپردازیم.
زوجین باید برخی از مسائل نظیر اعتیاد همسر و
یا درگیری فیزیکی فراوان با همسر و یا تصمیم به
طالق را با والدین خود مطرح کنند اما این مطرح
کردن تنها باید در قالب یک جمله برای در جریان
امور قرار دادن والدین باشد چراکه برای حل مساله
باید از روانشناسان متخصص و نه والدین کمک
گرفت.
خانوادهها در رضایت یا عدم رضایت زندگی زناشویی
زوجین بسیار نقش دارند .در واقع تجارب خانواده
در شخصیت ما النه کرده است و همه ما در افکار
و رفتار خود امضای الگوهای رفتاری والدین را به
همراه داریم از این رو در حل مسائل نباید تجربه
گرایانه بلکه باید آگاهانه پیش رویم.
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