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 حمایت از تولید با کیفیت ملی

شرایط کرونایی امروز دیواری 
کوتاه تر از اصناف نیست
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لوسترسازی آمیخته با عشق و هنر است. لوستر عالوه 
بر جنبه کاربردی جهت نورپردازی و روشنایی منزل به 
دکوراسیون منزل زیبایی و جلوه ای متفاوت می بخشد 
و از همین جهت جزو ملزومات اصلی دکوراسیون منزل 
توجه  مورد  امروز  به  تا  از گذشته  رود که  به شمار می 
طراحان داخلی بوده است. یک زمانی به لوستر به عنوان 
کاالی لوکس و تجمالتی نگاه می شد اما امروز نگاه ها 
عوض شده و کمتر خانه ای می توان در کشور پیدا کرد 
با صحبت های  زمینه  این  در  نکند.  فکر  لوستر  به  که 

جناب آقای سیوندی همراه باشید.
برای  را  ما  دعوت  اینکه  از  شما،  بر  درود   -
لطفا  سپاسگزاریم.  پذیرفتید  مصاحبه  انجام 

بیوگرافی مختصری از خودتان بفرمایید.
به نام خدا، با سالم خدمت شما و مخاطبین نشریه طرح 
فردا، اینجانب صادق سیوندی هستم و  فعالیت فروش 
لوستر را از ۱۳۸۲ آغاز نمودم و طی این سالها با توجه 
به احساس کمبود صنعت لوستر در استان، از چهار سال 

قبل تصمیم به احداث کارگاه و تولید لوستر گرفتم.
- در چه زمینه ای مشغول به فعالیت هستید؟

حیطه فعالیت ما در زمینه تولید لوازم برنزی که شامل 
لوسترهای برنزی، انواع بوفه، ساعت، مجسمه، ظروف، 

آینه، شمعدان و ... می باشد.
نفیس  برنز  و  لوستر  درباره  کلّی  اطالعات   -

کرمان بیان بفرمایید.
فروشگاه  دو  و  تولید  کارگاه  یک  شامل  نفیس  لوستر 

عرضه می باشد.
- مشخصات و ویژگی های کار شما چیست؟

کیفیت، ماندگاری، حفظ سرمایه، نگهداری آسان، نقش 
پذیری باال در ریختگری و خواص طبی از ویژگی های 

کار ما می باشد.
- در خصوص گستره فعالیتتان توضیح دهید؟

دهها  با  االن  اما  بود  لوستر  مدل  چند  با  ما  کار  شروع 

مدل لوستر و بیش از پانصد مدل لوازم برنزی مشغول 
به فعالیت هستیم.

کار  در  اصل  ترین  مهم  شما  نظر  نقطه  از   -
حرفه ای چیست؟

شعار ما حمایت از تولید با کیفیت ملی است.
- علیرغم اینکه که خیلی ها فکر می کنند کار 
شما  است  سخت  فعلی  شرایط  در  تولیدی 

چگونه مسیر تولید را طی کردید؟
کار   ، تولید  از  نبود حمایت  و  موقعیت  این  در  البته ک 
را برای ما هم سخت نموده اما عشق به تولید و ایجاد 

اشتغال ما را در این راه مصمم تر نموده است.
غیر مستقیم   و  به صورت مستقیم  نفر  - چند 

توسط شما مشغول به کار شده اند؟
چهارده نفر در کارگاه و چهار نفر در شعب فروش بصورت 

مستقیم و  افراد زیادی به واسطه خرید مواد اولیه از قبیل 
Mdf، شیشه، رنگ، پیچ و مهره، پروفیل و ... به صورت 

غیر مستقیم سهمی از این بازار کار میبرند.
- از نظر شما چه فاکتورهایی در ماندگاری و 

دوام یک کسب و کار حائز اهمیت است؟
رکن  ترین  اصلی  کیفیت،  و  مداری  مشتری  تعهد، 

ماندگاری کسب و کار است.
همچنین در مجموعه تولیدی نفیس مفتخریم به مشتری 
را  تولید محصول  تا صد  را بدهیم که صفر  امکان  این 
از نزدیک مشاهده کند و مرحله به مرحله تایید نماید تا 

زمانی که سفارش آماده تحویل شود.
- ارتباط شما با رقبا به چه شکلی است؟ چه 
این  در  ها  آن  با  که  دهید  می  انجام  اقدامی 

حوزه کاری روابط مطلوبی داشته باشید؟

ما در استان هیچ رقیبی نداریم اما با رقبا در سایر استانها 
ضمن تبادل تجربه در ارتباط هستیم.

که  جایی  و  اید  کرده  طی  که  راهی  از  آیا   -
ایستاده اید رضایت دارید؟

از نظر من گذشته یک تجربه است هیچ زمانی نمیتوانم 
پشیمان باشم منتها حس پیشرفت به من اجازه نمیدهد 

از جایی که هستم احساس رضایت کنم.
- مشکالت و معضالت پیش روی حرفه شما 

چیست؟
استان  صنعتی  ضعف  و  تورم  بگویم  باید  مورد  این  در 

بزرگترین بازدارنده ما می باشد.
زندگی  در  موفقیت  کلید  شما  دیدگاه  از   -

چیست؟
و  پیشرفت  کلید  مسیر  های  سختی  پذیرِش  و  پشتکار 

موفقیت در زندگیست.
- توصیه طالیی شما برای تبدیل شدن به یک 

مدیر موفق چیست؟
همانطور که به تولید، عشق و عالقه دارم همین انرژی 
را به پرسنل هم انتقال میدهم و عشق به تولید و انگیزه 

را در آنها هم به وجود آورده ام.
- صحبت پایانی:

به هم استانی های عزیز یادآور می شوم که حمایت از 
تولید کرمان یعنی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان 

و ما روی حمایت شما حساب کردیم.
پیج اینستاگرامی مجموعه لوستر نفیس:

@ luster_nafis
آدرس شعب لوستر نفیس:

- کرمان، پارک مطهری، روبروی فروشگاه رفاه، نبش 
کوچه ۱۴

- فروشگاه بزرگ معلم داخل محوطه.
خبرنگار نشریه طرح فردا

هانی زمانی

 حمایت از تولید با کیفیت ملی
 گفتگو با جناب آقای صادق سیوندی

مدیر محترم مجموعه لوستر و برنز نفیس

در سن ۴۰ سالگی تغییراتی در بدن افراد به وجود می آید که با ترفند های تغذیه ای 
می توان برای مقابله با آن ها آماده شد.

۴۰ سالگی سن فوق العاده ای است. شما باهوش و جاافتاده هستید و دیگر چیز های 
کوچک نگران تان نمی کنند، اما در این سن تغییراتی در سالمتی و بدن به وجود 

می آید که بهتر است برایش آماده باشید.
-۱ به متابولیسم خود یک شوک حسابی بدهید

دالیل مختلفی وجود دارد که برخی از افراد متابولیسم کندتری دارند و متأسفانه 
سن یکی از اصلی ترین دالیل است. اما نگران نباشید، روش های خاصی وجود دارند 
که می توانید به وسیله آن ها متابولیسم خود را تقویت کنید. از جمله عادات غذایی 
صحیح برای شما این است که حتماً مرتب غذا بخورید و هرگز از وعده های غذایی 
صرف نظر نکنید. برای دریافت نتایج بهتر، پروتئین بیشتری به رژیم غذایی خود 
اضافه کنید. این کار به شما کمک می کند توده عضالنی خود را حفظ کرده و بیش 

از حد غذا نخورید.
-۲ غالت سبوس دار را به جای موارد تصفیه شده انتخاب کنید

غالت ۲ نوع اصلی دارند: کامل و تصفیه شده. اما کدام یک برای شما بهتر است؟ 
کامل. غالت کامل منبع خوبی از ویتامین B، پتاسیم، منیزیم و فیبر هستند که به 

هضم شما کمک می کنند و خطر بیماری قلبی، چاقی و دیابت را کاهش می دهند.
-۳ انواع مغزها را بخورید

مغزها مملو از آنتی اکسیدان هایی هستند که از سلول ها محافظت می کنند، می توانند 
سطح کلسترول بد را کاهش دهند و به مبتالیان دیابت نوع دو کمک کنند. مغزیات 
برای قلب نیز بسیار مفید هستند. اما مراقب باشید، فقط مقدار کمی مغزیات برای 

بهره مندی از آن ها کافی است.
-۴ عدس برای شما خوب است

عدس منبع عالی فیبر و ویتامین B۹ است که به عنوان فوالت نیز شناخته می شود. 
خوردن عدس به عنوان یکی از عادات صحیح می تواند به شما در کاهش سطح 
کلسترول بد خون و کاهش خطر ابتال به مشکالت قلبی، دیابت و چاقی کمک کند. 

یک ماده معدنی به نام سلنیوم که در اکثر غذا ها وجود ندارد، در عدس یافت می شود. 
این ماده به مبارزه با سرطان، جلوگیری از زوال شناختی در افراد مسن کمک می کند 

و حتی می تواند آسم مزمن را بهبود بخشد.
-۵ باکتری های خوب را فراموش نکنید

به  پروبیوتیک هایی هستند که  و کومبوچا حاوی  ماست  کفیر،  مانند  محصوالتی 
سالمت روده ما کمک می کنند. مصرف روزانه برخی از این محصوالت یا مصرف 
مکمل به ویژه برای زنان باالی ۴۰ سال که عالئم قبل از یائسگی را تجربه می کنند 

بسیار مفید است.
-۶ ماهی های چرب بخورید

ماهی منبع بسیار خوبی از اسید های چرب امگا ۳ و ویتامین D است که نه تنها 
می تواند به جلوگیری از بیماری قلبی، انواع خاصی از سرطان، دیابت و فشار خون 
باال کمک کند، بلکه به بهبود افسردگی، ADHD و حتی اسکیزوفرنی نیز کمک 

می کند. یک تا ۳ بار در هفته مصرف ماهی می تواند کافی باشد.
-۷ قهوه سبز را امتحان کنید

می گیرد.  قرار  غذایی  عادات صحیح  دسته  در  نیز  مناسب  نوشیدنی های  انتخاب 
دانه های قهوه سبز تفت داده نشده اند، به همین دلیل مواد مغذی بیشتری دارند. 
این نوع قهوه دارای مقدار زیادی آنتی اکسیدان است که می تواند به مبارزه با پیری 
کمک کند. به خصوص بسیار خوب است که در سن ۴۰ سالگی آن را امتحان کنید، 

زیرا ممکن است اولین عالئم پیری در شما پدیدار شده باشد.
۸. زودتر غذا بخورید

در سطح سالمتی  شما  غذایی  وعده های  زمان  پنسیلوانیا،  دانشگاه  مطالعه  طبق 
)تا ۱۱ شب(  روز غذا می خورند  اواخر  در  افرادی که  دارد.  اساسی  نقش  کلی تان 
تا ۷ عصر  دارند که  افرادی  به  بیشتری نسبت  افزایش وزن و کلسترول  معموال 
غذایشان را می خورند. دیر غذا خوردن همچنین می تواند باعث برخی بیماری های 

مزمن مانند دیابت و بیماری های قلبی شود.
-۹ استخوان هایتان را تقویت کنید

تقریباً هر سلول در بدن انسان به نوعی از کلسیم استفاده می کند و با افزایش سن، 
کلسیم کمتری از مواد غذایی جذب می شود و بدن مجبور است این کاستی را از 
استخوان ها جبران کند. برای جلوگیری از کمبود کلسیم، رژیم غذایی شما باید حاوی 

محصوالت لبنی، دانه ها، ماهی سالمون و ساردین، لوبیا و بادام باشد.
-۱۰ به رژیم غذایی خود رنگ بدهید

این مورد از برترین عادات صحیح غذایی است. تحقیقات قبلی ثابت کرده است که 
مواد غذایی با غلظت باالی آنتوسیانین )ماده ای که به سبزیجات و میوه ها رنگ 
قرمز یا بنفش را می دهد( مانند چغندر، کلم بنفش یا گیالس، می توانند زوال عقل و 

وضعیت سیستم قلبی عروقی را در زنان بهبود بخشد.

رییس اتاق اصناف کرمان گفت: دیواری کوتاه تر از اصناف نیست و با هر تغییر 
رنگ بندی وضعیت کرونایی، اولین ترکش ها به اصناف می خورد در حالی که 

نقش اصناف در شیوع کرونا کمتر از پنج درصد است.
یوسف جعفری با اشاره به وضعیت اصناف در ایام شیوع کرونا و حمایت های 
دولت از این قشر اظهار کرد: ستاد ملی کرونا تسهیالتی برای اصناف در نظر 
گرفت اما متاسفانه در کرمان کسی نتوانست از تسهیالت استفاده کند و شاید 

کمتر از ۱۰ درصد از اصناف کرمان توانستند این تسهیالت را دریافت کنند.
وی افزود: بارها اعالم کردیم که ای کاش تصمیم گیری به استان ها واگذار 
می شد زیرا ستاد ملی نسخه واحد برای کل کشور می پیچد و تصمیم گیران در 

تهران هستند و وضعیت کرمان و شهرهای کوچک استان را نمی بینند.
جعفری تصریح کرد: استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان است و بهتر 
بود ایشان تصمیم می گرفت و حتی معتقدیم فرماندار در شهرستان بهتر وضعیت 
را می داند و بنا به وضعیت خاص هر شهرستان می تواند تصمیم بگیرد تا اصناف 
آسیب کمتری می دیدند و در ایام شیوع کرونا، به دلیل اینکه تصمیم بومی نبود، 

آسیب زیادی به اصناف رسید.
وی بیان کرد: براساس نظر کارشناسان ۵۰ درصد شیوع ویروس کرونا مربوط 
به دورهمی ها، ۳۰ درصد مربوط به حوزه حمل و نقل و ۲۰ درصد سایر است 
... است و  بانک ها و  ادارات،  که اصناف جزو سایر هستند و شامل مطب ها، 
از  از پنج درصد است و متاسفانه دیواری کوتاه تر  در واقع سهم اصناف کمتر 

اصناف نیست و با هر تغییر رنگ بندی وضعیت کرونایی، اولین ترکش ها به 
اصناف می خورد.

رییس اتاق اصناف کرمان با بیان اینکه ما تاکید داریم پیشگیری بهتر از درمان 
است، گفت: بنده قبل از عید اعالم کردم اصناف دیگر توان تعطیلی ندارند و اگر 
قرار باشد اصناف تعطیل شوند کشش ندارند و تا امروز اصناف از مصوبات ستاد 
کرونا تمکین و با نظام همکاری کردند و امیدواریم قرار نباشد تعطیلی کنونی 
تجدید شود زیرا برای اصناف خیلی سخت است و امکان تمکین بعید به نظر 

می رسد.
وی در زمینه راهکارهای حمایت از اصناف پیشنهاد کرد: دولت برای کسبه ای 
که ملکشان استیجاری است، اجاره محل را پرداخت کند یا معافیت مالیاتی و 
حق بیمه کارگران اصناف مشمول کمک دولت شود و یا تسهیالت کم بهره و 

دراز مدت برای اصناف در نظر گرفته شود تا بتوانند از این شرایط عبور کنند.
ادامه درباره فعالیت برخی اصناف علی رغم محدودیت های جدید  جعفری در 
عنوان کرد: ۳۵ هزار واحد صنفی در استان کرمان و ۱۸ بازرس صنفی داریم 
اما در مجموع نظارت وجود دارد و بخشی از کار نظارت با مرکز بهداشت است.

وی تصریح کرد: برخی اصناف در دوره قبل، جزو گروه دوم بودند و اکنون در 
گروه یک قرار گرفتند و برخی فکر می کنند چون سال قبل این گروه تعطیل بود 
اکنون نیز باید تعطیل باشند در حالی که گروه آنها تغییر کرده اما در مجموع، با 

متخلفان برخورد می شود.

در شرایط کرونایی امروز دیواری کوتاه تر 4۰ ساله ها بخوانند
از اصناف نیست
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 جانشین ستاد کرونای استان کرمان گفت: شرایط کرونایی امروز 
سوغات  و  بوده  عید  شب  خریدهای  در  سهل انگاری ها  نتیجه 

سفرهای نوروزی هنوز در راه است.
محمدصادق بصیری  ، با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در 
استان کرمان اظهار داشت: همان طور که پیش بینی می شد هجوم 
موج چهارم کرونا از نوع انگلیسی از نیمه غربی به نیمه شرقی رسیده 

و استان کرمان را در نوردیده است.
وی با بیان اینکه در هفته گذشته شهرستان های استان کرمان به 
رنگ های آبی، زرد، نارنجی و قرمز درآمده و هر دو روز شاهد تغییر 
رنگ بندی شهری در استان بودیم گفت: تغییر رنگ شهرستان ها به 
این صورت است که از وضعیت آبی و زرد به وضعیت خطر و پرخطر 

تغییر نزدیک می شویم.
جانشین ستاد کرونای استان کرمان با اشاره به اینکه هماهنگی های 
انجام شده و مسئوالن و مجریان  الزم ستاد ملی و ستاد استانی 
افزود: در این  و به ویژه کادر درمان آمادگی الزم را پیدا کرده اند 
میان چیزی که بیش از همه اهمیت دارد تعهد اجتماعی و احساس 
مسئولیت خود افراد است تا بتوانیم از این شرایط هم عبور کنیم و 
طوری نشود که کادر درمان و بیمارستان های ما با مشکل و کمبود 

مواجه شوند.
 ۸ استان  شهرستان   ۲۳ از  رنگ بندی  نظر  از  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان در وضعیت قرمز، ۷ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۸ 
شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند ادامه داد: با توجه به اینکه شیوع 
این ویروس کرونا سیر صعودی دارد پیش بینی می شود که وضعیت 

استان بدتر هم شده و با چالش های بیشتری مواجه شویم.
بصیری با اشاره به قوانین، مقررات، الزامات و محدودیت ها اعمال 
شده با توجه به رنگ بندی شهرها در حوزه کسبه و بازاریان، آموزش 
و مراسم فرهنگی و اجتماعی و ترددها و دیگر مواردی که بسیار 
مورد توجه مردم است عنوان کرد: اعمال این محدودیت های جدید 
که از روز گذشته آغاز شده با جدیت به مدت ۱۰ روز ادامه دارد.وی 
با بیان اینکه اجرای گام پنجم طرح شهید سلیمانی از روز گذشته در 
استان آغاز شده که با تیم های نظارتی، مراقبتی و حمایتی فعالیت 
دارند گفت: مسئولیت اجرای طرح به عهده مراکز بهداشت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان کرمان با اشاره به اینکه 
در این طرح تیم های شهید سلیمانی مقابله با کرونا هم در زمینه 
غربالگری، رهگیری و مراقبت در منزل و هم در حوزه واکسیناسیون 
ارائه خدمت می کنند گفت: امیدواریم که بتوانیم استان کرمان را در 

کنار کشور در این زمینه آماده کنیم.
حوزه  در  سلیمانی  شهید  طرح  اقدام  مهمترین  اینکه  بیان  با  وی 
نظارتی است افزود: با این وجود خود دستگاه های اداری، مسئوالن 
و متولیان مجموعه ها و مردم باید خود نظارتی داشته باشند و منتظر 
نمانند که تیم ها بیایند و از برخی تخلفات و موارد جلوگیری کنند.

بصیری با اشاره به اینکه ماه رمضان را در پیش داریم و مردم خوب 
ما عالقه زیادی دارند که از فیوضات این ماه بهره مند شده و در 
مراسم این ماه به ویژه شب های عظیم و پرفیض قدر شرکت کنند 
با اعمال  گفت: اگر بتوانیم کنترل های الزم را داشته باشیم شاید 
محدودیت در این مراسم مواجه نشویم اما در صورت وخیم تر شدن 

شرایط به ناچار برگزاری این مراسم هم محدود می شود.
وی با بیان اینکه براساس نظر کارشناسان شرایط امروز کشور نتیجه 
خریدهای شب عید است و هنوز سوغات سفرهای نوروزی در راه 
است تصریح کرد: احتمااًل در روزهای آینده وضعیت بدتر هم خواهد 

شد.

»سحری« را فدای خوشخوابی نکنید 
یک دکترای تخصصی علوم تغذیه ، ضمن تاکید بر اهمیت تغذیه 
صحیح در ماه مبارک رمضان، حذف وعده غذایی سحری از سوی 
و مضر  نادرست  اقدامی  را  خوابیدن  بیشتر  برای  روزه داران  برخی 

برای بدن خواند.
اگر وعده های غذایی در ماه رمضان به صورت غیراصولی مصرف 

شود، مشکالت زیادی در مکانیزم فعالیتی بدن ایجاد می شود.
وی با اشاره به حذف وعده ی ناهار و میان وعده ها در ایام رمضان، 
تاکید کرد: روزه داران باید حتما سه وعده غذایی خود را در ساعات 

بین افطار تا سحر میل کنند.
این متخصص تغذیه همچنین خاطرنشان کرد: وعده غذایی صبحانه 
که در قالب سحری مصرف می شود، در ماه رمضان از اهمیت دو 
چندانی نسبت به ماه های دیگر برخوردار است، ولی برخی افراد برای 
اقدام  که  را حذف می کنند  وعده سحری  بخوابند،  بیشتر  که  این 

بسیار نادرستی است.
وی در این باره تصریح کرد: نخوردن سحری باعث افزایش طول 
تامین  برای  افطار،  زمان  تا  بدن  و  می شود  روزه داری  زمان  مدت 
مواد مورد نیاز و انرژی به وعده های غذایی قبلی نیاز پیدا می کند 
با توجه به طوالنی شدن ساعات روزه داری، احتمال کم آبی و  و 
ایجاد حس خستگی در روز بیشتر می شود.وی همچنین اضافه کرد: 
حذف وعده سحری باعث می شود که در خوردن افطاری، زیاده روی 
شده و در نتیجه فرد با اضافه وزن ناسالم و آسیب به بدن مواجه 
شود.در ادامه نیز گفت: برخی سعی دارند برای این که گرسنگی و 
تشنگی بر آن ها چیره نشود، فعالیتی نکنند و در طول روز بیشتر 
بخوابند اما باید توجه داشت که فعالیت سبک و کوتاه ورزشی در 
ساعات روزه داری بسیار مهم و مفید است.این مشاور تغذیه در مورد 
بایستی سبک و متعادل و  افطاری  افطار هم متذکر شد:  وعده ی 
حاوی مواد مغذی باشد. همچنین باید توجه کرد که خوردن آرام 
وعده ی افطار به تسهیل فرایند هضم مواد غذایی در بدن کمک 
می کند.وی با این بیان که وعده ی شام باید اندکی پس از افطار 
خورده شود، افزود: شام را می توان سنگین تر از افطار میل کرد اما 
و چربی  تاکید کرد: شوری  پرخوری کرد.وی  آن،  نباید در صرف 
در وعده های رمضان، بیماری به بار خواهد آورد؛ به همین خاطر 
روزه داران باید حتی االمکان از تناول غذاهای چرب و شور بپرهیزند.
ایشان همچنین توصیه کرد: روزه داران سعی نمایند بین وعده افطار 
تا شام و اندکی پس از خوردن شام، نوشیدنی به خصوص آب و 
میان وعده هایی همچون میوه را مصرف کرده و از خوردن تنقالت 

خودداری کنند.

در شرایط کرونایی امروز 
نتیجه سهل انگاری ها در 
خریدهای شب عید است

 
مرکز آمار ایران اعالم کرد نرخ تورم ساالنه فروردین ماه 
۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۳۸,۹ درصد رسیده که 
نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۲.۵ واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.
شاخص  عدد  تغییر  درصد  نقطه ای،  تورم  نرخ  از  منظور 
قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم 
نقطه ای در فروردین ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۹,۵ درصد رسیده 
است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۹.۵ درصد 
بیشتر از فروردین ۱۳۹۹ برای خرید یک »مجموعه کاالها 

و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
با ماه  نقطه ای فروردین ماه ۱۴۰۰ در مقایسه  نرخ تورم 
قبل ۰,۸ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش 
۳,۵ واحد درصدی به ۶۳.۱ درصد و گروه »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« با افزایش ۲.۵ واحد درصدی به ۴۳ 

درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
 ۱ قبل  ماه  به  نسبت  که  می باشد  درصد   ۴۸,۸ شهری 
واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی ۵۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

۰,۳ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
فروردین  ماهانه  تورم  نرخ  می باشد.  قبل  ماه  به  نسبت 
۱۴۰۰ به ۲,۷ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع 

تورم  است.  داشته  افزایش  واحد درصد  قبل، ۰,۹  ماه  در 
ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب 

۲.۹ درصد و ۲.۶ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
 ۰,۸ قبل  ماه  به  نسبت  که  می باشد  درصد   ۲,۶ شهری 

واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روستایی ۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است.
اعداد  میانگین  تغییر  درصد  ساالنه،  تورم  نرخ  از  منظور 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به 
دوره مشابه قبل از آن می باشد. نرخ تورم ساالنه فروردین 

ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۳۸,۹ درصد رسیده 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۲,۵ واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
و  شهری  خانوارهای  برای  ساالنه  تورم  نرخ  هم چنین 
روستایی به ترتیب ۳۸,۶ درصد و ۴۰,۶ درصد می باشد که 
برای خانوارهای شهری ۲,۴  واحد درصد افزایش و برای 
خانوارهای روستایی ۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

دخانیات«  و  آشامیدنی ها  خوراکی ها،   « عمده  گروه  در 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»سبزیجات« )کاهو، گوجه فرنگی و کرفس(، گروه »گوشت 
قرمز و سفید و فرآورده های آنها« )گوشت گوسفند، گوشت 
گاو و گوساله و گوشت مرغ( و گروه » آشامیدنی ها « 
)آب معدنی، آب هویج و آب میوه( می باشد. در گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات«، گروه »کاال و خدمات 
متفرقه« )حق بیمه اتومبیل(، گروه »خدمات نگهدارئ و 
تعمیر واحد مسکونی« )گچ کاری ساختمان، سفت کاری 
در  اقامت  )کرایه  رستوران«  و  »هتل  گروه  و  ساختمان( 
را  قیمت  افزایش  بیشترین  پذیرایی(  تاالر  هزینه  هتل، 

نسبت به ماه قبل داشته اند.
)سبزی  »سبزیجات«  گروه  ماه  این  در  همچنین 
خورش،سبزی خوردن، اسفناج( نسبت به ماه قبل کاهش 

قیمت داشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در فروردین ماه ۱۴۰۰ برای 
دهک های مختلف هزینه ای از ۳۷,۵ درصد برای دهک 

اول تا ۴۵.۸ درصد برای دهک دهم است.

تورم نقطه ای فروردین به مرز ۵۰ درصد رسید

با بیان  امیر کرمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی 
اینکه توسعه  و رشد اقتصادی بیشتر شبیه درست کردن 
یک پازل چهل هزار تکه است، اما سیاستگذاران کشور در 
دوره های مختلف برای حل معضالت اقتصادی ایران به 
دنبال یک راه حل جادویی بودند که یکباره همه چیز را 

درست  می کند. 
احتماال روزی نیست که بسیاری از ما از به دنبال یافتن 
»مهم ترین کاری که وضع اقتصاد ایران را بهتر می کند« 
نباشیم. انگار در پس ذهن مان غول چراغ جادویی هست 
که به ما گفته که فقط یک آرزویت را برآورده می کنم و 
ما هم سخت در تالش که این یک عدد کوپن غولمان 
را چگونه خرج بکینم. و در این تمرین ذهنی شاید در هر 

دوره ای به جواب متفاوتی رسیده ایم.
اخیر  دهه های  در  هم  کشور  سیاسی  بدنه ی  واقع  در 
که  پاسخ هایی  داده.  سوال  این  به  مختلفی  جواب های 
در دوره ای سازندگی و سرمایه گذاری بیشتر، در دوره ای  
توزیع  باز  و  فساد  با  مبارزه  دوره ای  سیاسی،  توسعه ی 
اما  بوده.  غرب  با  رابطه  اصالح  هم  نهایت  در  و  منابع، 
انگار در انتهای هر دوره با سرخوردگی از جواب قبلی مان 
که  از وی می خواهیم  جادو  به سوال جناب غول چراغ 

لطفا یک فرصت دیگر به ما بدهد.
و  اندیشمندان  از  را  سوال  این  امروز  اگر  احتماال 
دغدغه مندان کشور عزیزمان هم بپرسیم جواب سوالمان 

یکی از این گزینه ها خواهد بود:
ساختاری  اصالحات  آب،  و  زیست  محیط  مساله  حل 
قیمت  اصالح  دولت،  قیمتی  مداخالت  کاهش  بودجه، 
حامل های انرژی، اصالح نظام مالی )شامل نظام بانکی 
و بازار سرمایه(، اصالح سیاست پولی، اصالح نظام ارزی 

فساد،  با  مبارزه  کشور،  حکمرانی  نظام  اصالح  کشور، 
توسعه ی  دنیا،  با  اقتصادی  رابطه ی  به  نگاه مان  اصالح 
بهره وری،  افزایش  ساز،  و  ساخت  افزایش  و  شهری 
دانش بنیان  توسعه ی  زیرساختها یش،  و  آی تی  توسعه ی 
بازنشستگی،  نظام  اصالح  واحد،  حمایتی  چتر  محور،  
اصالح قوانین بازار کار، اصالح آموزش و پرورش، اصالح 

نظام درمانی کشور، ....
واقعا این بار کدام اینها را از غول چراغ جادو بخواهیم؟

آن قدری که من از تجربه ی توسعه ی کشورهای مختلف 
بیشتر شبیه درست  اقتصادی  رشد  و  توسعه   گرفتم،  یاد 
کردن یک پازل چهل هزار تکه است تا پی بردن به یک 

راه حل جادویی که یکباره همه چیز را درست  می کند.
گذار از نگاه غول چراغ جادویی به نگاه پازلی به توسعه 

باعث می شود که متوجه بشویم:
درست  دارد:  نیاز  کار  نوع  دو  پازل  کردن  درست   ۱-
دادن  قرار  هم  کنار  و  پازل  قسمت های  تک تک  کردن 

تک  کردن  درست  شاید  وقت ها  خیلی  قسمت ها.  این 
زندگی  در  محسوسی  نتیجه ی  پازل  قسمت های  تک 
مردم نداشته باشد و فقط کنار هم گذاشتن این قسمت ها 
باشد که منجر به نتیجه ی نهایی بشود. اما در عین حال 
این قسمت ها، درست شدن  کنار هم گذاشتن  پیش نیاز 
خود اجزای پازل هست. در نتیجه اگر در دهه های اخیر 
کلی اتفاقات خوب مثل توسعه ی آموزش، زیرساخت ها و 
راه ها، اینترنت پرسرعت، فوالد و پتروشیمی، بازار سرمایه 
و اوراق و ... افتاده اما اثر محسوسش را در زندگی مردم 
ندیدیم فکر نکنیم که این ها مهم نبوده. بالعکس. همه ی 
پازل  از  بخشی  این ها  و همه ی  بوده  مهم  بسیار  این ها 
توسعه است. اما از طرف دیگر چون ما نتوانستیم قطعات 
تاثیر  آن  بگذاریم  هم  کنار  در  درستی  به  را  پازل  این 

محسوسی که باید را در زندگی مردم نگذاشته.
تک  تک  که  هست  آدم هایی  نیازمند  هم  توسعه   ۲-
نیازمند  و هم  )قطعه سازان(  بسازند  را  پازل  این  قطعات 

آدم هایی که این قطعات را کنار هم بگذارند )پازل سازان(. 
توسعه، عدم  اصلی  مانع  کشورها  از  بسیاری  در  واقع  در 
وجود مجموعه هایی از افراد پازل ساز و قطعه  ساز بوده که 
بتوانند در کنار هم کار بکنند. درست است که معموال برای 
هر کشوری می توان به برخی افراد کلیدی اشاره کرد که 
بر مسیر توسعه ی آن کشور به شدت تاثیر گذار بوده اند  
مثل کمال درویش در ترکیه، مانهومان سینگ  در هند، 
دنگ شیاپنگ در چین- اما این افراد معموال نوک کوه 
یخی هستند که پشتوانه ی تک تک آن ها صدها و هزاران 
بوده اند  متخصص  بروکرات  و  تکنوکرات  و  اقتصاددان 
از  توانستند مجموعه ی منسجمی  افراد  این  که در کنار 

اصالحات را در یک بازه ی چند ساله اجرا بکنند.
عاملی که ساخت پازل توسعه را می تواند به   ۳-
شدت تسریع بکند ترسیم شمایکلی این پازل و توافق بر 
سر آن است. اگر کشوری بتواند شمای کلی پازل خودش 
را  نیروهای کارایش  پیدا کند آن وقت می تواند تمام  را 
هم در همان راستا بکار گیرد. اما اگر کشوری این شمای 
کلی را پیدا نکرد، همچنان می تواند تمرکزش را بر روی 
کارهایی بگذارد که مطمئن است در هر صورت بخشی از 

آن پازل نهایی خواهد بود.
به شخصه باور دارم که در حال حاضر اقتصاد ایران بیش 

از هر چیز نیازمند گروهی است که:
- بتوانند شمای کلی پازل توسعه ی اقتصاد ایران ۱۴۰۰ 

در جهان در حال گذار را ترسیم کنند.
راستای  در  را  موجود  قطعات  نحو  بهترین  به  بتوانند   -

پازل ایران ۱۴۰۰ در کنار هم بگذارند.
را متمرکز  نیرو های کشور  بتوانند به صورت هدفمند   -

بر ساختن مهم ترین قطعات گم شده ی این پازل بکنند.

از غول چراغ جادو تا پازل چهل هزار تکه  توسعه

مرکز مدیریت و پیشگیری بیماری آمریکا سختگیری ها 
درباره پوشیدن ماسک برای افراد واکسینه شده را کاهش 
داده است. اما این بدان معنا نیست که ما به زودی شاهد 

پایانی برای ماسک زدن خواهیم بود.
از مردم می خواهند حتی پس  مقامات بهداشت عمومی 
فاصله  و  کرده  استفاده  ماسک  از  واکسن،  دریافت  از 
اجتماعی را حفظ کنند. اما این مسئله شاید متناقض به 
نظر برسد و این سوال به وجود بیاید که اگر کسی واکسن 

بزند، آیا از ویروس کرونا در امان نمی ماند؟
که  افرادی  قریب به اتفاق  اکثریت  است:  پیچیده  پاسخ 
این  با  هستند.  امان  در  ازکووید۱۹-  می شوند  واکسینه 
منتقل  را  ویروس  است  ممکن  واکسینه شده  افراد  حال، 

کنند، حتی اگر هیچ عالئمی نداشته باشند.
در  کرنل  دانشگاه  در  ایمونولوژی  استاد  آگوست،  اوری 
این رابطه می گوید: »ما امروز می دانیم که واکسن ها قادر 
به محافظت در برابر بیماری هستند، اما چیزی که واقعًا 
فرصت کافی برای درک آن نداشته ایم این است که آیا 

واکسن ها از شیوع بیماری هم پیشگیری می کنند؟«
به این دلیل که سارس کروناویروس ممکن است هنوز 
دستگاه تنفسی را درگیر نگه داشته باشد، حتی اگر سلول 
کووید۱۹-  بیماری  از  را  بدن  سیستمیک،  ایمنی  های 

محافظت کنند.
دارید.  نگه  را  خود  ماسک های   ، دور  آینده   یک  برای 
که  دارد  وجود  ناشناخته  مسئله  چندین  حاضر،  حال  در 
باعث می شود استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی 
درجهت محافظت از جامعه، در سطح گسترده تری مهم 

باشد.
کووید-  واکسن های  که  نمی دانند  دانشمندان  اوال، 
کروناویروس  سارس  عالمت  بدون  انتقال  از  ۱۹چگونه 
محافظت می کنند. نشانه های امیدوارکننده ای وجود دارد، 

اما تحقیقات ناقص است. محققان همچنین نمی دانند که 
واکسن کووید۱۹- برای چه مدتی ممکن است از افراد 

در برابر ویروس محافظت کند.
دانشمندان همچنین حواسشان هست که چگونه تغییرات 
ها  واکسن  اثربخشی  بر  آن  انواع  یا  ویروس  تکاملی 
تاثیرگذاری  که  دریافته اند  قباًل  تأثیر می گذارد. محققان 
نوع  آفریقای جنوبی که  واکسن جانسون و جانسون در 
یافته  کاهش  دارد،  وجود  آن  در   ،B۱۳۵۱   جهش یافته

است.
با این حال، شاید مهمترین عامل، “میزان پذیرش واکسن 
توسط بزرگساالن واجد شرایط” باشد. کودکان می توانند 
عامل شیوع بیماری باشند، اما واجد شرایط تزریق واکسن 
نیستند. برخی از آن ها ممکن است بیش از حد در معرض 

با  است  دیگر  ممکن  برخی  و  بگیرند  قرار  ایمنی  خطر 
موانع اداری در روند واکسیناسیون روبه رو شوند.

عنوان  به  را  اجتماعی  فاصله  و حفظ  ماسک  از  استفاده 
استراتژی های مداومی برای کاهش خطر در نظر بگیرید 
که در کنار آن دانشمندان مشغول انجام تحقیقات هستند 
کووید۱۹-  شیوع  و  شوند  می  واکسینه  افراد  بیشتر  تا 

کاهش می یابد.
بیماری ها  از  پیشگیری  و  کنترل  مراکز  مثال،  به عنوان 
با  ماسک  بدون  و  خانه  در  می توانند  افراد  که  گفتند 
افراد،  واکسینه شده دور هم جمع شوند.  اشخاِص کاماًل 
دو هفته پس از دریافت آخرین واکسن، »کامال واکسینه 
شده« تلقی می شوند. همان افراد پس از تزریق واکسن 
باید در رابطه با حفظ فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک 

بالقوه  طور  به  زیرا  باشند،  وظیفه شناس  عام  مأل  در 
می توانند بیماری را در جامعه به  شکل گسترده ای منتقل 

کنند.
امید است که هرچه تعداد بیشتری واکسینه شوند، افراد 
کمتری به موارد شدید کووید۱۹- مبتال شود و با شیوع 

بیماری، فشار بر سیستم بهداشتی کاهش  یابد.
دکتر بروس وای لی، استاد سیاست بهداشت در دانشکده 
»امیدوارم  گفت:  نیویورک  دانشگاه  عمومی  بهداشت 
وقت  آن  کنیم.  واکسینه  را  جمعیت  اکثریت  بتوانیم 
عادی صحبت  حالت  به سمت  درباره حرکت  می توانیم 

کنیم«.
مطالعات در مورد میزان محافظت واکسن در برابر انتقال 
ویروس ادامه دارد و امیدوارکننده است اما ناقص است. 
محافظت  خاصیت  واکسن ها  که  می رسد  نظر  به  بعید 
تعداد  فقط  باشند.  داشته  کننده«  »ضدعفونی  یا  کامل 
داشته  ادعایی  چنین  می توانند  واکسن ها  از  معدودی 

باشند، از جمله واکسن آبله.
با این حال، اگر واکسنی انتقال را به میزان قابل توجهی 
مهار  در  جهان  توانایی  برای  خوبی  خبر  دهد،  کاهش 

ویروس خواهد بود.
در شرایط عادی، این دسته از پرسش ها ممکن است در 
آزمایشات بالینی واکسن که سال های طوالنی انجام شده 
اضطراری،  شرایط  این  در  باشد.  شده  داده  پاسخ  است، 
توقف بیماری مهم ترین هدف بود و واکسن های موجود 

این کار را بسیار موثر انجام می دهند.
ماه  اواسط  تا  که  می دهیم  احتمال  »ما  گفت:  آگوست 
شوند.  واکسینه  افراد  از  بیشتری  چه  هر  تعداد  سپتامبر، 
نیازی به محافظت کامل  لزومًا  اینکه، واکسن ها  مهمتر 
همه  اگر  ندارند.  را  پاندمی  با  مبارزه  به  کمک  برای 

واکسینه شوند، ویروس در سطح کمتری وجود دارد«.

باالخره تا کی باید ماسک بزنیم؟
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عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی با بیان 
خدمت  این  که  است  این  گفتاردرمانی  رشته  چالش  بزرگترین  اینکه 
هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است، گفت: معموال افرادی که 
سایر  از  دارند  نیاز  همزمان  می کنند  استفاده  گفتاردرمانی  خدمات  از 
و  کنند  استفاده   ... و  فیزیوتراپی  کاردرمانی،  مانند  توانبخشی  خدمات 

این هزینه ها برای خانواده ها کمرشکن است.
با بیان اینکه طی سال های اخیر آگاهی خانواده ها از رشته گفتاردرمانی 
افزایش یافته اما هنوز هم در این زمینه نیازمند افزایش آگاهی هستیم، 
اظهار کرد: رشته گفتار درمانی دارای طیف فعالیت بسیار وسیعی است، 
اما برخی افراد تصور می کنند که گفتاردرمانی، صرفًا از طریق صحبت 

کردن انجام می شود. 
تاثیر  و  زبان  و  گفتار  اختالالت  برخی  شیوع  به  اشاره  با  اشتری 
از  تا ۱۵ درصد  این اختالالت گفت: حدود ۵  گفتاردرمانی در درمان 
اختالل خواندن و نوشتن، حدود هفت درصد دچار  افراد جامعه دچار 

اختالل تکاملی زبان و حدود یک درصد از جامعه  نیز دچار اختالل 
طیف اتیسم هستند؛ این به معنی آن است که درصد شیوع اختالالتی 
که در گفتار درمانی با آنها سر و کار داریم در جامعه به نسبت باالست 
و به این ترتیب اگر همه این افراد برای دریافت خدمات گفتاردرمانی 

مراجعه کنند، ما آمار باالیی از مراجعین را خواهیم داشت. 
شامل  را  وسیعی  سنی  طیف  گفتاردرمانی  خدمات  داد:  ادامه  وی 
بر  می توان  درمانی  گفتار  از  استفاده  با  که   ترتیب  این  به  می شود 
روی مهارت های بلع و ارتباط نوزادی که به صورت نارس متولد و در 
NICU بستری می شود کار کرد تا فرد سالمندی که به دلیل سکته 
مغزی یا بیماری های پیش رونده دچار مشکالت ارتباطی، گفتار، زبان 
درمانی  گفتار  خدمات  از  می توانند  که  کسانی  لذا  است،  شده  بلع  و 
داشته  قرار  مختلفی  سنی  های  محدوده  در  میتوانند  کنند،  استفاده 

باشند. 
اجتماعی  توانبخشی و سالمت  علوم  دانشگاه  این عضو هیات علمی 

به  زبان  و  یا آسیب شناسی گفتار  اینکه در رشته گفتاردرمانی  بیان  با 
زبان،  گفتار،  اختالالت  انواع  درمان  و  تشخیص  ارزیابی،  شناسایی، 
ارتباط و بلع می پردازیم و تمامی افرادی که دارای یکی از این اختالالت 
باشند جزو کسانی هستند که می توانند از خدمات گفتاردرمانی بهره مند 
شوند گفت: به عنوان مثال گفتاردرمانگر می تواند از طریق انجام برخی 
نوزادان  صورت  روی  بر  و  دهان  داخل  در  که  تخصصی  ماساژهای 
بستری در NICU  انجام می دهد، کمک کند تا این نوزادان زودتر 
به مهارت بلعیدن و مکیدن برسند و نتایج تعدادی از مطالعات صورت 
گرفته در ایران نیز حاکی از اثر بخشی گفتاردرمانی در رسیدن سریعتر 
نوازدان نارس به تغذیه دهانی و کاهش مدت زمان بستری آنها است. 
رشدی  اختالالت  دچار  که  کودکانی  شد:  یادآور  همچنین  اشتری 
گفتار و زبان )مانند تاخیر در صحبت کردن، مشکالت تلفظی، لکنت، 
کودکان دچار کم شنوایی، کودکان دچار اختالل طیف اتیسم، کودکان 
دچار ناتوانی ذهنی و کودکان دچار فلج مغزی، کودکان دچار شکاف 
لب و کام و ...( هستند نیز به دریافت خدمات گفتاردرمانی نیاز دارند. 
اجتماعی  توانبخشی و سالمت  علوم  دانشگاه  این عضو هیات علمی 
شفاهی  زبان  پایه  بر  نوشتاری  زبان  که  کرد  مطرح  نیز  را  نکته  این 
است، از این رو گروه دیگری از کودکانی که به خدمات گفتاردرمانی 
یادگیری  مشکالت  دچار  که  می دهند  تشکیل  کودکانی  را  نیازمندند 
رشته  این،  بر  عالوه  هستند.  مدرسه  در  نوشتن  و  خواندن  اختالل  و 
دارای  افراد  از  وسیعی  طیف  به  را  گسترده ای  خدمات  گفتاردرمانی 
لکنت،  اختالل  جمله  از  بزرگساالن  در  زبان  و  گفتار  اختالالت  انواع 
اختالالت صوت و انواع اختالالت گفتار، زبان و بلع ناشی از صدمات 

و سکته های مغزی ارائه می کند.
اشتری در ادامه در رابطه با میزان تاثیرات گفتاردرمانی نیز توضیحاتی 
ارائه داد و بیان کرد: گفتاردرمانی در اختالالت مختلف تاثیرگذار است، 
اما صرف اینکه خانواده فرد را برای گفتاردرمانی نزد متخصص بیاورد، 
کافی نیست؛ گفتاردرمانی یکی از رشته های توانبخشی است که روند 
درمان در آن طوالنی و زمانبر است و نیاز به تمرین و تکرار فراوان 
طی زمان دارد و مانند رشته پزشکی نیست که ممکن است مشکل 
فرد با مصرف مقطعی دارو و یا تزریق آمپول برطرف شود؛ لذا الزم 
است تا خانواده در طی زمان تمرینات داده شده توسط گفتاردرمانگر 
را با فرد دچار اختالل کار کنند تا مغز او به تدریج توانمندی خود را 

به دست آورد.
فاکتورهای  به  گفتاردرمانی  بخشی  اثر  اینکه  به  اشاره  با  اشتری 
مراجعه  زمان  او،  اختالل  میزان  و  نوع  فرد،  سن  همچون  مختلفی 

فرد به گفتاردرمانگر، میزان همکاری فرد و خانواده و... بستگی دارد، 
گفت: برخی خانواده ها می گویند که فرزندم را نزد گفتاردرمانگر بردم 
اما فایده نداشت و یا خانواده دیگری می گوید که فرزندم با گفتاردرمانی 
بهبود پیدا کرد، اما به این مسئله توجه نمی کنند که هر فردی دارای 

ویژگی های منحصر به فردی بوده و با فرد دیگر متفاوت است.
اجتماعی  توانبخشی و سالمت  علوم  دانشگاه  این عضو هیات علمی 
افزود: در حال حاضر یکی از  مسائل و باورهای نادرستی که در میان 
برخی افراد جامعه وجود دارد و مانع درمان به هنگام می شود این است 
به  باورند که کودکی که دیر صحبت می کند  این  بر  افراد  برخی  که 
دلیل اینکه پدر یا یکی از افراد فامیل هم دیر صحبت کرده، می توانند 
با خیال آسوده صبر کنند تا کودک خودش به حرف بیفتد و یا اینکه 
برخی تجویز می کنند به او تخم کبوتر داده شود تا به اصطالح کودک 
زبانش باز شود و به این ترتیب زمان طالیی را بابت عدم مراجعه به 
موقع به گفتاردرمانی از دست می دهند و آینده کودک را با مخاطراتی 
و  کنند  مراجعه  گفتاردرمانگر  به  اگر  که  صورتی  در  می کنند،  مواجه 
ارزیابی و مشاوره های مناسب انجام شود، از عوارض بعدی که ممکن 
پیشگیری  دهد،  می  رخ  گفتاردرمانگر  به  مراجعه  عدم  دلیل  به  است 

خواهد شد.
 وی تصریح کرد: بنابراین آگاهی رسانی به خانواده ها در این زمینه ها 
بسیار مهم است تا باورهای غلطی که در سطح افکار عمومی وجود 

دارد به تدریج تصحیح شود. 
اجتماعی  توانبخشی و سالمت  علوم  دانشگاه  این عضو هیات علمی 
در ادامه به بیان برخی چالش های مهم رشته گفتاردرمانی پرداخت و 
افزود: به نظر می رسد اولین و بزرگترین چالش رشته گفتاردرمانی این 

است که این خدمت هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است. 
استفاده  گفتاردرمانی  خدمات  از  که  افرادی  معموال  گفت:  اشتری 
مانند  دیگری  توانبخشی  خدمات  از  که  دارند  نیاز  همزمان  می کنند 
کاردرمانی، فیزیوتراپی و... استفاده کنند و این هزینه ها برای خانواده ها 
رشته های  از  یکی  گفتاردرمانی  اینکه  دلیل  به  است.  کمرشکن 
الی سه جلسه در هفته  باید به طور متوسط ۲  افراد  توانبخشی است 
از  مطلوبی  تاثیر  تا  مراجعه  گفتاردرمانگر  به  طوالنی  مدت  برای  و 
جلسات  این  بیمه،  دهی  پوشش  بدون  و  کنند  دریافت  گفتاردرمانی 
متعدد  فشار مالی زیادی را برای خانواده ها به همراه دارد، اما متاسفانه 
با وجود تالش های فراوانی که تا به حال انجام شده، هنوز این رشته 

تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است. 

با تجویز »تخم کبوتر« زمان طالیی گفتاردرمانی را از دست ندهید


