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10ریحانهآفرینش

رئیس قوه قضائیه در 
این دیدار از زن و مرد 

به عنوان دو بال برای 
رسیدن به حیات طیبه 

و رمز تداوم حیات و 
بقا بشر یاد کرد و گفت: 

برای رسیدن به تعالی 
و کمال انسانی باید 

منزلت زن و مرد گرامی 
داشته شود.

ود:  محسنی اژه ای افز
برخورداری از یک 

جامعه سالم و مترقی و 
متمدن ...

 اجرای طرح هایی 
همچون طرح هجرت 
برای اصالح و تربیت 

زندانیان زن، توجه به 
حقوق کودک، ایجاد 

کانون های اصالح 
و تربیت دختران در 
همه شهرستان ها، 
توجه مضاعف به 
وندی  حقوق شهر
از سوی ضابطان 
و کارکنان دستگاه 

قضا، ارتقاء و بهبود 
وضعیت دادگاه های 

تجدیدنظر...

سرطان تخمدان شایع ترین 
علت مرگ ناشی از سرطان های 

ژنیتال در خانم ها
ریحانه آفرینش:  گروه  سپهرغرب، 
متخصص زنان و زایمان گفت: سرطان 
ناشی  مرگ  علت  شایع ترین  تخمدان 
از سرطان های ژنیتال در خانم ها است

کــرد:  اظهــار  فرازســتانیان  مرجانــه 
ســرطان تخمــدان، شــایع ترین علــت 
مــرگ ناشــی از ســرطان های ژنیتال در 
خانم هــا اســت؛ بدیــن معنا که مــرگ و میر در ســرطان 
تخمــدان نســبت بــه ســرطان های ژنیتــال دیگر بیشــتر 
اســت. ســرطان  تخمدان دســته های مختلفــی دارد که 
شــایع ترین آن ســرطان اپیتلیال اســت. علت نامگذاری 
این دسته از سرطان به این دلیل است که همه آن ها از 
نظر پیش آگهی مانند هم نیستند؛ بنابراین تفاوت هایی 
بــا هــم دارنــد که بــروز آن هــا از نظر ســن و پیــش آگهی 

متفاوت است.
وی افــزود: موردی که باید بیشــتر بــه آن تاکید کنیم 
ایــن اســت که این ســرطان عالئــم غیر اختصاصــی دارد 
و ممکن اســت فــرد اصال متوجه نباشــد کــه این عالئم 
مانند نفخ، عالئم اداری، گوارشی، درد شکم، درد لگن یا 
در مراحل پیشرفته تر که این توده بزرگ تر شود افزایش 
ســایز شــکم مربوط به ســرطان تخمــدان باشــد. افراد 
در مواجهــه با ایــن عالئم به پزشــکان مختلف خصوصا 
متخصــص داخلی و گــوارش مراجعه می کننــد و بعد از 
بررســی ها متوجه می شــوند که توده در تخمدان بوده 

است.
ایــن متخصص زنــان و زایمان عنوان کــرد: همچنین 
ممکن اســت این ســرطان بــه صورت عالئم حــاد مانند 
انســداد روده، تهــوع و اســتفراغ، درگیــری ریــه و تنگــی 
نفــس و دردهــای مبهم بــروز کند یا اینکه ممکن اســت 
بــه صــورت اتفاقــی در ســونوگرافی که به علــت دیگری 
انجام شــده توده ای در تخمدان تشــخیص داده شــود 
که معموال عالئم سرطان تخمدان است و بیماران باید 

نسبت به درمان خود اقدام کنند.

وی تصریــح کرد: غربالگری در ســرطان تخمدان و در 
جمعیت عمومی وجود نــدارد و اگر بخواهیم غربالگری 
انجــام دهیم ضرر آن بیشــتر از منفعت آن اســت؛ چراکه 
مرگ ومیــر را کــم نمی کند و منجربه این می شــود که ما 
روش هــای تهاجمــی را انجام دهیم. غربالگــری را تنها در 

افرادی که ریسک باال دارند انجام می دهیم.
فرازســتانیان بیــان کــرد: در ســایر افــراد جامعــه که 
ریسک متوسط برای بروز سرطان دارند، غربالگری انجام 
نمی شــود و تنها باید به عالمت های شایع توجه داشته 
باشیم که کامال غیر اختصاصی هستند. تومور تخمدان 
دیگری وجود دارد که در دهه دوم یا سوم عمر دختران 
و خانم های جوان ایجاد می شود که از دسته تومورهای 
سلول های زایای تخمدان است و آن ها هم معموال زود 
بــروز می کنــد و فرد با احســاس بزرگی در شــکم، درد در 
لگن، احســاس فشــار لگن یا عالئم حاد باید به پزشــک 
مراجعــه کنــد. بــرای تشــخیص آن، فرد توســط پزشــک 
معاینه و ســونوگرافی انجام می دهــد تا توده تخمدان 
تشــخیص داده شــده و تحت عمل جراحی قــرار گیرد و 

سپس تشخیص سرطان تخمدان داده شود.
وی گفــت: خانم هــای جــوان کــه ایــن نــوع تومــور 
خوبــی  پیش آگهــی  از  معمــوال  دارنــد  را  تخمــدان 
برخوردار هســتند و درست اســت که درمان هایی مانند 
شــیمی درمانی دارنــد، امــا معموال بــا پیش آگهی خوب 
می توانند ســالیان ســال عمر کنند و فرزندان متعددی 
داشــته باشــند؛ بنابراین ما خوشــحال می شــویم اگر با 
ایــن تومــور نســبت به تومــور اپیتلیــال مواجه شــویم؛ 
چراکــه ایــن تومور در ســن باال بــروز می کنــد و میانگین 
شــیوع آن 63 ســال اســت و افراد در مرحلــه باالتری به 

پزشک مراجعه می کنند.
این فلوشــیپ انکولــوژی زنان خاطرنشــان کرد: جزء 
اصلــی درمــان در ســرطان تخمــدان جراحــی اســت و 
درمان های دیگری مانند شیمی درمانی می تواند کمک 
خوبی باشــد و با توجــه به وضعیت بیمار ممکن اســت 
قبــل یــا بعــد از جراحــی انجام شــود. اغلــب تومورهای 
تخمــدان خوش خیم هســتند و براســاس مشــخصاتی 
کــه در ســونوگرافی به ما می دهد، در مواردی که شــک 
داشــته باشیم جراحی برای این دســته از بیماران انجام 
می شــود. بهتــر اســت ایــن جراحــی در مراکــزی صورت 
گیــرد کــه بتوانند در حیــن جراحی نوع پاتولــوژی تومور 
را بــه جراح گزارش دهنــد تا اگر بدخیمی وجود داشــته 
باشــد، جراح بتواند عمل را به صورت کامل انجام دهد 
و مرحلــه تومــور و ســرطان را در همــان جراحــی تعیین 
کنــد و نیاز بــه جراحی مجدد نداشــته باشــد. اینکه چه 
توده هایــی باید جراحی شــوند وچه توده هایــی نیاز به 
جراحی ندارند بســیارحائز اهمیت است که تشخیص آن 

با متخصصین زنان وانکولوژی می باشد.

خبر

مرجانه فرازستانیان

محسنی اژه ای

گروه  سپهرغرب، 
 : ینش فر نه آ یحا ر
رئیس قوه قضائیه بر 
فراهم سازی  اولویت 
خدمات  ارائه  زمینه 
زنان  توسط  زنان  به 
اگر  وگفت:  کرد  تأکید 
زندان زنان به گونه ای مستقل شود که 
امور آن توسط زنان اداره شود، مسائل 
مربوط به زنان آسان تر انجام می شود.

اعضــای فراکســیون زنــان مجلــس 
تبــادل  منظــور  بــه  اســالمی  شــورای 
نظــر و هم اندیشــی دربــاره مهم تریــن 
مســائل زنــان و خانــواده و راهکارهای 
بهبــود  و  حــوزه  ایــن  مشــکالت  حــل 
بــا  زنــان  بــه  قضائــی  خدمات رســانی 
حجت االســالم محســنی اژه ای دیــدار و 

گفت وگو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار از زن 
و مرد به عنوان دو بال برای رســیدن به 
حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقا بشر 
یــاد کرد و گفت: برای رســیدن به تعالی 
و کمــال انســانی باید منزلــت زن و مرد 

گرامی داشته شود.
محســنی اژه ای افزود: برخــورداری از 
یــک جامعه ســالم و مترقــی و متمدن 
بــدون داشــتن یــک خانــواده ســالم و 
ارزش هــای  از  کــه  متمــدن  و  مترقــی 
انسانی برخوردار است، امری غیرممکن 

یا بسیار دشوار است.
وی خاطرنشــان کرد: یک رکن عظیم 
از خانواده ای که جامعه سالم و متمدن 
و متعالی را شــکل می دهد )زن( اســت 
که هیچ چیزی نمی تواند جایگزین ایثار، 
عاطفه و نقشی که او در تربیت فرزند و 
آرامش بخشی به خانواده ایفا می کند را 

بگیرد.
لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  محســنی اژه ای 
مطالعه و مداّقه برای چگونگی صیانت 
از جاللت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی 
از موضوعــات مغفول مانــده، جایگاه 
واقعــی زنان اســت که گاهــی اوقات به 
دلیل نــگاه جزئی به حقوق زنــان مورد 

خدشه قرار می گیرد.
رئیــس دســتگاه قضــا بــا اشــاره به 
منشــور حقــوق و مســئولیت زنــان که 
در ســال 83 در شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی تصویب شــده، تصریــح کرد: 
باید بررســی شــود از آن زمــان تا کنون 

چه میزان از این منشــور عملیاتی شده 
است.

آن  در  داد:  ادامــه  محســنی اژه ای 
منشــور ســاز و کاری طراحــی شــده تــا 
میزان پیشــرفت اجرا و موانع آن هر دو 
ســال یک بار بررســی و در صــورت لزوم 

پیگیری شود.
وی ادامه داد: نه تنها بسیاری از زنان 
از ایــن منشــور و محتــوای آن اطالعــی 
ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرا و 

میزان تحقق آن نداریم.
رئیس قوه قضائیه بــا بیان اینکه در 
این منشور هم به مسأله فرهنگ سازی 
و سیاست گذاری و هم به مسائل حوزه 
تقنیــن و قضا پرداخته شــده خواســتار 
ارائــه گزارشــی دربــاره رونــد اجــرای این 
منشــور و عوامل احتمالــی عدم اجرای 

آن شد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری 
از ســخنانش توجه به مسائل زندانیان 
زن و خصوصــا مــادران زندانــی و توجه 
بــه اولویــت اصالح و تربیــت آنها را مهم 
دانســت امــا در عیــن حال گفــت: یکی 
از مســائل مهمتــر در کاهــش جمعیت 

کیفری زنان کاهش جرم انگاری است.
محســنی اژه ای افــزود: در دهه های 
تخلفــات  از  بســیاری  بــرای  گذشــته 
جرم انــگاری شــد و بــرای آنهــا مجــازات 
حبــس و آن هــم حبس هــای ســنگین 
شــد  گرفتــه  نظــر  در  طویل المــدت  و 
کــه قطعا ایــن مســأله باعــث افزایش 

پرونده هــای قضائــی و تراکــم جمعیت 
کیفری کشور می شود.

وی ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری 
افزایش یابد روند رسیدگی به پرونده ها 
طوالنــی شــده و امــکان طبقه بنــدی و 
ارائــه خدمــات کیفــی و رونــد اصــالح و 

تربیت دشوار می شود.
محســنی اژه ای بر همین اســاس بر 
لزوم همکاری فراکســیون زنان مجلس 
برای کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد و 
متذکر شد: این فرایند پیچیده و طوالنی 
باعــث می شــود کــه همچنــان شــاهد 

تداوم مشکالت برای مردم باشیم.
رئیــس قــوه قضائیه با بیــان این که 
بســیاری از مســائل نظام با کمک مردم 
حل شــده خاطر نشان کرد: بســیاری از 
مســائل حقوقی زنان نیز با روش هایی 
چــون میانجی گــری و صلح و ســازش و 
حل اختالفات با استفاده از ظرفیت های 

مردمی قابل حل و فصل است.
وی همچنین بر اولویت فراهم سازی 
زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان 
تأکیــد کرد و گفــت: اگــر زندان زنــان به 
گونه ای مستقل شود که همه امور آن 
توسط زنان اداره شود و از ظرفیت زنان 
در فراینــد دادرســی نیز اســتفاده کنیم 
مسائل قضائی مربوط به زنان آسان تر 

و با آرامش بیشتری انجام می شود.
وی بر همیــن اســاس از نمایندگان 
زن مجلس خواســت که قوه قضائیه را 
در شناسایی و حل گام به گام مشکالت 

حقوقــی زنان در دســتگاه عدلیــه یاری 
دهند.

از  رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن 
اعضای فراکسیون نمایندگان مجلس 
خواســت کــه در هم اندیشــی و ارتبــاط 
و  حقوقــی  معاونت هــای  بــا  بیشــتر 
اجتماعی قوه قضائیه راهکارهای خود 
را برای بازنگری و اصالح قوانین مربوط 
بــه حوزه زنــان و خانــواده از جمله رفع 
مشــکالت مربــوط بــه مهریــه، نفقــه و 

حضانت و والیت ارائه دهند.

به  ابالغی  بخشنامه   
مهریه  قانون  درباره  دادگستری ها 

اصالح شده است
پیــش از ســخنان رئیــس دســتگاه 
قضا، رئیس و اعضای فراکســیون زنان 
مجلــس شــورای اســالمی دغدغه هــا 
و دیدگاه هــای خــود دربــاره مهم تریــن 
و  زنــان  حــوزه  مشــکالت  و  مســائل 
خانواده را مطــرح و راهکارهایی را برای 

حل این مسائل پیشنهاد کردند.
تعییــن متولی اصلی بــرای مقابله با 
آســیب های اجتماعی، تنقیــه، بازنگری 
و اصــالح قوانیــن مربــوط بــه زنــان و 
خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست 
خانــوار، کاهش جرم انگاری در راســتای 
حبس زدایی از جملــه مطالبات اعضای 

فراکسیون زنان مجلس بود.
اعضــای فراکســیون زنــان مجلــس 
همچنین در سخنانشــان نگاه عادالنه 

بــه حقــوق زنــان و توانمندســازی زنان 
در همــه عرصه هــا، اجــرای طرح هایــی 
همچــون طــرح هجرت بــرای اصــالح و 
تربیــت زندانیــان زن، توجــه بــه حقوق 
و  اصــالح  کانون هــای  ایجــاد  کــودک، 
تربیــت دختران در همه شهرســتان ها، 
توجه مضاعف به حقوق شــهروندی از 
سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، 
ارتقــاء و بهبــود وضعیــت دادگاه هــای 
تجدیدنظر، خروج زندان ها از شــهرها و 
اســتفاده از قضــات زن در رســیدگی به 
دعــاوی و پرونده هــای مربوط بــه زنان 
پرهیز از طرح های هیجانی و برنامه ریزی 
در حــوزه زنان مبتنی بر اطالعات دقیق 
دیگــر  از  آنهــا،  مطالبــات  و  شــرایط  از 
درخواست های اعضای فراکسیون زنان 

مجلس بود.
در ایــن جلســه از برگــزاری نشســت 
فراکســیون  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
زنــان مجلــس ظــرف کمتر از یــک هفته 
از طــرح درخواســت رئیس فراکســیون 
اخیــر  موضع گیــری  همچنیــن  و 
دربــاره  محســنی اژه ای  حجت االســالم 
خشــونت علیه زنان و تأکیــد او بر تغییر 
قوانیــن و ســاختارها و رفتارهــا به نفع 

زنان تقدیر به عمل آمد.
در ایــن نشســت همچنیــن بــر لزوم 
ایجــاد کارگــروه مشــترک بین دســتگاه 
قضــا و فراکســیون زنان مجلــس برای 
بررســی مسائل و مشــکالت حوزه زنان 
و خانواده و هم اندیشــی بــرای طراحی 
راهکارهای حل این مشکالت تأکید شد 
که مورد موافقت رئیس دســتگاه قضا 

قرار گرفت.
علــی غالمــی، معــاون اجتماعــی و 
پیشگیری از جرم قوه قضائیه نیز در این 
نشســت از اصالح بخشــنامه ابالغی به 
دادگســتری ها درباره قانون مهریه خبر 
داد و گفت: فرایند بازنگری و اصالح این 
ابالغیه تا سه هفته آینده پایان می یابد.

وی بــا بیان این که قوانین متعددی 
در حــوزه زنان وجود دارد خاطر نشــان 
کرد: اگر الیحه منع خشــونت علیه زنان 
خانــواده  از  حمایــت  قانــون  و  نهایــی 
مورد بازنگری قرار گیرد و قوای سه گانه 
کارگروهــی را بــرای تنقیــه قوانیــن این 
حوزه تشکیل دهند بسیاری از مشکالت 
زنان بــا ایجاد یک قانــون جامع برطرف 

خواهد شد.

حرمت نفس چگونه شکل می گیرد؛ درک درست افراد از زندگی
ارزشمندی  احساس  و  نفس  حرمت  ریشه  گفت:  دانشگاه  استاد  یک  ریحانه آفرینش:  گروه  سپهرغرب، 

حاصل نوع شناخت فرد در دوران کودکی است.
محمدپارســا عزیزی، افزود: احســاس ارزشمندی یا ارزش قائل شدن در واقع همان حرمت نفس است و 

شامل شیوه نگرش ما و باور ما نسبت به خودمان و دیگران می شود.
وی تصریــح کرد: انســان وقتی دارای حرمت نفــس خواهد بود و خود را فردی ارزشــمند تلقی می کند که 
خود را آنگونه که هست بپذیرید نه آنگونه که فکر می کند باید باشد، حرمت نفس ارتباط مستقیمی با واقع 

بینی و کسب درک درست از پدیده های مختلف زندگی دارد.
عزیزی با اشاره به اهمیت حرمت نفس در دختران و زنان، اضافه کرد: یک دختر، وقتی می تواند به حرمت نفس معقولی 
دست یابد که بپذیرد تحمیل ها، فشارها و رفتارهای ناشایست دیگران حاصل ذهنیت های غلط خود آنهاست نه بی ارزشی 
یــا بــی لیاقتــی او، همچنیــن باید درک کند که مثل هر انســانی با هر جنســیتی، در کنــار مزایا، توانمندی ها و اســتعدادها، از 
ضعف ها و کمبودهای خاصی نیز رنج می برد و هیچیک از این موارد منفی، دلیلی بر این نیســت که شایســتگی و ارزش خود 

را نادیده بگیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه احساس ارزشمندی ارتباطی با شرایط خانواده پدری، شرایط زندگی مشترک ، موفقیت ها، 
غ از موفقیت ها  پیشرفت ها و تحوالتی که در زندگی فرد رخ می دهد، ندارد، اظهار کرد: فرد باید خود را همانگونه که هست، فار
و دســتاوردهای اعتباری، موجودی ارزشــمند بداند، اگر فرد نگرش نادرســتی نســبت به خود داشــته باشــد و مثًال به واسطه 

زنانگی، خود را سرزنش کند، حتی موفقیت های اعتباری نیز نمی تواند حس ارزشمندی را در او به وجود آورد.
این روانشــناس بالینی اضافه کرد: بنیان و ریشــه عزت نفس و احســاس ارزشــمندی در دوران کودکی شــکل می گیرد و 
حاصل نوع شــناختی اســت که کودک از خود به دســت می آورد، اگر به واســطه شــیوه صحیح تربیتی و برخوردی والدین، 

کودک، خود را موجودی ارزشمند، مهم و شایسته بشناسد، بنیان عزت نفس در او تقویت می شود.
عزیزی ادامه داد: دختران و زنان باید یک بار هم که شــده برای بازشناســی خود و کســب احســاس ارزشمندی با نگاهی 
واقع بینانه و منصفانه نســبت به خود و شــرایط موجود اقدام کنند، احســاس ارزشــمندی وقتی در یک فرد ایجاد می شود 
غ از جنسیت ( است، موجودی دارای ارزش و  که از درون دریابد به واســطه نعمت حیات و به واســطه اینکه یک انســان )فار

شایستگی است و هر آنچه در زندگی کسب می کند صرفا می تواند بر شایستگی ها و ارزشمندی های او بیفزاید.
وی یــادآور شــد: زنــان نقش مهمــی در تکامل بشــر و شــکل گیری جوامع داشــته اند، در طــول تاریخ زنان بســیار بزرگی 

اجتماعــی را بــه کلــی تغییــر دهند، توجــه به این وجود داشــته اند که توانســته اند حتی مسیر تحوالت 
ارزشمندی در بانوان تأثیر خواهد داشت.حقایــق در افزایــش عــزت نفــس و احســاس 

برخــی زنان بــه دلیل فقــدان حرمت این روانشــناس بالینــی با بیــان اینکه، 
بــدی بــه خــود دارند و بــه دنبال نفس و احســاس ارزشــمندی، نگرش 

بدبینانــه  شــدت  بــه  نگرشــی  هســتی، آن،  جهــان  بــه  نســبت 
بانــوان زندگی و دیگر انســان ها در پیش  گفــت:  می گیرنــد، 

خــود را در معــرض انواع بــا ایــن نــوع نگــرش همــواره 
و بــا زیــر ســوال بــردن خطرات و مشکالت می بینند 

خویــش، نمی تواننــد شایســتگی ها و لیاقت های 
بــا  مؤثــری  شــکل  زندگی بــه  ســختی های 

دست و پنجه نرم کنند.
اضافــه  کــرد: افــراد فاقــد عزیــزی 
همیشــگی حرمــت نفــس منتقد 
شــرایط  زندگی و عملکرد خودشــان، 
و  هســتند  می کنند دیگــران  تــالش 
در  را  و دیگــران  شکســت ها 
جلوه دهند.مشکالت شان مقصر 

زوج هایی که رفیق نیمه راه می شوند
سپهرغرب، گروه ریحانه آفرینش: یک روانشناس گفت: تغییرات اجتماعی و مقاومت در برابر اصالحات فردی 
سبب می شود، زوجین بعد از گذشت سال ها و با کهنه شدن مشکالت دیگر توان ادامه دادن زندگی مشترک 

را نداشته باشند.
در ســال های گذشــته آماری مطرح شــده است که نشان دهنده  طالق زوجین در ســنین باال و پس از گذشت 
ســال ها زندگی مشــترک اســت. در بررســی ایــن موضوع، عوامــل مختلفی بیان می شــود که به جــز علل فردی، 

روانشناختی و خانوادگی، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در آن دخیل هستند.
مــزگان نیــک نام روانشــناس خانواده در گفتگو با خبرنگار باشــگاه خبرنگاران، اظهار کــرد: دو فردی که فرآیند 
ازدواج را به اشــتباه آغاز می کنند، به جای ســاختن یک زندگی به فرســایش آن می پردازند. برای بررسی علل این موضوع باید به 
زمانی بازگردیم که جوانان در مرحله  انتخاب همسر قرار می گیرند. زن و مرد اگر برای انتخاب خود معیار های نادرست و پیش پا 

افتاده در نظر بگیرند یا نگاه سطحی به ازدواج داشته باشند، پس از گذر سال ها زندگی این اتفاق را رقم می زند.
نیک نام افزود: البته انســان قابل انعطاف اســت و هر جایی می تواند اشــتباهش را درست کند، اما اگر زوجین 
تصمیم به ترمیم رابطه و حل مشکالت خود را نداشته باشند، تعارضات زندگی روز به روز بیش تر می شود.

ایــن روانشــناس خانــواده گفــت: برخی بــر این باورنــد که با تولــد فرزند مشــکالت ناشــی از انتخاب 
نادرســت حل شــدنی اســت، در حالی که زوج تا آن مرحله از زندگی به آرامش نرسیده اند و با آمدن 

فرزند، مشکالت دو چندان شده و زندگی، خانواده را فرسوده و خسته می کند.
وی تصریــح کرد: در برخی موارد رشــد خانم و آقا در زندگــی و فاصله  اجتماعی آن ها افزایش 
می یابــد، بــا ایجاد جــو رقابتی میان زن و شــوهر، زوج به جای نزدیک شــدن به هم، نســبت به 

یکدیگر دلسرد و از هم دور می شوند.
نیــک نــام اضافــه کــرد: با وجــود تفاوت های فــردی میــان زوجین، اگــر زن و مــرد در زندگی 

زناشــویی دارای انعطاف و درک متقابل باشــند، معموال مشــکلی پیش نمی آید، 
اما اگر هر کدام بخواهند مســیر خودشــان را طی کنند و بر اســاس صفات 

شخصی تصمیم بگیرند، به مرور زمان نمی توانند یکدیگر را تحمل کنند 
و همزیستی بین آن ها از بین می رود.

وی گفــت: در طــالق ســنین بــاال مشــکالتی دیــده می شــود که 
ریشــه در کودکــی و نوجوانــی افــراد دارد و این مســاله ســبب بروز 

اختالل هــای روانــی می شــود کــه خــود را بعــد از چنــد ســال زندگی 
مشــترک نشــان می دهــد. تعارضارت پــی در پی زوجین، ادبیــات قهر و 
آشــتی و دارای تنش بــه مرور فرد را به کم تحملی می رســاند و درک افراد 

دچار مشکل می شود.
نیک نام بیان کرد: در کنار عوامل جزئی که مطرح شد خیانت، خستگی زن و شوهر از 
یکدیگر و یکنواختی زندگی نیز از علل فرسایش و طالق در سنین باال هستند. اگر زوج نتواند در 

برابر الگو هایی جدیدی که در فضای اجتماع به زندگی های مشــترک القا می شــود، به یک الگوی 
مناسب برسند و آن را برای خود حل کنند، سبب شکاف بین آن ها می شود.

ایــن مشــاور خانــواده گفــت: در زندگی هــای دراز مــدت، زوجین یا آنقــدر در کنار هــم بودند که 
فرســایش و خســتگی تمــام راه هــای بازگشــت به نشــاط زندگــی را می بندد و یــا تحوالتــی در زندگی 

ایجاد شــده که دو طرف قادر به برطرف کردن انتظارات هم نیســتند و زندگی مشترک سخت و ناممکن 
می شود.

نیک نام افزود: اگر افراد از ابتدای زندگی خود مسیر هایی مشترک و متناسب برای هم ترسیم کنند و انتظارات 
متعارفی را از هم داشته باشند مشکالت و تعارضات به مراتب کمتر و قابل حل می شوند. چنانچه افراد در انتخاب خود 

دقت و اشتباهاتشان را اصالح کنند، ناکامی ها اتفاق نمی افتد، چرا که هیچ فردی ازدواج نمی کند تا بعد از طی شدن یک مسیر 
طوالنی به طالق و جدایی برسد.

زندان زنان توسط زنان اداره شود

نیک ناممحمدپارسا عزیزی
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مشاغل پولساز

کودکان امیرحسین بانکی پور

چرا مشاغل خانگی 
زودتر به پول می رسند؟

ریحانه آفرینش:  گروه  سپهرغرب، 
در حالی که آمارها از سهم 4 تا 6 درصدی 
کشور  کل  اشتغال  در  خانگی  مشاغل 
در  نفر  میلیون  سه  از  بیش  فعالیت  و 
دارد،  حکایت  خانگی  محصوالت  تولید 
دولت  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
برای تحقق برنامه اشتغال میلیونی در 
کشور باید از ظرفیت کسب و کارهای خرد و خانگی به 

شکل مطلوب استفاده کند.
مشــاغل خانگــی از جملــه شــیوه های نویــن کســب 
و کار و ایجــاد اشــتغال اســت کــه به دلیل نیــاز به حجم 
پایین ســرمایه گذاری و سودآوری مطلوب مورد توجه و 

استقبال بسیار قرار دارد.
کارشناســان از مشــاغل خانگــی، بــه عنــوان یکــی از 
بهتریــن شــیوه های کســب و کار بــرای اشــتغال افــراد 
جویای کار به ویژه زنان و جوانان در قالب خوداشتغالی 
در منازل نام می برند که ضمن ایجاد فرصت های شغلی 
جدیــد زمینــه رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماعی و 

کاهش بیکاری در کشور را فراهم می کند.
بــه زعــم آنهــا، دولت هــا می تواننــد برنامه اشــتغال 
میلیونی را در قالب کســب و کارهای خرد و خانگی دنبال 
کنند و از این ظرفیت برای توســعه اشتغال بهره برداری 

کنند.

برابــر اعالم دبیرخانه ســتاد ســاماندهی و حمایت از 
مشــاغل خانگــی وزارت کار، از آغاز شــیوع ویروس کرونا 
تــا پایان ســال گذشــته 22 هــزار نفر از فعاالن مشــاغل 

خانگی تسهیالت کرونایی دریافت کردند.
پیــش ازایــن بانــک مرکــزی در دولــت قبــل، پرداخت 
2000 میلیارد تومان تســهیالت قرض الحسنه ساالنه به 
مشــاغل خانگی را به تصویب رسانده بود که در صورت 
تخصیــص، کمــک بزرگــی بــه توســعه کســب و کارهــای 

خانگی خواهد بود.
رضا محمودی، کارشناس حوزه اشتغال می گوید: با 
توجــه به آنکه ایجاد اشــتغال و حفظ اشــتغال موجود 
یکــی از دغدغه هــای اساســی کشــور به شــمار می رود، 
توسعه کسب و کارهای خانگی می تواند یکی از بهترین 

راهکارها در دوران کرونا باشد.
و  اشــتغالزایی  کــم،  هزینــه  و  ســرمایه گذاری  او 
درآمدزایــی بــاال را مهم تریــن مزایــای کســب و کارهــای 
خانگــی عنوان کــرده و می گوید: بحث اشــتغال خانگی 
در قالب بنگاه های کوچک می تواند راه حل ایجاد شغل 
در کوتاه مدت باشــد ولی راه مســتمر و نهایی نیســت و 
ما باید در بلندمدت به ســمت اشــتغال های پایدار دیگر 

برویم.
این کارشــناس حوزه اشــتغال با بیان اینکه صاحبان 
مشــاغل خانگی به دلیــل نبود بروکراســی های پیچیده 
اداری، سودآوری و تنوع رشته های مختلف در این قبیل 
کســب و کارها زودتر به پول و درآمد می رســند، از بســتر 
تعاون به عنوان یکی از راههایی نام می برد که می تواند 

به تحقق اهداف اشتغالزایی کمک کند.
بــه گفتــه محمــودی، تعاونی هــای مشــاغل خانگی 
می تواننــد تا 20 درصد برنامه اشــتغال را محقق کنند و 
در یک اقدام ضربتی و جهادی، تقاضای اشتغال را پاسخ 
دهنــد ولی هدف ایجاد شــغل خیلی بزرگتر از این میزان 
اســت و در ســال های بعــد بایــد روی برنامه ریزی هــای 

بلندمدت متمرکز شد.
وی بــا تاکیــد بر لــزوم حرکت دولت به ســمت کســب 
و کارهــای کوچک در قالــب تعاونی هــا، محدودیت های 
منابــع، کاهــش تــوان مالــی مردم و اقشــار متوســط و 
ضعیــف جامعــه، کاهــش قــدرت خرید و کوچک شــدن 
سبد معیشت خانوارها، مسائل ارزی کشور، تحریم ها و 
عدم تمایل به سرمایه گذاری در شرایط اقتصادی حاضر 
را از جمله دالیل توجه و تمرکز بر کسب و کارهای خرد و 

خانگی و تعاون محور عنوان می کند.
بر اســاس آمارها درفاصله ســال های 1390 تا 1399 
نزدیک به ســه میلیــون نفر، متقاضی ثبت نام مشــاغل 
خانگــی بودنــد که از این تعداد یــک میلیون و 650 هزار 
نفــر موفق به دریافت مجوز شــدند؛ همچنیــن از میان 
افــرادی کــه مجــوز فعالیــت در حــوزه مشــاغل خانگی 
داشــتند 772 هزار نفر تسهیالت دریافت کردند که برای 

852 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

دریچه

هنگامی که افراد 
انتخاب عاقالنه ای 

نداشته باشند پس از 
گذشت چند سال با 

وکش کردن هیجانت  فر
اولیه شان، رفتار یک 

دیگر را درک نمی کنند و 
در نتیجه هرچه به جلو 
وند و وقت بسیاری  می ر

را باهم می گذرانند 
بیشتر متوجه اشتباه 

خود می شوند و در آخر 
باید از یکدیگر طالق 

بگیرند یا عالیق و عقاید 
خود را عوض کنند.

توصیه ای به مادران باردار برای 
تقویت ریه کودکان

سپهرغرب، گروه ریحانه آفرینش: به گفته محققان، ورزش در دوران بارداری می تواند برای ریه نوزادان مفید 
باشد.

به گفته محققان، این مطالعه یک نکته جالب ارائه می دهد که افزایش فعالیت بدنی مادران با عملکرد بهتر 
ریه در نوزادان آنها و احتماًال سالمت آنها در سنین باالتر مرتبط است.

ایــن مطالعه شــامل 814 نوزاد ســالم در نروژ و ســوئد بود کــه عملکرد ریه آن ها در حــدود 3 ماهگی ارزیابی 
شــد. بــه طور کلــی، 5.8 درصد آنها عملکرد ریه شــأن پایین بود. از 290 نوزاد متولد شــده از مــادران بی تحرک، 

4.2 درصــد از آنها 8.6 درصد در گروه با کمترین عملکرد ریه قرار داشتند، در حالی که 
از مادران پرتحرک و فعال متولد شده بودند.

بر اســاس یافته هــای مطالعاتــی، میانگیــن عملکرد ریــه در نوزادان 
مادران فعال و پرتحرک کمی باالتر بود.

دکتــر »رفنــا کاتریــن گادمانداتیــر« سرپرســت تیــم تحقیــق از 
دانشــگاه ُاســلو نــروژ، در ایــن بــاره می گویــد: مطالعــات قبلی 

نشان داده است افرادی که عملکرد ریه آنها در دوران نوزادی 
کم اســت، بیشتر در معرض ابتالء به آســم، سایر بیماری های 

انســدادی ریه و عملکرد پایین ریه در سنین باالتر قرار دارند.
وی در ادامــه افــزود: مــا روندی را مشــاهده کردیــم که بر 
اهمیت توصیه به زنان در سنین باروری و زنان باردار در مورد 

فعالیت بدنی می افزاید. با این حال، ممکن است عواملی وجود 
داشته باشند که بر فعالیت بدنی مادر و عملکرد ریه در فرزندان 

تأثیــر می گــذارد که ما آنهــا را در نظر نگرفته ایــم و می تواند نتایج 
را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین تحقیقات بیشــتری مورد نیاز اســت.

محققــان قصد دارنــد نظارت بر عملکرد ریه نوزادان در حین رشــد و 
ارتباط آن با ابتالء به آســم و ســایر بیماری های تنفسی را ادامه دهند.

آخرین وضعیت طرح جوانی جمعیت و خانواده 
پس از بررسیدر شورای نگهبان

کمیسیون  رئیس  ریحانه آفرینش:  گروه  سپهرغرب، 
اسالمی  شورای  مجلس  جمعیت  جوانی  طرح  مشترک 

گفت: شورای نگهبان برخی اشکاالت مالی و فقهی به 
حال  در  موارد  این  اما  گرفته  جمعیت  جوانی  طرح 

رفع و روند طرح نیز رو به اتمام است.
امیرحسین بانکی پور دربار آخرین وضعیت طرح 
جوانــی جمعیت و خانواده گفت: شــورای نگهبان 
یک بار ایراداتی به این طرح گرفت که ایرادات به نســبت زیاد و بیش 

از 100 مورد بود و مورد اصالح قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مرحله دوم این ایرادات به 10 الی 11 مورد تقلیل 

پیــدا کرد و برخی ابهامات نیز در طرح وجود داشــت کــه این 11 مورد را 
نیز اصالح کردیم. اما پیش از اینکه طرح را رســمی به شــورا تقدیم کنیم 

اعالم کردیم که اگر طرح هنوز اشــکاالتی دارد، به ما اعالم کنند که هنوز دو 
الی سه مورد اشکال و ابهام باقی مانده است.

دو رئیس کمیســیون مشترک طرح جوانی جمعیت ابراز داشت: از این چند مورد باقی  نیــز  مانــده 
مورد بحث فقهی داشــت که از خود شــورای فقهی شــورای نگهبان استفاده کردیم و جلساتی برای این منظور برگزار شده و قرار 

است نتیجه جلسه بررسی مواد دارای اشکال، هفته آینده به ما اعالم می شود.
بانکی پور تصریح کرد: یکی دیگر از اشکاالت نیز منابع و مصارف طرح بود و به این منظور تیمی را برای محاسبه دقیق مصارف 
و تأمین مالی طرح در نظر گرفتیم و همه موارد را بررسی کردند. بر این اساس، حدود 15 هزار میلیارد تومان هزینه سالیانه طرح 

و حدود 17 الی 18 هزار میلیارد نیز منابع طرح است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اشکال رفع ابهام از مباحث مالی طرح جوانی جمعیت نیز رفع می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه روند بررسی طرح رو به اتمام است، عنوان کرد: این طرح دیگر نیازی به بازگشت به 
صحن مجلس ندارد و پس از برطرف شدن این چند اشکال در شورای نگهبان، برای اجرا به دستگاه ها ابالغ خواهد شد.

ریحانه  گروه  سپهرغرب، 
از  یکی  خانه داری   آفرینش: 
که  است  اموری  پرارج ترین 
هرگونه  بدون  معموًال  زنان 
چشمداشت خاصی به طور منظم 
به انجام آن مشغول هستند. اما 
آن ها چگونه در کنار سایر وظایف 
خود، به این امر می پردازند و وظیفه دیگران در 

قبال آن ها چیست؟
باوجــود ورود بخــش زیــادی از زنــان بــه بــازار 
کار خــارج از خانــه، همچنــان خانــه داری یکــی از 
فراگیرتریــن نقش هــای زنــان در جوامــع امروزی 
اســت. خانــه داری فعالیت هــای مرتبــط بــا خانــه 
و خانــواده را در برمی گیــرد. ایــن نقــش یکــی از 
اصلی تریــن اشــتغاالت زنــان در تمــام جوامع به 
شــمار می آید و در کشور ما نیز به علت پیوستگی 
آن بــا نقش هــای مــادری و همســری به عنــوان 
زنــان نهادینــه شــده  بــرای  یــک نقــش کلیــدی 
اســت. مقایســه تعداد زنان خانه دار و شــاغل در 
سرشــماری های ســال های 1390 و 1395 نشــان 
می دهد که تعداد زنان 15 ســال به باالی خانه دار 

8 درصد افزایش یافته است.
طبــق بررســی ها، نوع نــگاه و تفســیر از نقش 
خانــه داری زنان متفاوت اســت. ایــن نقش گاهی 
محدودکننده زنان لقب گرفته و گاهی نیز ســبب 
آرامــش و ســعادت معرفــی شــده اســت. اما آن 
چــه خــود زنــان خانــه دار در رابطــه با نقششــان 

می اندیشــند و تعریفی کــه از آن ارائه می دهند از 
ارزش ویــژه ای برخوردار اســت و می توانــد ما را در 
فهم عمیق تــر ویژگی هــای این نقش یــاری دهد. 
به طورکلــی صرف نظــر از چگونگی نظام تقســیم 
کار در عرصه های فردی و اجتماعی می توان گفت 
نیمی از مسئولیت ها و تصمیم گیری ها در جامعه 
بر عهده زنان اســت. به همین دلیل ما باید عالوه 
بر بررســی و رســیدگی به مســائل زنان، به بررسی 
نقش خانه داری آنان نیز به ویژه از دید خودشــان 

با جدیت بیشتری بپردازیم.
در همین راستا، دو تن از پژوهشگران دانشگاه 
یزد در یک مطالعه علمی پژوهشی به این موضوع 

پرداخته و تفســیر زنان از ایفای نقش خانه داری را 
زیر ذره بین برده اند.

آن ها در این مطالعه، داده های مورد نیاز خود 
را از طریــق مصاحبــه خاص و تنظیم شــده در دو 
قالــب فــردی و گروهی با 34 نفر از زنــان خانه دار، 
متأهل و دارای فرزند که حداقل پنج سال از زندگی 

مشترک آنان گذشته بود، جمع آوری کرده اند.
بــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش کــه در 
فصل نامه »جامعه شناسی نهادهای اجتماعی« 
متعلق به دانشــگاه مازندران منتشــر شــده اند، 
مقولــه نهایــی برگرفتــه از ایــن تحقیــق، چالــش 
موسوم به »همســازی« است که نشان می دهد 

و  انتظارهــا  خانــه داری،  نقــش  ایفــای  در  زنــان 
کنش هــای متناقضــی را درک و تجربــه می کننــد، 
ولی بــه شــکلی فعاالنــه در جهت همســازی این 

تناقض ها عمل و تالش می کنند.
در ایــن رابطــه، حســین افراســیابی، دانشــیار 
جامعه شناسی دانشگاه یزد و همکارش می گویند: 
»زنان در مواجهه با فشارهای مختلف واکنش های 
متفاوتی از خود نشان می دهند. امید به پیشرفت 
و ترقــی خانــواده و توکل در کارها و صبــر در انجام 
مسئولیت ها، ساز و کارهایی هستند که در بسیاری 
از مــوارد برای زنان راهگشــا بــوده و انجام تکالیف 

خانه داری را برای آنان تسهیل کرده اند«.

به گفته آن ها، »امید و معنای زندگی با کمک به 
زنان خانه دار در افزایش سرسختی روان شناختی، 
به آنان امکان برخورد مؤثر با استرس ها مسائل و 
مشکالت زندگی را می دهد و می تواند در افزایش 
کیفیت زندگی ســالمت روان شــخص خانــواده و 

به تبع آن جامعه تأثیرگذار باشد«.
گفــت  می تــوان  پژوهــش،  ایــن  اســاس  بــر 
خانه داری برای زنان مســئولیت ســاده ای نیست، 
اما آنان به ســمت ایفــای آن گرایش دارند و تعلق 
آنــان بــه نقش های مــادری و همســری خــود در 
این رابطه بســیار تأثیرگذار اســت. همین مســئله 
می تواند بیانگر نگاه غیر مادی زنان نسبت به این 

نقش باشد.
درواقع آن چه زنان خانه دار را به سمت ایفای چنین 
نقشی سوق داده است بر مبنای محاسبات عقلی و 
اصطالحا دودوتا چهارتای منطقی نیست، بلکه عشق 
بی حد زنان به همســر و فرزنــدان و خانــواده خود و 
امید بــه موفقیت آنــان در آینده اســت که به عنوان 
نیروی محرکه قدرتمندی عمل کرده و آنان را برخالف 

مشکالت در این مسیر حفظ کرده است.
البتــه خانواده هــا نبایســتی ایــن مســئله را با 
سهل انگاری به حال خود رها کرده و تمام بار را به 
دوش زنان بگذارند. بلکه باید با تشــریک مساعی 
در امور خانه، دلگرمی بیشتری را در آن ها به وجود 
آورنــد. درکنار این موضوع، مســئوالن نیــز باید با 
تعیین ســاز و کارهای مشخصی، ارج و منزلت این 

کار را به معنای واقعی کلمه به حساب آورند.

گروه  سپهرغرب، 
یکی  ریحانه آفرینش: 
مهمی  انتخاب های  از 
طول  در  افراد  که 
انجام  خود  زندگی 
انتخاب  می دهند، 

همسر است.
از ســخت ترین تصمیمــات،  یکــی 
انتخاب همســر اســت که بدون شک 
بایــد معیار هــای صحیحــی را در نظــر 
گرفــت تــا بتــوان بهتریــن انتخــاب را 

داشته باشید.
نامــزدی یکــی بهتریــن دوران هــا 
بــرای شــناخت بیشــتر یکدیگر اســت 
که غالبا قبل از ازدواج رسمی صورت 
می گیرد. در دوران نامزدی می توانید 
به یــک تفاهــم و توافق بــرای زندگی 
مشــترک برسید و مشــکالتتان را رفع 

کنید.
بســیاری از افــراد انتخاب اشــتباه 
آشــنایی  می کننــد و حتــی در دوران 
هم متوجه این موضوع هســتند که 
انتخابشان اشتباه است، اما به دلیل 
ایــن کــه ادامــه مســیر زندگی شــان 
را تنهــا نگذراننــد تــن به ایــن انتخاب 
اشــتباه می زننــد، امــا نمی داننــد که 
انتخاب نامناســب همســر باعث تباه 

شدن زندگی آینده شان می شود.
حمیدرضــا بابامرادی روانشــناس 
دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  و 
دربــاره انتخاب در ازدواج گفت: بحث 
مناســب گزینی مطرح اســت. دو فرد 
ممکــن اســت، افــراد بســیار خوبــی 
باشــند، اما مناســب یکدیگر نباشند. 
در ازدواج مناســب گزینــی مهم ترین 
شاخصه ایی است که در ازدواج باید 

به آن توجه کرد.
وی دربــاره این کــه چه مالک هایی 

را بایــد مدنظر قرار داد، گفت: این که 
بگوییم دختر بســیار خوب و صادقی 
اســت و یا پسر خیلی نجیب و با ادبی 
اســت، این موارد، مالک هایی نیست 
کــه زندگی را با آن جلو برد و البته این 
مــوارد مالک هــای بــدی نیســت، امــا 
مفاهیمــی اســت که مصادیــق عینی 
نمی تــوان برای آن پیدا کرد. پارامتری 
نیســت که بتــوان وفــاداری، صداقت 

و... یک فرد را اندازه گیری کرد.
بابا مــرادی اظهــار کــرد: آن چیزی 
کــه بــه مــا کمــک می کنــد، یکســری 
اســت  روانشــناختی  شــاخصه های 
و مــا بــه آن هــا تیپ های شــخصیتی 
شــخصیتی  شــاخصه   16 می دهیــم. 
وجود دارد که هر کســی بخواهد یک 
رابطــه ایــی را بــه وجــود آورد باید به 

آن ها توجه کرد.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال یک 
شــخصیت خودشیفته شاید یک آدم 
بســیار خوبــی باشــد و طــرف مقابل 
احســاس بســیار خوبی با او داشــته 
زندگــی  کــه وارد  امــا زمانــی  باشــد، 
می شــوند، و یک بحثــی اتفاق میفتد 
احساس می کند که طرف مقابل نظر 
او را قبــول نمی کند و بر نظر خودش 
پافشاری دارد و خودش را یک دانای 
کل می داند؛ و این دانای کل در طرف 
مقابل تاثیر بد می گذارد؛ و این گونه 
افــراد در هیــچ مجادلــه و مباحثه ای 
نمی خواهند شکســت بخورند و فکر 
نمی کنــد که منطق اشــتباهی دارد و 
به هر قیمتی می خواهد منطق خود 

را به کرسی بنشاند.
ایــن روانشــناس تصریح کــرد: هر 
زندگی مشــترکی که به وجود می آید 
یکســری اوصــول و قواعــد دارد. در 
مالک هــای ازدواج اولیــن بخشــی که 

بایــد دو طــرف بــه آن توجــه کننــد، 
تیپ های شــخصیتی است که 16 تیپ 
اســت. بنابراین، خــوب بودن، صادق 
بــودن، امانت دار بــودن و... صفاتی 
که افــراد غالب به آن هــا می پردازند، 
صفاتــی نیســت کــه مبنــای حرکت و 
تصمیم گیری افراد باشــد. این موارد 

حواشی قضیه است.
وی خاطرنشــان کــرد: اصل مالک، 
تیپ های شــخصیتی است که به این 
راحتــی هــم شــناخته نمی شــود و با 
تست دادن مشخص می شود. برای 
انتخــاب و ازدواج بایــد کامال ســخت 
گیرانه رفتار کــرد و برعکس زمانی که 
فرد را انتخاب کردیم باید کامال سهل 

گیر رفتار کنیم.
بابا مرادی در پایــان گفت: بچه ها 
نــگاه  مــادر  و  پــدر  بــه  خانــواده  در 
می کننــد، و اگــر پدر و مــادر از زندگی 
زناشویی خود رضایت نداشته باشند 

فرزنــدان بــه آن هــا نــگاه می کننــد و 
دارنــد.  هــراس  کــردن  ازدواج  بــرای 
دیگر ازدواج گریزی وجود ندارد بلکه 
ازدواح ســتیزی وجــود دارد. نــه تنها 
ازدواج نمی کنند بلکــه درباره ازدواج 

کردن شروع به بد گویی می کنند.
مهم تریــن  از  یکــی  ازدواج 
تصمیم های زندگی افراد اســت. پس 
انتخابی هوشمندانه داشته باشید و 
با در نظر گرفتن تمام جوانب، همسر 
خوب و مناســب بــرای خــود انتخاب 

کنید.
انتخــاب  افــراد  کــه  هنگامــی 
از  عاقالنــه ای نداشــته باشــند پــس 
گذشــت چند ســال با فروکش کردن 
هیجانت اولیه شــان، رفتــار یک دیگر 
را درک نمی کننــد و در نتیجــه هرچــه 
بــه جلــو می رونــد و وقت بســیاری را 
متوجــه  بیشــتر  می گذراننــد  باهــم 
اشتباه خود می شــوند و در آخر باید 

از یکدیگــر طــالق بگیرنــد یــا عالیق و 
عقاید خود را عوض کنند.

ازدواج  روانشناســان  دیــدگاه  از 
درســت تاثیر بســیار زیادی در روحیه، 
موفقیــت، پیشــرفت و زندگــی شــاد 
و ســالم دارد و می توانــد بــه بهبــود 

جامعه و عملکرد افراد کمک کند.
بهتریــن و مطمئن تریــن  از  یکــی 
روش بــرای انتخــاب آگاهانه و موفق 
مشــاوره  بــه  رفتــن  ازدواج،  بــرای 
مشــاوران  اســت.  ازدواج  از  پیــش 
ازدواج  زمینــه  در  روانشناســان  و 
افــراد  بــه  را  مشــاوره ها  بهتریــن 
خواهنــد داد و در ایــن امــر مهــم و 
سرنوشــت ســاز کمــک خواهند کرد. 
قبــل  مشــاوره  جلســات  در  حضــور 
کــه  کــه  می شــود  ســبب  ازدواج  از 
هــم بتوانیــد خود و مــالک هایتان را 
بشناســید و هــم فــردی متناســب با 

روحیه خود انتخاب کنید.

راه های انتخاب صحیح در ازدواج

ازدواج درست

تفسیر زنان از خانه داری
زنان خانه دار



 چهارشنبه 24 شهریور ماه 1400  شماره 2117 

s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

امامصادق)ع(میفرماید؛
َحَسناُتُیثاُبَعَلْیها َاْلَبناُتَحَسناٌتَواْلَبُنوَنِنْعَمٌة؛َفالـْ

ْعَمُةُیْسَأُلَعْنها. َوالّنِ
کهدربرابرآنپاداشدادهمیشودوپسران دختراننیکیهایىهستند

کهازآنبازخواستمیشود. همچوننعمتیهستند

وسائل الشیعة، ج ۱5، ص ۱04

کشور روزنامه صبح غرب 

صاحب امتیاز: مسعود جواندل  مدیرمسؤول: سید حسن قشمي  سردبیر: زهره پوروهابی  دبیر 
ک 59 کوچه شهید عزیزیان، پال گمار  نشانی تحریریه: همدان، خیابان پاستور،  ویژه نامه: سمیرا 

امورمشترکین:09183168574 تلفندفترمرکزی:31330 -  081
گهیها:38254040 - 081 آ مدیرروزنامه:09189020120

ارتباطباتحریریه:38272939 - 081     دورنما: 081-38281849 پیامک:3000181860 
 کردستان-لرستان-همدان  کرمانشاه-    گسترهتوزیع:استانهایایالم-

حدیث

 www .sepehrpress . i r      @sepehrgharb      Emai l :  sepehrgharb .news@gmai l .com      sepehrgharb

  1400 مـــاه  شـــهریور   24 چهارشـــنبه   
 2117 شـــماره  ســـیزدهم   ســـال   

کنید مرا اسکن 

12

عادل دریس

آیت اهلل رئیسی

مردم انتظار دارند تحولی در 
اقتصاد و معیشت آنان رخ دهد

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
دارند  انتظار  مردم  گفت:  رئیس جمهور 
اقتصادی  مهم  مسائل  اولویت بندی  با 
و تالش شبانه روزی، تحولی در اقتصاد 

و معیشت آنان رخ دهد.
در  رئیســی  ابراهیــم  ســید  آیــت اهلل 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
بــر اجــرای اقدامــات اثرگذار برای ثبــات در بــازار و کنترل 

قیمت و تامین مواد اولیه مورد نیاز تاکید کرد.
رئیس جمهــور تاکیــد کــرد: وزارتخانه هــای صنعــت، 
برنامه ریــزی  بــا  کشــاورزی  جهــاد  و  تجــارت  و  معــدن 
اصــالح  ضمــن  بلندمــدت  و  میان مــدت  کوتاه مــدت، 
فرایندها برای حل مشکالت معیشت روزانه مردم تدبیر 

و چاره اندیشی کنند.
رئیســی با تاکیــد بر همــکاری همه اعضــای دولت به 
ویــژه وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و تجــارت و جهاد 
کشاورزی برای حل مشکالت اقتصادی از وزرای مربوطه 
و دبیرخانــه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت خواســت 
طرح ها و برنامه های تحولی را با مشــارکت صاحبنظران 
و فعاالن اقتصادی تهیه و پس از تصویب، ابعاد مختلف 

آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند.
وی همچنین بــه معاون اول ماموریت داد ســامانه 
جامع تجــارت را در یک زمان بندی مناســب پیگیری و به 

نتیجه برساند.
رئیس جمهــور تصریح کرد: دولــت ناظر اصلی در بازار 
اســت و مردم انتظار دارند با اولویت بندی مسائل مهم 
اقتصــادی و بــا تــالش شــبانه روزی، تحولــی در اقتصاد 

کشور و معیشت آنان، به صورت ملموس رخ دهد.
در این جلســه موضوع »سیاســت تجــاری و ارزی« و 
»راه هــای افزایــش و توســعه صــادرات غیرنفتی« مورد 
بررســی قرارگرفــت. بــر اســاس برنامــه وزارت صنعــت، 
از 35  افزایــش صــادرات غیرنفتــی  معــدن و تجــارت، 
میلیــارد دالر بــه 70میلیــارد دالر، هدف گذاری شــده که 
الزمــه آن اصالح ســاختار و مقررات صادراتــی و افزایش 
ســبد کاالهــای دانش بنیــان، پیشــرفته و اشــتغال زا در 

صادرات و نیز تقویت بازارچه های مرزی است.
در ایــن جلســه همچنیــن بــرای اجرایــی شــدن ایــن 
طرح ها، 14 پروژه زیرساختی و نیز مسیرهای ویژه تجاری 
بین ایران و کشــورهای هدف بررسی و الزامات آن مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

افزایش سرعت تخلیه و بارگیری 
کشتی های حامل محصوالت 

پتروشیمی در بندر امام

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
و دریانوردی خوزستان  بنادر  مدیرکل 
بارگیری  و  تخلیه  سرعت  افزایش  از 
محصوالت  حامل  کشتی های 
با  )ره(  امام  بندر  در  پتروشیمی 
خبر  مکانیکی  باکت های  از  بهره گیری 

داد.
عــادل دریــس با اشــاره بــه بهره گیــری از ایــن امکان 
جدیــد تخلیــه و بارگیــری محصوالت پتروشــیمی در این 
مجتمع بــزرگ بندری که بــا ســرمایه گذاری 400 میلیارد 
ریالی بخش خصوصی میســر شده است، اظهار کرد: در 
ایــن شــیوه ی تخلیه و بارگیــری با اســتفاده از باکت های 
مکانیکــی و حمــل آن بــه وســیله کشــنده)تک ماســتر( 
امــکان بارگیری کشــنده ها در هر نوبــت مراجعه به انبار 

تا ٣تن افزایش می یابد.
وی افــزود: باکت  هــای مکانیکی با گنجایــش 10 تا 15 
تن امکان حمل 20 تا 30 تن محموله را در هر دســتگاه 
کشــنده فراهم کرده و در اثر آن ظرفیت بارگیری از محل 
نگهــداری کاال در انبارهــای بندر و حمل تا پای کشــتی و 

در نتیجه سرعت تخلیه و بارگیری ارتقاء خواهد یافت.
مدیــر منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی )ره( با 
اشــاره به آغــاز بهره گیری از ایــن روش در بارگیری یکی از 
کشــتی هایی که بــه تازگی به قصد صــادرات محصوالت 
پتروشــیمی در ایــن مجتمــع بنــدری پهلو گرفته اســت، 
خاطرنشــان کرد: با افزوده شدن تعداد تجهیزات حمل 
مکانیــزه به 60 دســتگاه در آینده ی نزدیــک توان تخلیه 
و بارگیــری محصــوالت پتروشــیمی بیشــتر می شــود و 
در نتیجــه جلــب رضایــت بیــش از پیــش صاحبــان کاال و 

مشتریان به دست می آید.

ایران و جهان

دالیل تسریع واردات واکسن کرونا در هفته های اخیر
تفاهم برای واردات 40 تا 50 میلیون دوز واکسن چینی در 2 ماه آینده

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مشترک  اتاق  رئیس  جهان: 
بازرگانی ایران و چین ضمن ارائه 
تسریع  علل  درباره  توضیحاتی 
در واردات واکسن کرونا از چین 
تفاهم  از  سیزدهم،  دولت  در 
میلیون   50 تا   40 واردات  برای 
خبر  آینده  دوماه  در  چین  از  کرونا  واکسن  دوز 

داد.
مجیدرضا حریری درباره علل افزایش سرعت 
واردات واکســن کرونا در دولت ســیزدهم اظهار 
کرد: روند واردات واکسن کرونا از اردیبهشت ماه 
آغاز شــد و تا به امروز ادامه پیدا کرده اســت اما 
تسریع در واردات واکسن کرونا از چین، دو علت 
عمده می تواند داشــته باشــد که یکی از آن ها، 
افزایــش هماهنگــی بیــن همــه دســتگاه ها در 
دولت ســیزدهم اســت که شــاید در دولت قبلی 
به دلیل اختالف دیدگاه های سیاسی بین دولت 

مســتقر و ســایر نهادهــا، بــه این صــورت وجود 
نداشــت. در دولــت گذشــته میــان وزارتخانه ها 
در  بهداشــت  وزارت  و  نبــود  الزم  هماهنگــی 

مسائل مختلف به موقع عمل نمی کرد.
وی ادامــه داد: دوم آن که وعده هایی درباره 

واکســن کرونای تولید داخل داده شده بود که 
مشخص شد در مدِت کوتاه اعالم شده، تحقق 
نمی یابــد و بنابراین بالفاصلــه برنامه ریزی برای 

افزایش واردات واکسن کرونا صورت گرفت.
حریری افــزود: نکته قابل توجهــی که وجود 

دارد این اســت که تا پیش از این، هر کشوری که 
واکســن کرونا می ســاخت، ابتدا تزریق واکســن 
به شــهروندان خود را در اولویــت قرار می داد و 
از صــادرات حجم انبوه واکســن امتنــاع می کرد 
اما اکنون کشــورهای ســازنده واکســن کرونا در 
جهــان، نیازهــای داخلــی خــود را به حــد زیادی 
از  بیشــتری  میــزان  بنابرایــن  و  کردنــد  بــرآورده 
واکســن را در اختیــار کشــورهای متقاضــی قرار 

می دهند.
وی بــا تأکید بــر لزوم پرهیز از تبدیل واکســن 
کرونــا بــه ابــزار سیاســی گفــت: مســائلی مانند 
بهداشــت عمومــی هرچــه از سیاســت فاصلــه 
بگیــرد نتایــج بهتری برای مــردم دارد. مــا باید از 
تالش هایــی کــه بــرای تولیــد و واردات واکســن 
کرونــا تاکنــون صــورت گرفتــه تقدیــر کنیــم؛ اما 
هماهنگی های مختلفی که در ســطوح مختلف 
سیاسی در دولت سیزدهم ایجاد شده، واردات 

واکسن را تسهیل کرده است.

وی بــا بیــان این که ســفارت ایــران در پکن از 
اواســط زمســتان ســال گذشــته درگیــر تأمیــن 
واکســن کرونــا از چیــن بــوده اســت، گفــت: بــر 
اســاس توافقــات اولیه با چیــن، در مجموع 90 
میلیــون دوز واکســن کرونــا از ایــن کشــور وارد 
خواهــد شــد که تــا االن حــدود 40 میلیون دوز 
آن وارد شــده و تــا یکــی - دو مــاه آینــده 40 تا 
50 میلیــون دوز واکســن از چین وارد می شــود 
و هفتگــی 5 میلیون دوز واکســن کرونا در حال 

ورود به کشور است.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و چین با 
بیان اینکــه تمام واکســن های وارداتــی از چین 
تاکنــون توســط هــالل احمر وارد شــده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: از زمانــی کــه اقدام بــه خرید 
واکسن کرونا می شود تا زمانی که واکسن کرونا 
وارد کشور شود تقریبا دو هفته طول می کشد 
هماهنگی هــای  و  مذاکــرات  آن  از  پیــش  امــا 

بسیاری انجام می شود.

6 پیشنهاد فوالدسازان برای جبران خسارات قطعی برق
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
نامه ای  در  فوالدسازان  جهان: 
 6 ملی  امنیت  عالی  شورای  به 
پیشنهاد را برای جبران خسارات 

قطعی برق ارائه دادند.
تولیدکننــدگان  انجمــن 
بــه  نامــه ای  در  ایــران  فــوالد 
دبیر شــورای عالــی امنیت ملی، 6 پیشــنهاد را 
برای جبران بخشــی از خســارات وارد شــده به 
صنعــت فوالد بــه دلیــل محدودیت هــای برق 

ارائه کرد.
در این نامه آمده اســت: عطــف به مصوبه 
ابتــدای تابســتان آن شــورا در انتخــاب صنایع 
ســیمان و فــوالد جهت اعمال خاموشــی های 
اجبــاری با هدف حفــظ توازن تولیــد و مصرف 
بــرق کشــور و جلوگیــری از خاموشــی  شــبکه 
می رســاند  اطــالع  بــه  مســکونی،  مشــترکین 
ایــن اقدام منجــر به توقــف کامــل، ناگهانی و 
غافلگیرانــه صدهــا واحــد تولیــدی در زنجیــره 

تولیــد  تــا  معــادن  از  کشــور  فــوالد  تولیــد 
محصــوالت نهایــی گردیــده اســت. تــا لحظــه 
نگارش ایــن نامه حداقــل 82 روز کامل تولید 
از دســت رفته ناشــی از خاموشــی های برق از 
ابتــدای ســال جاری بــه صنعت فــوالد تحمیل 
شــده که طبــق برآوردهــا زیــان مســتقیم این 
توقــف تولیــد کارخانجات فوالد بــرای اقتصاد 
ملی بالغ بر 6 میلیارد دالر می باشــد. همچنین 
این خاموشــی ها موجب شده اشتغال نزدیک 
غیــر  و  مســتقیم  پرســنل  نفــر  هــزار   300 بــه 
مســتقیم شــاغل در زنجیــره تولیــد فــوالد بــه 
طــور کامل از دســت رفته یا دچــار محدودیت 

شده است.
انجمــن تولیــد کنندگان فــوالد ایران ضمن 
احتــرام بــه تصمیــم شــورای امنیــت ملــی که 
اتخــاذ  ملــی  مصالــح  کلیــه  لحــاظ  بــا  قطعــا 
گردیــده اســت، درخواســت دارد بــا توجــه به 
غیر منتظره بودن خاموشــی ها و این مهم که 
بــه طور خــاص تنها صنعت فوالد )و ســیمان( 

تحــت تأثیــر قرار گرفتــه و منجر به ضــرر و زیان 
هنگفت ناشــی از توقف تولید، خســارات تأخیر 
در تحویــل کاالی داخلی و صادراتی و دموراژ، 
انباشــت هزینه های ســربار تولید مانند نیروی 
و…  دارایــی  و  بانکــی  مالــی،  هزینــه  انســانی، 
گردیده اســت، نســبت به جبران بخشی از این 
موارد با اســتفاده از اختیارات شــورای محترم 

امنیت ملی اقدام گردد.
پیشــنهاد  فــوق  مــوارد  بــه  توجــه  بــا  لــذا 
می گــردد مــوارد ذیــل بررســی و با نظــر مثبت 

گردد: گیری  تصمیم 
فــوالد  تولیدکننــدگان  نمــودن  معــاف   .۱
در  گاز  مصــرف  احتمالــی  محدودیت هــای  از 
فصــول پاییــز و زمســتان. بــا توجه به کســری 
پیــش بینی شــده در بخش تولیــد گاز طبیعی 
برای این دوره ها پاییز و زمســتان. الزم به ذکر 
اســت در صــورت اعمــال محدودیــت مجــدد 
تولیــد در صنعــت فوالد، بــا توجه بــه اولویت 
تأمین نیاز داخلی نســبت بــه صادرات، برآورد 

 2 از  بیــش  کشــور  فــوالد  ارزآوری  می شــود 
میلیــارد دالر کاهش خواهد یافت.

کشــور  عامــل  بانک هــای  بــا  هماهنگــی   .2
امهــال  جهــت  در  ملــی  توســعه  صنــدوق  و 
بانکــی  تســهیالت  ســود  و  اصــل  بازپرداخــت 

حداقل به مدت 6 ماه
مالیاتــی  امــور  ســازمان  بــا  هماهنگــی   .3
مالیاتــی  اقســاط  پرداخــت  امهــال  جهــت  در 
حداقــل به مدت 6 مــاه و تســریع در پرداخت 
یــا اســترداد مابــه التفــاوت مالیــات بــر ارزش 

افزوده
شــرکتهای  برخــی  جرایــم  بخشــودگی   .4
فــوالدی توســط ســازمان تعزیــرات حکومتی 
و  گذشــته  ســال های  پرونــده  بــه  مربــوط 
باالخــص مــوارد مربوط بــه عرضــه اجباری در 
بــورس کاال که بــه دلیل صدور بخشــنامه های 
مــورد مناقشــه و مبهم در ســال های گذشــته 
ســابقه  فاقــد  فــوالدی  شــرکت   ۱00 از  بیــش 

تعزیراتی قبلی را درگیر نموده اســت.

5. هماهنگــی بــا شــرکت توانیــر در امهــال 
فــوالدی  شــرکت های  بــرق  قبــوض  پرداخــت 
حداقل به مدت 6 مــاه و پرداخت حق دیماند 
عدم تأمین برق بــه صورت فوری جهت جبران 

بخشــی از هزینه های حقوق کارگری
6. امهال ســایر دیون دولتی تولیدکنندگان 
فوالد کــه در باال ذکر نشــده حداقــل به مدت 

6 ماه
باردیگر ضمن تشــکر از توجه شــورای عالی 
امنیــت ملــی بــه مــوارد اشــاره شــده متذکــر 
می گردد اجرای پیشــنهادات فــوق فقط جهت 
جبران بخش کوچکی از خســارت وارد آمده به 
ایــن صنعت کفایــت می نماید و مواردی مانند 
افــت اعتبار بین المللــی صنعت صادرات محور 
فــوالد ایــران، کاهش تأمین نیاز ارزی کشــور و 
کاهــش اقبال ســرمایه گذاران به ایــن صنعت 
در درازمــدت نیازمند تصمیمــات ژرف نگرانه تر 
و هماهنگــی قبلی با صنعتگران و تشــکل های 

است. تخصصی 

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ممنوعیت  تداوم  اگرچه  جهان: 
رئیس   حمایت  مورد  واردات 
شواهد  اما  گرفته  قرار  جمهور 
سیاست  می دهد  نشان 
لوازم خانگی  واردات  ممنوعیت 
از طریق تعاونی های مرزنشینی 

دور زده می شود.
رئیس جمهور کشور اخیرًا در دیدار برگزیدگان 
و فرهیختگان خراســان جنوبی ضمن اشــاره به 
اینکه برخی افراد در تالش هســتند محصوالت 
کــره ای دوبــاره وارد کشــور شــود، اظهــار کــرد: 
تولیــد تایر و لوازم خانگــی از جمله صنایعی بود 
کــه از تحریم هــا فرصتــی برای رشــد خــود خلق 
کردند. دولت اجازه نخواهد داد واردات بی رویه 
بخش های تولیدی در حال رشــد کشــور را تحت 
تأثیر قرار دهد. داخلی سازی باید در کشور رونق 
پیــدا کنــد. این سیاســت دولت اســت و با قوت 

دنبال خواهد شد.
پــی  در  خانگــی  لــوازم  واردات  ممنوعیــت 
بازگشــت تحریم هــای یک جانبه آمریکا در ســال 
97 در دســتور کار دولت گذشــته قرار گرفت. در 
این ســال، کاهــش درآمدهــای نفتی، کشــور را 
دچــار یکی از شــدیدترین بحران هــای ارزی چند 
ســال اخیــر کــرد و تبعــات سیاســی، امنیتــی و 
اقتصادی به دنبال داشــت. این بحران تحوالت 
کــه  کــرد  ایجــاد  کشــور  اقتصــاد  در  را  مهمــی 
مهم تریــن آن جهــش 300 درصدی نــرخ ارز بود 
به طــوری که قیمت دالر از 4 هــزار تومان به 19 
هزار تومان رسید. در همین راستا، هیئت دولت 
بــرای کنترل مخــارج ارزی و جلوگیــری از واردات 
و مشــابه  کاالهــای غیرضــروری  ورود  بی رویــه، 
تولیــد داخــل از جمله لوازم خانگی به کشــور را 

ممنوع اعالم کردند.

 ممنوعیت واردات کاالی مشابه داخلی 
چه نتایجی در پی داشت؟

بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از سال 94 تا 99 نشان 
می دهد که میزان مجوز اشتغال صادر شده در 
کشــور، رشــد 58 درصدی را تجربه کرده اســت. 
همچنین بررســی این آمار از سال 97 )همزمان 
بــا وضــع ممنوعیت هــای وارداتی( تا ســال 99، 
حاکــی از رشــد 40 درصــدی میــزان مجوزهــای 

مربوط به اشتغال در کشور است.
صنایعــی  جملــه  از  خانگــی  لــوازم  صنعــت 
بــود کــه تحــت تأثیــر ممنوعیت هــای وارداتــی 

در ســال 97، رشــد قابــل توجهــی را تجربه کرد. 
البته ناگفته نماند شــرکت های کره ای که ســهم 
قابــل توجهی از بازار ایران را در اختیار داشــتند، 
همزمــان بــا تحریم هــای یکجانبــه، بــا بدعهدی 
تصمیم به خروج رســمی از بازار کشــور گرفتند. 
شــواهد نشــان می دهــد هــر چنــد حیــات این 
شــرکت ها در بازار ایــران به واســطه قاچاق کاال 
همچنان استمرار دارد اما رفته رفته عرصه برای 
خودنمایــی ایــن برندها در بــازار ایــران تنگ تر از 

گذشته شده است.

 ممنوعیت واردات لوازم خانگی، ماشین 
تولید را به حرکت در آورد

بررســی آمار مربوط به تولید 4 قلم اساســی 
گــروه لوازم خانگی نشــانگر آن اســت که پس از 
ممنوعیــت واردات لــوازم خانگــی در ســال 97، 
تولیــد لوازم خانگی از قبیل تلویزیون، یخچال و 
فریزر و ماشــین لباسشــویی نسبت به سال 99 

حدود 50 درصد رشد داشته است.
از  ســال   3 حــدود  گذشــت  بــا  متأســفانه 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی، کماکان شاهد 
هســتیم کــه برخــی برندهــای خارجــی در بــازار 
حضــور گســترده ای دارنــد. 2 احتمــال در ایــن 
رابطــه وجود دارد، نخســت اینکه ایــن کاالها از 
قبــل در انبارهــای لوازم خانگــی موجود بوده و 
مربوط به قبل از ســال 97 باشــد که البته بعید 
به نظر می رســد؛ اما احتمال دوم این اســت که 
این کاالها کماکان به صورت غیرقانونی در حال 

ورود به کشور هستند.
ســوال اینجاســت که با توجه به عزم راســخ 
دولت جدید در ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
و بــا توجه بــه ابعاد و حجم کاالهــای خارجی در 
بــازار، واردات لــوازم خانگــی بــه کشــور در حال 

حاضر از چه طریقی انجام می شود؟

در  ممنوع  کاالهای  غیرقانونی  واردات   
پوشش قانون مرزنشینی

بررســی ها نشان می دهد که در کنار روش ها 
و مجاری قاچاق و ورود غیرقانونی کاال به کشور 
نظیر ته لنجی، پنهان ســازی در کانتینرها و ســایر 
روش هــای پیچیــده و مهندســی شــده، بخــش 
قابل توجهی از لوازم خانگی خارجی در پوشش 
شرکت های تعاونی مرزنشینان در حال ورود به 

کشور است.
به طور نمونه اخیرًا ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان آذربایجان غربی با درخواســت 
شــرکت های تعاونی مرزنشــینی مبنــی بر خروج 

برخــی از کاالهــای وارداتــی )لــوازم خانگــی( از 
گمرک با بهانه رفع نیاز مازاد بر اســتان موافقت 
کرده اســت. بدین ترتیب قانون ممنوعیت ورود 
لوازم خانگی به کشور با اتخاذ چنین تصمیماتی 
دور زده شــده و کاالهای خارجی مشــابه تولید 
داخــل در پوشــش تعاونی های مرزنشــین وارد 

بازار می شوند.

خانگی  لوازم  دستگاه  هزار  صدها   
وارد  کشور  به  مرزنشینان  تعاونی  طریق  از 

می شود
در همین رابطه، حمیدرضا غزنوی سخنگوی 
اتحادیــه تولیدکننــدگان لوازم خانگی بــا انتقاد 
از حجم گســترده واردات لــوازم خانگی از طریق 
ســهمیه مرزنشــینی و تعاونی گفت: بررســی ها 
نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد 
مرزنشــینان، صدها هزار دســتگاه لوازم خانگی 
ورود  حــال  در  مرزنشــینان  تعاونــی  طریــق  از 
به کشــور اســت و متأســفانه این اقــدام، جنبه 

قانونی پیدا کرده است.
وی افــزود: مرزنشــینان بــا توجه به شــرایط 
جغرافیایــی و اقتصادی محــل زندگی خود قادر 
بــه فروش لوازم خانگی واردشــده نیســتند؛ به 
همین دلیل، در واقع این واردکنندگان هستند 
که با سوءاستفاده از سهمیه مرزنشینان اقدام 
را در  آن هــا  لــوازم خانگــی کــرده و  بــه واردات 

بازارهای سرتاسر کشور توزیع می کنند.

اختیار  در  تلویزیون  بازار  درصد   50  
برندهای خارجی است

لــوازم  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  ســخنگوی 
خانگــی در خصــوص تبعــات واردات از طریــق 
ســهمیه مرزنشــینی گفــت: در حال حاضــر بازار 
لــوازم خانگــی شــاهد فــروش حجــم انبوهی از 
برندهــای خارجــی و وفور آن در بازار اســت. این 
در شــرایطی اســت که 50 درصد بازار تلویزیون 
از برندهــای خارجــی تشــکیل شــده اســت و به 
نظر می رســد واردات این کاال از طریق ســهمیه 
مرزنشــینی، بــا قوانیــن مربــوط بــه ممنوعیت 

واردات کامًال در تضاد است.

برای  استانی  صمت  ادارات  در  البی   
واردات لوازم خانگی

غزنــوی در واکنش به نامه ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان آذربایجــان غربی مبنی 
بــر صدور مجوز بــرای واردات مازاد نیاز اســتان، 
اظهار داشــت: در کشــوری که از طرفــی قوانین 

مرزنشــینی وضع می شود و از طرف دیگر داعیه 
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز وجــود دارد، هیچگاه 
نمی توان انتظار رشــد اقتصــادی، رونق تولید و 
افزایش اشــتغال را داشت؛ چرا که کاالی قاچاق 
به طور ســازمان یافته و قانونــی در حال حمله 

به کشور است.
وی ادامــه داد: جای تأســف دارد که به راحتی 
معــدن  و  صنعــت  ادارات  در  البــی  انجــام  بــا  و 
اســتانی، مجوز واردات آن هم مازاد بر نیاز استان 
صــادر می شــود و مــا امیدواریــم که رســانه ها با 
دقت هرچه بیشــتر اخبار مربــوط به صدور چنین 
نامه ها و مجوزهایی را پوشــش دهند. این اقدام 
موجب خواهد شد که دستگاه های نظارتی برای 
جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به کشور هوشیارتر 

و جدی تر شوند.
سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در پایــان با اشــاره به ضرورت جلوگیــری از واردات 
کاالی قاچاق برای رونق بخشــی به تولید در کشور 
گفــت: در صــورت عــدم جلوگیــری از ورود لــوازم 
خانگــی قاچــاق و خارجی به کشــور، نمی تــوان از 
تولیدکننده انتظار بهبود کیفیت در کاال و خدمات 
را داشت و این موضوع در نهایت موجب آسیب به 

رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

 البی سنگین برای ترخیص محموله های 
بوش

همچنیــن از آبان ســال گذشــته کــه ماجرای 
ورود 420 کانتینــر لوازم خانگــی بوش در گمرک 

شــهید رجایی مطرح شــد. ابهامــات موجود در 
رابطه با ورود این کاال و همچنین ممنوعیتی که 
برای واردات کاالی گروه 4 وجود داشت موجب 
توقــف ترخیص این محموله ممنوعه از ســوی 
گمرک شــده بود. اما اخیرًا نیــز تالش هایی برای 
ترخیــص محموله های لــوازم خانگــی مانده در 
گمرک انجام شــد که فعًال به نتیجه نرسیده اما 

این تالش ها همچنان ادامه دارد.
بر اســاس مجموعه اسنادی رســیده میزان 
در  مطــرح  اینترنتــی  فروشــگاه  یــک  فروش 
حوزه لــوازم خانگی که از فــروش کاالی بدون 
شناســه و غیرقانونــی به مشــتریان خودداری 
می کنــد، در نیمه ابتدایی ســال جاری نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته حــدود 1,300 
میلیــارد تومــان کاهش داشــته اســت که این 
موضــوع می توانــد ریشــه در افزایــش عرضــه 
بــازار  در  غیرقانونــی  و  قاچــاق  محصــوالت 

باشد. داشته 

بازگشت چراغ خاموش برندهای خارجی به بازار لوازم خانگی

ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی در پی بازگشت 
تحریم های یک جانبه آمریکا 
در سال 97 در دستور کار 
دولت گذشته قرار گرفت. در 
این سال، کاهش درآمدهای 
نفتی، کشور را دچار یکی از 
شدیدترین بحران های ارزی 
چند سال اخیر کرد و تبعات 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
به دنبال داشت.

تولید ملی

واکسیناسیون

قطعی برق


