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10متن زندگی

درماندگی، ناتوانی 
و ناامیدی در حل 
یک مسئله بسیار 

دشوار زندگی از 
بیشترین دالیل اقدام 

به خودکشی است، 
تصریح کرد: مهارت 

حل مسئله از کودکی 
ور  در فرد ایجاد و به مر

با افزایش سن خود فرد 
می تواند آن را در خود 

تقویت کند ...

دورکاریزناندرکشورمامغفولماندهاست
سپهرغرب،گروهمتنزندگی:  زهراعباسپورمیگویدکهطرحدورکاری،ایدهمغفولیدرحوزهجهانینیست:»اگرچهطرحدورکاریدرکشورمابهشدتمغفولماندهاستاماکشورهاییمثلآلمانخیلیجلوترازما،سیاستهایحوزهاشتغالشانرامبتنیبرسیاستهایجنسیتی
برنامهریزیکردهوموفقهمبودهاند.«او ادامه می دهد: »بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس، باالی هشتاد درصد از زنان تحصیل کرده  کشور آلمان، در اشتغال های غیرثابت مثل دورکاری، پاره وقت و پیمانکاری مشغول به کار هستند. این نشان می دهد ما مدل های موفق جهانی در 

این عرصه داریم که می توانیم از آن ها الگو و کمک بگیریم.«
این پژوهشگر حوزه زنان تصریح می کند: »در کشورهای اروپایی مثل کشور اسپانیا سه روز در ماه به بانوان اجازه می دهند تا ناظر به شرایط جسمانی خود از مرخصی شان استفاده کنند و در آن چند روز، استراحتی به جسم و بدن خود بدهند؛ بنابراین این که ما در مقایسه با این کشورها عقب 

هستیم جای تأمل دارد.«

عزت نفس

 حسینی فر

متن گروه سپهرغرب،
و روانشناس یک زندگی:
در گفت: خانواده مشاور
هیجان یک خودکشیها بیشتر
بدین میشود؛ دیده مشترک

صورتکههنگامیکهفردبهنهایتدرماندگی
مواجه کشمشهایی با میرسد ناامیدی و
به دست راه پایان به کردن فکر با و شده

میزند. خودکشی
مــا  کــرد: گاهــی  اظهــار  فاطمــه حســینی فر 

بــا  رابطــه  در  اطرافیانمــان  نمی دهیــم  اجــازه 
مشــکالت خود با مــا صحبت کننــد و این باعث 

می شود. فروخورده  بغض های 
وی افــزود: این بغض هــای فروخورده باعث 
اقــدام بــه خودکشــی شــده و فــرد در آخریــن 

لحظات زندگی اش با افســردگی و گوشــه گیری 
دنبــال راهــی بــرای بیــان حرف هایــی که شــاید 
نتوانســته بزند یا دیگران متوجه آن نشــده اند، 
برمی آید و آخرین تالشش را برای اینکه دیگران 

را از قصــدش مطلع کند، انجام می دهد.

ایــن مشــاور خانــواده بیــان کــرد: روحیــات 
خــاص و اختــالالت روانــی در برابر مشــکالت به 
خودکشــی می انجامــد؛ جلــب توجه کــردن نیز 
یکــی از اهــداف فرد اســت که چــون راه دیگری 

نمی یابد اقــدام به از بین بردن خود می کند.
حســینی فــر با اشــاره بــه اینکــه درماندگی، 
ناتوانــی و ناامیــدی در حــل یک مســئله بســیار 
دشــوار زندگــی از بیشــترین دالیــل اقــدام بــه 
کــرد: مهــارت حــل  خودکشــی اســت، تصریــح 
مســئله از کودکــی در فــرد ایجــاد و به مــرور با 
افزایش ســن خود فــرد می تواند آن را در خود 
تقویــت کنــد و هنگامــی که فــرد نمی تواند این 
مهــارت را در خــود نهادینــه کند، دچار مشــکل 

شــده و در حل مسائل ناتوان خواهد بود.
از  فــرد  ایــن مواقــع  اینکــه در  بیــان  بــا  وی 
شرایط دشواری که در آن قرار دارد فرار کرده و 
با خودکشــی صورت مســئله زندگی خود را پاک 
می کنــد، گفت: یک نکته قابل توجه این اســت، 
فــردی که دســت بــه خودکشــی می زند ســعی 
می کنــد اطرافیانش را نیــز از قصد و تصمیمش 
بــا نوشــتن نامــه یا گذاشــتن ســر نخــی مطلع 
کنــد، البتــه این موضــوع در تمام مــوارد صدق 

نمی کند، اما در بیشــتر موارد مشهود است.
حسینی فر ادامه داد: از جمله راهکارها برای 

جلوگیری از خودکشــی، تقویت مهارت های حل 
مســئله از کودکــی و آموختن اینکه در شــرایط 
ســخت به دنبال راه حل باشــد، است تا فرد در 
رویارویی با مســائل زندگی دنبال جا زدن و فرار 
کردن نباشــد؛ همچنیــن مصرف داروهای بیش 
از حــد و غیرمجــاز، افســردگی شــدید، تنهایــی، 
مشــکالت بسیار دشوار یا ســابقه خودکشی در 
اطرافیان می تواند خطر اقدام به خودکشــی را 

افزایش دهد.
بــا  کــه  دوســتانی  وجــود  کــرد:  اظهــار  وی 
از  را  او  فــرد،  حــال  تغییــر  یــا  روحیــه  دادن 
تنهایــی در آورده و شــخص را از در نظــر گرفتن 
احتماالت خودکشــی بازمی دارنــد، از مهم ترین 

راهکارهاست.
تصریــح  خانــواده  مســائل  کارشــناس  ایــن 
زمــان  در  مشــاور  از  بهره گیــری  ضــرورت  کــرد: 
بــروز مشــکالت از مهم تریــن مواردی اســت که 
باید نهادینه ســازی شــود؛ از طرفــی هر کدام از 
مــا می توانیم به ســالمت روان خــود و دیگران 
بیــش از پیــش توجــه کنیم؛ اگــر نشــانه هایی از 
افســردگی یــا گوشــه گیری در فــرد دیدیــم الزم 
اســت به جای ســرکوفت زدن، بــه تغییر روحیه 
او کمک کرده و ســعی بر شــاداب کردن خود و 

کنیم. دیگران 

داستانخودکشیویکهیجانمشترک

کنید جلب  را  دیگران  احترام  آهن ربا  مثل  زندگی: متن گروه سپهرغرب،
با تا بگذارید احترام دیگران به
شمانیزهمانگونهرفتارکنندواز
ایدههایخودصحبتکنیدودر
اعتقاداتخودایستادگیداشته
باشیدتابتوانیداحترامدیگرانرا

بهخودتانجلبکنید.
اینکــه بــرای همه مــورد احتــرام باشــید و جلب 
احترام دیگران را بــه راحتی با رفتارتان انجام دهید 
در این بخش 53 راه ســاده ولی در عین حال موثر 

و فوق العاده پیشنهاد شده است.
1.احترامبگذارید

احترام به دو روش عمل می کند اگر می خواهید 
احتــرام ببینید، باید احتــرام بگذارید. مــردم طوری 
رفتار می کنند که با آن ها رفتار می شود پس با همه 

با احترام رفتار کنید.
2.بهخودتاناحترامبگذارید

اگر به خودتان احترام نگذارید، امیدوار نباشــید 
از دیگــران احترام ببینید. پس خودتــان را به خاطر 
آنچه هستید دوست داشته باشید. عشق و احترام 

دیگران را خواهید دید.
3.ثابتقدمباشید

هرچه می خواهی بگو. افراد عموما به کســانی 
کــه در رویکــرد خود ثابــت قدم هســتند اعتماد و 

اعتقــاد دارند. در هــر کاری که می گویید ثابت 
قدم باشید و انجام دهید.

4.تواضعراتمرینکنید
بدانید شــما بهترین نیستید 

و همیشــه حــق نداریــد. هر 
کس به شــما چیزی یاد 

فروتنــی  می دهــد. 
و  باشــید  داشــته 
چیــزی  فــرد  هــر  بدانیــد 
منحصر به فرد برای ارائه دارد. 
نقص هــای خود را بپذیریــد، اما به 
طور مداوم روی کاستی های خود تمرکز 
کنیــد. فروتن باشــید اما اعتمــاد به نفس 

خود را حفظ کنید.
5.صادقباشید

افراد به کســانی احترام می گذارنــد که صادق و 
قابل اعتماد هستند.

6.مثبتگراباشید
افراد همیشه جذب مثبت گرایی می شوند. آنها 
به مردم خوش بین تمایل داشــته و دوســت دارند 

اطراف افراد مثبت باشند.
7.مودبباشید

رفتــار خوب همیشــه مــورد احترام اســت. پس 
دقت کنید آنها را تمرین کنید.

8.کمککنید
همیشــه به افــرادی که در حال مبارزه هســتند 
کمک کنید. چه آنها کمک را قبول کنند یا نکنند، اما 
همیشــه به خاطر خواهند داشــت که به آنها کمک 

کردید.
9.صادقباشید

از وسوســه انجــام کاری کــه احســاس خوبــی 
نداشــته  یا خوب به نظر نمی رســد خود داری کنید. 

صداقت همیشه مورد احترام است.
10.زندگیخودرااولویتبندیکنید

مهم تریــن چیزهــا را در زندگــی خود شناســایی 
کنیــد و آنهــا را اولویــت قــرار دهیــد. افــرادی کــه 

اولویت شــان را می داننــد توســط دیگــران مــورد 
احترام قرار می گیرند.

11.همیشهیککداخالقیداشتهباشید
چرا ایستاده اید؟ شما واقعا به چه چیزی اعتقاد 
داریــد زمانی کــه اصول و ارزش های خــود را دارید، 
می دانید چه نوع شــخصی می خواهید باشید و از 

هیچ داوری نترسید.
12.برایچیزیکهبهآنایمانداریدایستادگی

کنید
کســی نباشــید که به سادگی 

دیگــران  کــه  چیــزی  هــر  بــا 
فکــر  بــدون  می گوینــد، 

موافــق باشــید مردم 

به کسانی احترام می گذارند که به آنچه می گویند، 
اعتقاد دارند.

13.ازایدههایخودصحبتکنید
مــردم بــه شــما احتــرام می گذارند وقتــی افکار 
خود را بیان می کنید و از بیان آن نمی ترسید. افراد 
بــا عقایــد و ایده هــای قوی توســط دیگــران مورد 
احترام هستند. بنابراین، نظرات خود را بیان کنید و 

در صورت نیاز ایده ها را به اشتراک بگذارید.
14.برایخودصحبتکنید

همیشه راحت نیست تا برای خود صحبت کنید 
بنابراین افــرادی که بتوانند صحبت کنند، با احترام 
زیــاد به دیگــران نگاه می کننــد. دیپلماتیــک بودن 
خــوب اســت، امــا وقتی کســی بــا شــما بدرفتاری 
می کنــد  یا از شــما ســو اســتفاده می کند، ســاکت 

نشوید.
15.بایستید

وقتــی بی عدالتی در اطراف خــود دیدید مقابل 
او بایستید. اگر می خواهید احترام بیشتری ببینید، 
افرادی که توانا نیســتند را کمــک کنید. از مواجه با 
آن اجتنــاب نکنید، اما ایــن کار را با روش محترمانه 

انجام دهید.
16.پیمانخودرانگهدارید

تعهــدات خــود را جــدی بگیریــد. بــه وعده ها و 
تعهــدات خود احتــرام بگذارید. هرگز آنهــا را از روی 
بی عالقگــی قبــول نکنیــد. هــم چنین ســعی کنید 
وعده هــای زیــادی ندهید زیرا دشــوار اســت همه 

وعده های خود را نگه دارید.
17.قابلاعتمادباشید

به روشــی رفتار کنیــد که مردم بتوانند به شــما 

اعتماد کنند و اطمینان حاصل کنند و هرگز اعتماد 
خود را از دســت ندهند. افرادی که قابل اعتمادند 

همیشه مورد احترام هستند.
18.بهزمانبهدیگراناحترامبگذارید

به زمان دیگران احترام بگذارید. کسی رو معطل 
نکنیــد. به قرار مالقات دیر نرســید وقــت مردم را با 
صحبت در مورد چیزهای بی اهمیت به هدر ندهید.

19.احساساتخودراکنترلکنید
صــرف نظر از شــرایطی کــه در آن هســتید، باید 
مطمئــن شــوید کــه خونســردی خــود را از دســت 
ندهید و به احساســات خود اجازه دهید که کنترل 
خود را به دســت بگیرند. اگر ایــن کار را بکنید، برای 
دیگران دشوار است که با نور مثبت به 

شما نگاه کنند.
اگر در محیط اســترس زا کار 
می کنید، استرس می تواند به 
عنــوان محرکــی برای از دســت 

دادن خونســردی شــما عمــل کنــد. ســعی کنیــد 
واکنش فوری خود را محدود کنید. همیشه سعی 
کنید و با مردم در حالت آرام و کنترل شــده صحبت 

کنید.
20.اســتفادهازکلمــهمنراتحتنظرداشــته

باشید
افراد معموال تمایل به اســتفاده از " من " دارند 
وقتی احساس می کنند افرادی که صحبت می کنند 
قدرتمندتر از آنهاســت. زمانی که بیشــتر از " من " از 
" من " اســتفاده می کنید، نشــان می دهید که شما 
قدرتمندتــر از فــردی هســتید کــه با آن هــا صحبت 
می کنید. این باعث می شود که شما احترام کمتری 

به دست آورید.
21.فعالباشید

صبــر نکنیــد تا دیگــران به شــما راه حل نشــان 
دهنــد یــا در هنگام مشــکل شــما را نجــات دهند، 
از مهــارت و دانــش خــود بــرای انجام کارهــا و حل 
مســائل استفاده کنید. این عادت را ایجاد کنید که 

کارها را به تنهایی حل کنید. از مبارزه نترسید.
21.راحتیراکناربگذارید

مــردم به کســانی احتــرام می گذارند که ریســک 
می کنند و با چالش هایی رو به رو هستند.

22.درکارخوبباشید
اگر در کار واقعا خوب هســتید، شــهرت بر شما 
مقــدم خواهــد بــود. مردم برای کارشــان به شــما 

احترام خواهند گذاشت.
23.مهارتهایخودرابهاشتراکبگذارید

دانش و مهارت های خود را با دیگران به اشتراک 
بگذاریــد و بــه آنهــا در رســیدن بــه موفقیت کمک 

کنید. مردم همیشــه به شــما برای کمــک به آن ها 
احترام می گذارند.

24.حرفهایباشید
بایــد در محل کار حرفــه ای باشــید. از رفتارهای 
بیجــا در مهمانی هــا کاری اجتناب کنید. این ممکن 
اســت بر شــهرت شــما تاثیــر بگــذارد. بــه خودتان 
یــادآوری کنیــد که حتی اگــر در محوطــه ای خارج از 

محوطه کالج برگزار شود، مربوط به کار است.
25.لباسمناسببپوشید

دقت کنید که لباس تمیز بپوشید و مرتب به نظر 
برسید. ناخن های خود را تمیز کنید؛ موهای خود را 
شانه کنید و مطمئن شوید که نظافت دهان انجام 
داده ایــد. افــراد اگر ببینند که بــه ظاهرتان اهمیت 

نمی دهید، به شما احترام نمی گذارند.
26.استانداردهایباالییراتنظیمکنید

همیشــه مطمئــن شــوید کــه اهــداف خــود را 
بــرآورده می کنیــد. اســتانداردهای باالیــی را بــرای 

خودتان تنظیم و هر روز با آن ها آشنا شوید.
27.مسئولیتپذیرباشید

حرفه ای  مســئولیت 

و شــخصی را به عهده بگیرید. افراد مســئول مورد 
احترام دیگران هستند.

28.درمعرضانتقادقراربگیرید
افــراد معموال به کســانی احتــرام می گذارند که 
بازخــورد منفی را کنترل می کنند و آن ها را به چیزی 

مثبت تبدیل می کنند.
29.حرفهایمنفیخودراباورنکنید

وقتــی با خودتان حرف می زنید، این حرف را باور 
نکنید. نقاط قوت خود را فراموش نکنید و همیشه 
از اشــتباهات خــود یــاد بگیریــد. اعتماد به نفــس 
آغــوش گرفتــن  داشــته باشــید و بدانیــد کــه در 
شکست ها و کاستی های و کار کردن روی آنها، شما 

را در مسیر موفقیت قرار خواهد داد.
30.اشتباهاتخودرااعترافکنید

را  وقتــی اشــتباهی مرتکــب می شــوید، خــود 
تسلیم کنید. قبول کنید وقتی که اشتباه می کنید. 
ایــن نشــان می دهد که شــما مطمئــن و متواضع 
هســتید. و مــردم عمومــا بــه ایــن مســاله احترام 

می گذارند.
31.روشنفکرباشید

زمانــی کــه ذهنتان باز اســت، پذیــرای ایده های 
دیگران هســتید. این باعث می شود مردم به شما 
احتــرام بگذارند. آنهــا می خواهند با هــم کار کنند، 
همچنیــن زمانــی که اعتــراف می کنید کــه چیزهای 
زیــادی بــرای یادگیــری دارید و بــه یادگیــری از افراد 
اطراف خود ادامه می دهید، به شما کمک می کند 

دانش خود را رشد دهید.

32.سپاسگزاری
برای تمــام چیزهایی که در زندگی دارید ممنون 
باشید. این کار کمک می کند فردی متواضع شوید.

که معموال مورد احترام است.
33.بهدنبالبازخوردباشید

زمانــی کــه بــرای کار خــود بــه دنبــال بازخــورد 
هستید، به افراد نشان می دهید که فکر نمی کنید 
کامل هســتید و به دنبال پیشرفت و رشد هستید. 
بازخورد بدهید. ارائه بازخورد سازنده گاه گاهی به 
مردم نشــان می دهد که شــما متعهد به کمک به 

همه اطرافیان هستید.
34.یادبگیریدنهبگویید

هنــگام نه گفتن بــه مردم احســاس گناه نکنید . 
بدانیــد نیازی نیســت با هر چیــزی که مردم از شــما 
می خواهنــد موافقــت کنید. برخی اوقــات نه گفتن 
احتــرام مــی آورد تا موافقت بــا همه چیــز. وقتی نه 
می گویید نشــان می دهید که نمی خواهید اعتراف 
کنید که برای همه چیز وقت ندارید. مطمئن شوید 
کــه آن را به آرامــی اما محکم 

بگویید.

35.درزماننیازکلهشقباشید
مــردم بــا وجــود انتقادهــا بــه کســانی احتــرام 

می گذارند که از سازش یا تغییر امتناع می ورزند.
36.محکمبایستید

زمانــی که در صحبــت دقیق و محکم هســتید، 
هیچ جایــی برای ســو ءتفاهم وجود نــدارد. افرادی 
کــه در رویکــرد خود محکم هســتند، مــورد احترام 

دیگران قرار می گیرند.
37.مراقبافراداطرافتانباشید

تمرکــز روی خودتــان را رهــا کنیــد و شــروع بــه 
مراقبــت از افــراد اطــراف خــود کنید. وقتــی به آنها 
نیــاز دارید ، نگرانی خود را نشــان و به افراد اهمیت 

دهید.
38.جزئیــاتکوچکوزیبایــیرادرموردافراد

بهیادآورید
بــه جزئیــات کوچــک در مــورد افــراد مثــل نــام 
بچه شــان، نــام حیــوان خانگــی آنهــا و یــا جزئیــات 
مربــوط بــه آخرین تعطیــالت آن ها توجــه کنید. از 
آن هــا در مــورد این چیزها ســوال کنیــد. این باعث 
می شــود آن ها احســاس ویژه ای داشــته باشــند ، 
همچنین نشــان خواهد داد که زمان را برای به یاد 

آوردن و مراقبت کلی از آن ها در نظر گرفته اید.
39.فکورباشید

دیــدگاه دیگــران را قبــول کنیــد و بدانیــد هــر 
عقیده ای باارزش است.

40.افرادراتاییدکنید
افــراد را بــا لبخنــد گــرم تصدیــق کنید و بــه آنها 

احوال پرســی کنید. زمانی را صرف کنید که از آن ها 
بپرسید چگونه این کار را انجام می دهند. زمانی که 
از آنها در مورد زندگی شــان ســوال می کنید، باعث 
می شــود کــه آن ها احســاس خاصــی بکننــد. آنها 
همیشه به شــما احترام می گذارند چون احساس 

خوبی پیدا کرده اند.
41.مردمرابهخاطرکارشانتحسینکنید

زمانــی کــه مــردم را به خاطر کارشــان تحســین 
می کنیــد، آن هــا را تشــویق کنیــد کــه ســخت تر کار 
کننــد. حتی اگــر می خواهیــد از آن ها انتقــاد کنید، 
آن را بــا تعریــف و تمجیــد از کاری کــه خــوب انجام 
داده انــد، ترکیــب کنید. از ســرزنش مــردم به خاطر 
اشتباهات شــان در مالءعــام اجتنــاب کنیــد و راه 
حل ها و قدم های الزم برای پیش گیری از اشتباهات 

در آینده را ارائه دهید.
42.بادیگرانصبورباشید

بدانید افراد ســطوح مختلفــی از یادگیری دارند 
و در نتیجــه بــا وظایــف و مشــاغل جدیــد ســازگار 
می شــوند. از این رو، هنگامی که هر قدم از تکالیف 
جدید خود را بر عهده دارند، صبور باشید و از آن ها 
قدردانی کنید. زمانی که با مردم شــکیبایی داشته 
باشــید، به آن ها نشان می دهید که به آنها اعتماد 
دارید و مردم برای این کار به شــما احترام خواهند 

گذاشت.
43.بهدیگرانگوشدهید

از حــرف زدن در تمــام مــدت خــودداری کنید. با 
دقــت بــه مردم گــوش دهیــد. افــراد می توانند به 
مردم عالقه داشته باشند و با دقت به آنچه که باید 
بگویند گوش دهند. این کار به شــما کمک می کند 
آن ها را بهتر درک کنید. همچنین، یک لحظه گوش 
دادن قبل از صحبت کردن همیشه باعث می شود 

دیگران به شما احترام بگذارند.
44.افزودنارزش

بر افزودن ارزش به دیگران تمرکز کنید. اساســا، 
این در مــورد افزودن چیزی ارزشــمند به جامعه یا 
دنیــا با ارائه راه حل یک مشــکل  یا کمک به دیگران 
اســت. وقتی به زندگــی دیگــران ارزش می گذارید، 

آن ها به شما احترام خواهند گذاشت.
45.عذرخواهیراکناربگذارید

افرادی که مرتب معذرت خواهی می کنند بدون 
اینکه زیاد فکر کنند، معموال مورد احترام نیستند. 
در زمــان نیــاز معذرت خواهی کنیــد. از عذرخواهی 

کردن برای چیزهای بی اهمیت خودداری کنید.
46.ازشایعهپراکنیاجتنابکنید

به افراد احترام بگذارید حتی اگر آن ها را دوست 
نداشته باشید. اگر مساله ای را با کسی دارید، با آن 
صحبت کنید. پشت سرشان حرف نزنید، خودتان را 

جای آن قرار دهید.
47.ازقضاوتدربارهدیگرانخودداریکنید

افــراد قضــاوت کننده هســتند، اما تــالش کنید 
درباره دیگران قضاوت نکنید .

48.ازخیلیخوببودناجتنابکنید
تفــاوت بیــن خــوب بــودن را تشــخیص دهید. 
ســعی نکنید تمام مدت با مردم مهربان باشــید تا 
احتــرام بیشــتری ببینیــد. بدانیــد نمی توانید همه 
را شــاد کنیــد. بعضی اوقات وقتی نســبت به افراد 
خیلــی خــوب هســتید، ممکــن اســت فکــر کننــد 

رفتارتان ساختگی هستید.
49.سعینکنیدهمهراراضیکنید

»گاهــی ســعی کنید همــه را راضــی کنید«، به 
هیچ وجه حقیقت ندارد.

50.الهامبخشیدنبهدیگران
بــا افراد در مــورد عالیق و اهــداف خود بدون 
اینکــه دســت نگــه داریــد، صحبــت کنیــد. بــرای 
افرادی که در اطراف هســتند الهام بخش باشید. 
دیگران را تشــویق کنید تــا رویاهای خود را دنبال 

کنند و به جاه طلبی های دســت یابند.
51.ازتقســیمکــردنهــرچیــزیکهبــهآنفکر

میکنید،خودداریکنید
هیــچ نیازی نیســت که هر چیزی کــه به آن فکر 
می کنیــد را بــا دیگــران به اشــتراک بگذاریــد. این 
کمــک می کنــد همــه چیــز را ســاده نگــه داریــد و 
مــردم به آن احتــرام می گذارند، وقتــی که چیزها 

ساده هستند.
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متن زندگی

خانــواده، بهتریــن مــکان برای القــای ارزش ها و ایجاد تغییرات اســت. وقتــی خانواده ها باور 
داشــته باشــند کــه می تواننــد یکدیگــر را در مســیر پیشــرفت کمــک کننــد، جامعــه می تواند به 
موفقیت هــای بزرگ تــری دســت یابد. از ســوی دیگر، اگــر خانواده ها در فقر و ناامیدی به ســر 
ونق نخواهد گرفت؛ بنابراین، تأثیر خانواده بر جامعه را نباید دست کم گرفت. ببرند، جامعه ر

مراقبتازکودکانسپردفاعیابتالیآنهابهاختالالتروانیدربزرگسالی
سپهرغرب،گروهمتنزندگی:پژوهشجدیدمحققاننشانمیدهدافرادیکهدرکودکیموردسوءاستفادهقرارمیگیرندیابهآنهابیتوجهیمیشود،دربزرگسالیاختالالتمتعددروانیراتجربهمیکنند.
محققان کالج دانشگاهی لندن در انگلیس به تازگی این پژوهش را انجام داده اند که در نوع خود، اولین است. آن ها در این پژوهش 34 پژوهش نیمه تجربی و وضعیت بیش از 54 هزار نفر را تجزیه وتحلیل کردند.

محققان پی بردند بدرفتاری با کودکان بر طیفی از مشکالت سالمت روان، از جمله اختالالت درون دار )مانند افسردگی، اضطراب، خودآزاری و اقدام به خودکشی(، اختالالت برون دار )مانند سوء مصرف الکل و موادمخدر، اختالل کم توجهی بیش فعالی و مشکالت رفتاری( و روان پریشی تأثیر 
می گذارد. محققان هرگونه سوءاستفاده فیزیکی، جنسی یا عاطفی یا بی توجهی قبل از سن 18 سالگی را به عنوان بدرفتاری در دوران کودکی تعریف کردند. آن ها معتقدند پیشگیری از بدرفتاری با کودکان می تواند از ابتالی افراد به اختالالت روانی جلوگیری کند.

تأثیراینبدرفتاریهابرسالمتروان،کماست؛اماممکناستپیامدهایگستردهنامطلوبیداشتهباشندکهبیکاری،مشکالتجسمیومرگومیرزودرسازجملهآنهامحسوبمیشوند.

سالمتی

متن گروه سپهرغرب،
روانشناس یک گفته به زندگی:
دور دانشگاه، استاد و خانواده
بایستههای از خانواده شدن
نظام در عاطفی رفتاری– اصیل
متعاقب و تجردگرایی خانواده،
مجازی، ابزارهای به گرویدن آن
تجملگرایی طالق، افزایش ازدواج، آمار کاهش
و...خانوادهایرانیرابهلحاظساختارشناختی–

رفتاریدرمعرضتهدیدوخطرقراردادهاست.
همه در یک خانــواده به دنیا می آیند، اما همه 
خانــواده ســالمی ندارنــد. فقدان خانواده ســالم 
می توانــد بــه جهــات مختلــف منجــر بــه ســقوط 
جامعه شــود، چراکه کانون خانواده نقش مهمی 
در تبدیل شــدن ما به افراد بهتر به صورت فردی و 

همچنین شهروندان بهتر جامعه ایفا می کند.
خانــواده، بهترین مکان بــرای القای ارزش ها و 
ایجاد تغییرات است. وقتی خانواده ها باور داشته 
باشــند که می توانند یکدیگر را در مســیر پیشرفت 
کمــک کننــد، جامعــه می توانــد بــه موفقیت های 
بزرگ تری دست یابد. از سوی دیگر، اگر خانواده ها 
در فقــر و ناامیــدی بــه ســر ببرنــد، جامعــه رونــق 
نخواهد گرفت؛ بنابرایــن، تأثیر خانواده بر جامعه 

را نباید دست کم گرفت.
با توجــه به اهمیــت و ارزش جایــگاه خانواده، 
در دهه های اخیر تهدیدها و آسیب هایی خانواده 
را بــه چالــش کشــیده و پیامدهــای ناگــواری برای 
و  رســمی  طــالق  اعتیــاد،  آورده انــد.  بــار  بــه  آن 
عاطفــی زوجیــن، افزایــش ســن ازدواج، کاهــش 
تمایــل بــه فرزنــد آوری، مشــکالت اقتصــادی و... 
در  خانواده هــا  فــراروی  چالش هــای  ازجملــه 
ســال های گذشــته بوده اســت که بنیان این نهاد 
را به طورجــدی تهدید می کند. از ایــن رو، به منظور 
خانــواده  بنیــان  تهدیدکننــده  عوامــل  بررســی 
و راهکارهــای رفــع آن بــا دکتــر مریــم صــف آراء، 
روانشــناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشــگاه 

الزهرا )س( به گفت وگو پرداختیم.

نقصدرتعاملازعواملمهمآشفتگیدر
خانوادههااست

بر اساس آمارها در ایران، 20 درصد خانواده ها 
گسســته )طــالق رســمی(، 20 درصــد خانواده هــا 
بالنــده بــا کارکــرد خــوب و 60 درصــد خانواده هــا 
آشــفته بــه شــمار می روند که شــکل ظاهــری یک 
خانواده را دارا هســتند؛ دکتر صــف آراء در تعریف 
خانــواده آشــفته و بالنــده می گویــد: »منظــور از 

خانواده آشــفته و بالنده پرداخت به مصادیق این 
عناوین نیست؛ در تعریف بالنده می توان تعابیری 
مثــل متعــادل، ســالم، پرنشــاط و... را گنجاند اما 
گاهی ممکن اســت خانواده ای متعادل باشد که 
بالنده هم نیســت لــذا در این تعریــف، باید دنبال 
ویژگی های اساســی و تعیین کننده از قبیل پویائی 

در تعامل باشیم.«
این روانشناس ادامه می دهد: »اگر ارتباط بین 
اعضــای خانواده آگاهانــه و بدون تهدید باشــد، 
رابطه ســالمی بین اعضا خانواده برقرار گشــته و 
در ایــن صــورت می تــوان گفت خانــواده بالنده و 
ســالم اســت. در این خانواده ها مقررات بر کسی 
تحمیل نشــده و قوانین تا حــدی منطقی تعیین 
می گــردد که همه  اعضــا خانــواده به راحتی آن را 

پذیرفته و به آن ها پایبندند.«
صــف آراء، احترام بین اعضــای خانواده را یکی 
دیگــر از ویژگی خانــواده بالنده دانســت و افزود: 
»در چنیــن خانواده ای عالوه بر این که یک تعریف 
شــفاف و روشــن نســبت بــه نقــش و وظایف هر 
یــک از اعضــا خانواده نســبت بــه همدیگر وجود 
دارد، اعضــای خانواده نســبت به ایــن جایگاه ها 
نیز احترام قائل اند و تداخلی بین وظایفشــان رخ 

نمی دهد.«

تمرکزبرمهارتافزاییدرارتباطخانوادگی
صــف آراء خانــواده ایرانــی را به لحاظ ســاختار 
رفتــاری در معــرض خطــر می دانــد   – شــناختی 
و دراین بــاره می گویــد: »دور شــدن خانــواده از 
بایســته های اصیــل رفتــاری – عاطفــی در نظــام 
خانــواده و گرویدن به خودمحــوری، تجرد گرایی 

به قیمت کسب استقالل خیالی و واهی، جابجایی 
مفهــوم قــدرت شــخصی و شــخصیتی در اذهان 
مــردم و متعاقــب آن گرویدن بــه ابزارهای مجازی 
و غیراصولی، کاهش آمــار ازدواج، افزایش طالق، 
لحــاظ  بــه  را  ایرانــی  خانــواده  و...  تجمل گرائــی 
ســاختار شــناختی – رفتــاری در معــرض تهدیــد و 

خطر قرار داده است.«
از  پیشــگیری  »بــرای  می دهــد:  ادامــه  او 
آســیب های بیشــتر و برون رفــت از ایــن حلقــه ی 
بــر  تمرکــز  و  شــناخت  ســطح  ارتقــای  معیــوب، 
مهارت افزایی هــا می توانــد عامــل بســیار مؤثــری 

باشد.«

بنیان تحکیم ملزومات اصلیترین 
خانواده

صف آراء می گوید: ازجمله عواملی که خانواده 

سالم را تهدید می کند، آسیب های نوپدیدی است 
که امــروزه به عنوان تکنولوژی وارد زندگی بشــری 
شــده اســت: »اگرچه بیشــتر امور جاری و سرعت 
انجام امور روزمره منوط به استفاده از این ابزارها 
اســت، آنچنــان که گاهــی هم بدون آن ها شــرایط 
اســتفاده و بهره برداری از خیلی برنامه های روزمره 
وجــود ندارد، امــا به واقع و به شــکل جــدی، این 
وسایل سالمت خانواده را در همه ی ابعاد تهدید 

و بنیان خانواده را متزلزل می کند.«

این اســتاد دانشــگاه تصریــح می کند: »فضای 
مجــازی و شــبکه های اجتماعــی و تکنولوژی های 
مدرن، همان قدر که زندگی را آســان کرده اســت، 
اگــر به خوبــی مدیریــت نشــود، موجــب تزلــزل و 
تذبذب خانواده ها خواهد شد. لذا در این عرصه، 
مهارت هــای  یادگیــری  و  آموزشــی  پیش نیازهــای 
مرتبــط بــرای اعضــاء خانــواده ضــروری بــه نظــر 

می رسد.«
صف آراء، توجه به آموزش های پیش از ازدواج 

و تداوم و برنامه ریزی در حین زندگی مشترک را از 
اساســی ترین ملزومات در تحکیم بنیان خانواده 
می دانــد و می گویــد: »زوجیــن بایــد دوره هایــی 
ازجمله همســرداری و تربیت فرزندان که از ارکان 
اصلی زندگی مشترک به حساب می آیند را آموزش 
ببیننــد؛ البتــه اگــر ایــن آموزش هــا پایــه و رنــگ 
آموزه های دینی داشــته باشــد و تغییر در رفتارها 
نیــز بــر اســاس زیســت و ســبک دینی و اســالمی 
باشــد، قطعًا موجب حفظ اســاس خانواده ها 

خواهد شد.«
آمــوزش،  مؤلفــه  ســه  بــه  توجــه  ایشــان 
عوامــل  از  را  افزایــی  مهــارت  و  فرهنگ ســازی 
مهــم در تحکیــم خانواده می دانــد و می گوید: 
»بدون شــک برقــراری این قاعده ســه محوری 
حین زندگی و تقویت آن، موجب ایجاد سالمت 
روانی و معنوی در بین اعضاء خانواده خواهد 

شد.«
بالینــی می گویــد: نشــاط  ایــن روانشــناس 
خانواده از دیگــر عوامل تحکیم بنیان خانواده 
اســت: »تعلیم آموزه های دینی اعم از گذشت، 
قناعــت، اهمیت دادن به همســر، تــالش برای 
خوشــبختی یکدیگــر، تعامــل، صمیمت، حفظ 
حریم هــا، احترام متقابــل و ایجــاد معنویت در 
زندگی همه از شــاخصه های مهم ایجاد نشاط 
در زندگــی و بالطبــع تحکیــم بنیــان خانــواده 

است.«

حستعلقبهخانوادهرادرفرزندانتان
ایجادکنید

صــف آراء معتقــد اســت محیط خانــواده به 
فرزنــدان هویت و اعتبار می بخشــد: »خانواده ها 
با طراحی چارچوب درســت رفتاری – عاطفی باید 
فرزنــدان را تحت حمایت منطقی خود قرار دهند؛ 
لــذا کــودک و نوجــوان در خانــواده ای بــه هویت 
واقعی و درســت می رســد کــه در آن خانــواده به 
حــس اعتماد و خود ارزشــی خویش دســت یافته 

باشد.«
او ادامــه می دهد: »فرزندانی کــه در خانواده، 
حــس مثبــت دریافــت کــرده و خــود را بــا هویــت 
مســتقل فــرض کننــد، دارای قــوت و قــدرت در 
اعتمادبه نفس شده و همین امر در اجتماع برای 
آن هــا ســالمت روانــی و امنیت روانــی- اجتماعی 
ایجــاد می کنــد، چرا کــه او در جامعه نیــز با ایجاد 
روابــط ســالم و صحیــح، اعتمــاد به همســاالن و 

سایر گروه های اجتماعی را تقویت خواهد کرد.«
به گفته این اســتاد دانشــگاه، بــازی با کودک، 

غــذا خــوردن اعضــا خانــواده در کنار یکدیگــر و... 
موجب برقراری رابطه مؤثر با کودک شده و زمینه 
درک احساسات و عواطف او را برای خانواده ایجاد 
می نمایــد: »بــا برقــراری بســتر عاطفــی – رفتــاری 
متعــادل و متعالی نه تنها زمینــه ی دوری کودک و 
نوجوان از خانواده بســیار محــدود می گردد بلکه 
منشأ تعلق و دل بســتگی های بهنجار برای ایشان 
بــه وجود آمده و خانــواده را به عنوان اصیل ترین 
و مهم تریــن زیربنــای شــخصیتی خویــش در نظر 
گرفتــه و بــر اســاس آن در همه ابعاد ابــراز وجود 

می کند.«

محصوالترسانهملیباساختارخانواده
ایرانیفاصلهدارد

صــف آراء بــا انتقــاد از نقــش رســانه ملــی در 
تضعیف خانواده افزود: »متأســفانه رســانه ملی 
الگــوی  برقرارکننــده  مهــد  بزرگ تریــن  به عنــوان 
همانندســازی برای خانواده هــا در همه  گروه های 
ســنی، نتوانســته اســت در فیلم هــا و ســریال ها 
آن طور که شایســته است به معرفی سبک زندگی 

سالم در همه  ابعاد سالمت بپردازد.«
او ادامــه می دهــد: »بــدون شــک در فیلم ها و 
ســریال های رســانه  ملی ایــران، شــخصیتی که در 
همــه  ابعاد اجتماعی، روانی، معنوی و جســمانی 
الگــو  ایــن  از  غیــر  از  قابل تفکیــک  باشــد  ســالم 
نیســت؛ چراکه در رســانه نه به معرفــی این ابعاد 
در شــخصیت انســانی پرداخته شــده و نه چنــدان 
انســان های با چنین الگوهای شــخصیتی با توجه 
و تمرکــز ویــژه معرفی شــده اند؛ بنابرایــن، ظرفیت 
رســانه در راســتای معرفــی ســاختار خانــواده  تراز 
و جریان ســازی مؤثــر در این خصــوص نمی تواند 

نادیده گرفته شود.«

متعالی جامعه متعادل، خانواده با 
بسازیم

صــف آراء در پایان می گویــد: اگر خانواده جانی 
باشــد کــه بــه پیکــره  اجتمــاع هویت می بخشــد، 
پرواضح اســت که هراندازه ایــن جان پرمایه، قوی 
و قدرتمندتــر باشــد، پیکــره  اجتمــاع نیــز ســالم و 
برقرارتر خواهد بود: »بدون شــک پرمایگی، قدرت 
و قــوت خانــواده بــر اســاس غنائــی اســت که در 
اندیشــه و رفتار اعضــای خانواده جریــان دارد. به 
عبارتی، جریان ســازی ســه ســویه  افــراد متعارف، 
خانــواده متعادل و جامعه متعالــی الزم و ملزوم 
یکدیگر در راســتای تحقق زیســت متعــادل و بلکه 

متعالی است.«

آیا خانواده ایرانی در معرض خطر و تهدید قرار دارد؟

زندگی: متن گروه سپهرغرب،
دالیلیمهمیبرایکاهشمصرف
پالستیکهاودوریازآنهاوجود
دارد،همچنینپالستیکعوارض
واثراتمنفیبرایسالمتانسان

دارد.
همانطور که می بینید اجســام 
پالســتیکی مختلفــی در اطراف ما وجــود دارند که 
هرگز نمی توان از استفاده از آنها اجتناب کرد. البته 
که همه ما دوســت داریم برای حفظ محیط زیست 
مصــرف پالســتیک ها را کاهــش دهیم امــا بعضی 
از آنهــا واقعــا قابــل حــذف نیســتند. از طرفــی اگــر 
بتوانید پالســتیک ها را شناســایی کنید، قطعًا بهتر 
از همیشــه مصــرف آنها را کنترل می کنید. بســیاری 
از شــما می دانیــد کــه بطری هــای آب و یــا بســته 
بندی های مواد غذایی از جنس پالســتیک هستند 
و تــا جایی کــه می توانید از آنها اســتفاده نمی کنید 
اما بعضی از پالســتیک ها هستند که هنوز برای ما 
شــناخته نشده اند که در این قسمت از بهداشت و 

سالمت نمناک آنها را معرفی خواهیم کرد.

چرابایدازپالستیکهادوریکنیم؟
پالســتیک ها در اطــراف مــا وجود دارنــد و بعد 

از جنــگ جهانــی دوم تولیــد آنهــا در کل جهــان 
افزایش پیدا کرد. جالب اســت بدانید که تا امروز 
8300 میلیون تن پالســتیک خالص تولید شــده 
اســت که رقم بســیار باالیی می باشــد. اگرچه که 
پالســتیک ها اجســامی هســتند کــه اســتفاده از 
آنهــا راحــت اســت امــا تاثیراتــی هــم روی محیط 
زیســت و ســالمت افــراد دارنــد کــه مضر اســت، 
بنابرایــن تــا جایــی کــه می توانیم بایــد از مصرف 

آن ها دوری کنیم.

محیط روی پالستیک از استفاده اثرات 
زیست

از آن جا که پالســتیک ها کاربــرد زیادی دارند، 
بنابرایــن نمی تــوان آنهــا را دور انداخــت. قطعــا 
اثــر آنها روی محیط زیســت یک اثر خنثی نیســت. 
پالســتیک ها تــا مــدت زمــان طوالنــی در محیط 
زیســت باقــی می ماننــد و اثر آنهــا طوالنی مدت 
اســت، زیــرا تجزیــه نمی شــوند. اگرچــه کــه بــه 
اعضای کوچکتری تقســیم می شــوند امــا تجزیه 
آنها بســیار طوالنی اســت. مثال شــاید تجزیه یک 
طــول  ســال   450 پالســتیک  جنــس  از  پوشــک 
بکشــد. همه انواع پالستیک ها از هر نوعی برای 

تجزیه به 10 الی 10 هزار ســال زمان نیاز دارند.

در نتیجــه میــزان بقایــای این پالســتیک ها در 
طبیعــت بســیار باال مــی رود. حتی وجــود آنها در 
دریا هم دیده شــده اســت. آلودگی های حاصل 
از وجود پالســتیک ها اثــرات منفی روی جانوران 

می گذارد. دریایی 
بعضــی از حیوانــات البــالی این پالســتیک ها 
را  پالســتیک ها  دیگــر  بعضــی  و  می کننــد  گیــر 
ســوء  و  روده ای  مشــکالت  دچــار  و  می خورنــد 
تغذیــه می شــوند و بعضــی دیگر هم مشــکالت 
مــواد  آن هــم  پیــدا می کننــد. علــت  ولــد  و  زاد 
شــیمیایی مخرب در پالســتیک ها اســت. بقایای 
و  خــاک  وارد  می توانــد  همچنیــن  پالســتیک 

گیاهان هم شود.
آلوده کننــده  مــواد  ایجــاد  عامــل  پالســتیک 
در هــوا بــه نــام کربــن دی اکســید هســتند کــه 
اصلی ترین علت گرمای جهانی اســت و همچنین 
بــدن  هورمــون  اســت،  ســرطان  بــرای  عاملــی 
افــراد را به هــم می ریزد و منجر بــه ناباروری هم 

خواهد شد.

مشکالتمربوطبهمیکروپالستیکها
هســتند  پالســتیک هایی  میکروپالســتیک ها؛ 
کــه به اجــزای ریزی تبدیل می شــوند و بســیاری 

از آن ها با چشــم غیر مسلح قابل رویت نیستند. 
بعضی از آنها برای اهداف خاصی طراحی شده اند 
امــا بعضی دیگر محصــول جانبی پالســتیک های 
بزرگتر محســوب می شــوند که شکسته شده اند. 
همچنیــن  و  مختلفــی  محل هــای  در  معمــوال 
البــالی لباس هــا، محصــوالت مراقبتی، آرایشــی، 
یافــت  شــهری  غبارهــای  و  گــرد  و  الســتیک ها 

می شوند.

روی پالستیک عوارض و منفی اثرات 
سالمتانسان

فتاالت: فتاالت گروهی از مواد شیمیایی است 
کــه در پالســتیک وجود دارد و باعث نرم شــدن و 
انعطاف پذیر شــدن پالســتیک می شــود. فتاالت 
سیستم غدد درون ریز را به هم می ریزد و عاملی 
بــرای نابــاروری هــم در مــردان و هــم در خانم هــا 
است و باعث افزایش به هم ریختگی هورمون ها، 
چاقــی، کاهــش ســطح ویتامین دی و مشــکالت 
قلبی عروقی خواهد شــد. قرار گرفتن کودکان در 
معــرض این ماده، رشــد آن ها را به هم می ریزد و 
خطــر بیماری هــای آلرژیک و آســم را بــاال می برد و 

باعث چاقی و مشکالت رفتاری می شود.
بیســفنول آ: ایــن ماده شــیمیایی بــرای تولید 

پالستیک ها و رزین های سفت استفاده می شود. 
معموال در بطری شیشــه شیر کودکان، بطری آب 
و بســته بندی ها، اسباب بازی ها و مواد دیگر هم 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. این ماده شــیمیایی 
می ریــزد،  هــم  بــه  را  ریــز  درون  غــدد  سیســتم 
از  یکــی  را می کاهــد و  بــدن  تولیــد اســتروژن در 

پرکاربردترین مواد شیمیایی در جهان است.
ســازمان کنترل و پیشگیری از بیماری ها به این 
نتیجه رســیده اســت که 93 درصــد از افراد باالی 
6 ســال ایــن مــاده را در ادرار خــود دارنــد. مــاده 
شیمیایی بیســفنول آ برهم زننده هورمون است 
و خطــر ابتال به ســرطان های وابســته بــه، به هم 
ریختگــی هورمــون را مثل ســرطان تخمــدان پلی 
کیســتیک و ناباروری، بیماری های ســوخت و ســاز 
و متابولیــک، چاقی، دیابت نوع 2، و بلوغ زودرس 
افزایــش می دهد و تاثیر منفــی روی رفتار و ذهن 
کــودک دارد. ایــن مــاده همچنیــن عاملــی بــرای 

افزایش بیماری های خود ایمنی است.
بیســفنول اس: این ماده خطــرات زیادی برای 
بــه  بیشــتر در محصــوالت مربــوط  و  دارد  بــدن 
کودکان اســتفاده می شود و سیستم غدد درون 
ریــز را بــه هــم می ریــزد. قــرار گرفتن کــودکان در 
معــرض این ماده عاملی برای مشــکالت ایمنی و 
افزایش فشــار اکسیداتیو اســت و همچنین خطر 
ســرطان ســینه و مشکالت رشــد جنین را در زنان 

باال می برد.
مــواد دیگــر موجــود در پالســتیک همچنیــن 
می توانــد عاملــی برای بیمــاری دیابــت؛ اختالالت 
مشــکالت  ســرطان،  عصبــی،  رفتــاری،  و  رشــدی 
باشــد؛  تیروئیــد  عملکــرد  کاهــش  و  بــاروری 
مخصوصــا در افرادی که به این ماده حساســیت 

داشته باشند.

انواعپالستیک
در  کــه  پالســتیک  رایــج  انــواع  از  بعضــی 
مــوارد  شــامل  می شــوند،  یافــت  محصــوالت 
زیــر هســتند: پی وی ســی، پلــی اســتر، اکریلیک، 
فــوم پلــی اورتــان، پلی اســتیرن، منابع مشــهود 

پالستیک.
کامــًا  کــه  پالســتیکی  منابــع  از  بعضــی 
مــوارد  شــامل  اســت،  مشــهود  همــه  بــرای 
غذایــی،  مــواد  بســته بندی  می باشــد:  زیــر 
و  پالســتیکی  کیســه  پالســتیکی،  پوشــش های 
غذاهــای  غذایــی،  مــواد  پوشــاننده های  دیگــر 
بســته بندی شــده داخــل پالســتیک، بطــری آب، 
برخی از اســباب بازی ها، بســته بندی محصوالت 
مراقبتــی، بشــقاب های پالســتیکی، فنجان هــای 

پالستیکی و غیره

چگونگی و پالستیک ناشناخته منابع 
دوریازآنها

کــه  هســتند  پالســتیک  منابــع  از  بعضــی 
مشــهود نیســتند، این منابع پنهانی همان هایی 
هســتند کــه بایــد ســعی کنیــم بــه آن ها بیشــتر 
توجه کنیم و تا جایی که می شود از آن ها دوری 

. کنیم
قهوه فنجان سرپوش

ســاخته  پالســتیک  از  تنهــا  نــه  مــواد  ایــن 
شــده اند، بلکــه مایعــات داغ داخــل آنهــا باعث 
آب شــدن ذرات پالســتیک و ریختــن آن داخــل 
را وارد  نوشــیدنی می شــود و مــواد شــیمیایی 
بــدن می کنــد. بهتــر اســت کــه این ســرپوش ها 
از  کنیــد  یــا ســعی  قــرار ندهیــد  را روی فنجــان 

ماگ های ســرامیکی استفاده کنید.
کتری باالی قسمت

پالســتیک  از  کتــری  َســری های  از  بســیاری 
ســاخته شــده اند و آب جــوش موجــود در آنها 
باعــث آب شــدن پالســتیک و ریختــن آن داخــل 
آب جوش می شــود. بهتر اســت که از کتری های 
اســتیل ضد زنگ الکتریکی با در استیل استفاده 

کنید تا مطمئن تر باشــید.
رسید قبض

ایــن کاغذهــا از پالســتیک های مضر ســاخته 
شــده اند و از طریــق لمــس، بــه ســرعت مــواد 
شــیمیایی خــود را وارد پوســت می کننــد. بهتــر 
اســت که به این قبض ها دســت نزنید و به جای 
آن از روش های الکترونیکی اســتفاده کنید. بعد 
از اســتفاده از آنها حتما دستان خود را بشویید 
و آن هــا را دور بریزیــد. اگــر صندوقدار هســتید، 

حتما از دســتکش استفاده کنید.
لباس

و  پالســتیک  حــاوی  لباس هــا  از  بســیاری 
میکروپالســتیک هســتند و بعــد از شســتن هم، 
مــواد مضر آن هــا کمی پخش می شــوند و حتی 
عاملی برای آلودگی دریاها و اقیانوس ها است. 
ســعی کنید لباس هایی را خریداری کنید که فیبر 
و پارچه طبیعی مانند نخ ارگانیک، پشــم، بامبو، 

کنف و کتان در آن به کار رفته باشــد.
دریا نمک

بــه گــزارش وب گاه نمنــاک، مطالعــات اخیــر 
نشــان می دهــد کــه 90 درصــد نمک هــای دریــا 
کــه  نمکــی  هســتند.  میکروپالســتیک ها  حــاوی 
از آب دریــای تبخیــر شــده می آید، ممکن اســت 
حاوی مواد پالســتیکی در دریاها و اقیانوس ها 
باشــد. بهتــر اســت کــه از نمک هــای هیمالیابــی 
اســتفاده کنیــد و به طور کل مصــرف نمک را در 

بکاهید. غذایی  مواد 

بالییکهپالستیکهاسرمانمیآورند
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آخرینخبرهاازپرداختخسارت
بهکسبوکارهایاینترنتی

جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
توضیحاتی مرکزی بیمه سخنگوی
کسبوکارهای خسارت درمورد را

اینترنتیبیمهشدهارائهکرد.
محیــد مشــعلچی مبنــی بــر اینکه 
بــرای  بودجــه ای  بیمــه  صنعــت  آیــا 
کســب وکارهای اینترنتــی بیمــه شــده 
که بــه دلیل اختــالل در اینترنت آســیب دیده اند در نظر 
گرفته اســت یا خیر، گفت: باید بررســی شــود که آیا این 
موضــوع در حیطــه وظایــف بانک مرکزی اســت یــا خیر. 
البتــه مبــدأ و ماخــذ این موضــوع وزارت اقتصاد اســت 
و اگــر این وزارت خانه تشــخیص دهد باید بررســی کنیم 
ببینیــم بیمــه برای جبــران خســارت چــه کاری می تواند 

انجام دهد.
وی ادامــه داد: البته پوشــش های بیمه ای ســایبری 
در چند شــرکت بیمه آغاز شــده اســت و ریسک کسب و 
کارهای ناشــی اختــالل اینترنت را پوشــش می دهد، اما 
در ماه هــای اخیر بودجه ای برای جبران خســارت در نظر 

گرفته نشده بود.

آخرینوضعیتضریبنفوذبیمهدرکشور
سخنگوی بیمه مرکزی در ادامه درمورد ضریب نفوذ 
بیمه در کشــور توضیح داد: ضریب نفوذ دو مولفه حق 
بیمــه تولیــدی و GDP دارد؛ بنابرایــن منعطف اســت و 
ثابت نیســت. وضعیت رشد بیمه در کشــور بهتر از سایر 
مولفه هــای اقتصــادی بــوده اســت. اســتارت افزایــش 
ضریب نفوذ بیمه از ســال 1390 زده شــد و فرض بر این 
بود که اگر همه مولفه های اقتصادی در کشــور درست 
باشــد، حق بیمه تولیدی ســاالنه 50 درصد زیاد شود تا 

به هفت درصد ضریب نفوذ برسیم.
مشــعلچی ادامــه داد: بنابرایــن شــرط بــر ایــن شــد 
تــورم  و  درصــد  هشــت  ســاالنه  اقتصــادی  رشــد  کــه 
زیــر 8.8 درصــد باشــد کــه ایــن اتفــاق رخ نــداد. طبــق 
برنامه ریزی های انجام شــده ضریب نفوذ تا پایان ســال 

به 3.2 درصد می رسد.

بیمهزندگیدرکشورهایدیگر
وی در ادامــه درمــورد اتصــال شــرکت های بیمــه به 
ســامانه ســپاس اظهــار کــرد: نســخه پیچــی الکترونیک 
تکلیف دولت ها در سال های قبل بوده است و بیمه های 
پایه به دلیل تنوع انواع بیمه ها راحت توانســتند نسخه 
پیچــی را تا حد زیادی جلو ببرند. طبــق قانون بیمه های 
تکمیلی باید از طریق سامانه به پایگاهی که برای وزارت 
بهداشــت متصل شــوند، در اینجا نقشی برای نهاد ناظر 
بیمه نیســت، امــا چون به نفع مردم اســت ورود کردیم 
و ماموریــت خودخواســته بیمه مرکــزی از پنج ماه قبل 

آغاز شد.
بــا  بیمه گــر  شــرکت  چنــد  داد:  ادامــه  مشــعلچی 
تســهیل گری بیمــه مرکــزی مســتقیم به ســامانه وزارت 
طــی  شــرکت ها  ســایر  و  انــد  شــده  متصــل  بهداشــت 
هفته هــای آینــده متصــل خواهنــد شــد. برآوردهــا این 
اســت کــه شــرکت های بیمه گــر تکمیلــی دارای پرتفوی 
درمــان تا حداکثر یک مــاه دیگر طبق قانــون بودجه به 

سامانه های مربوطه متصل شوند.
ســخنگوی بیمه مرکزی ادامه داد: پــس از آن وزارت 
بهداشــت باید آنالیز داده ها را انجام و اطالعات خارج از 
بیمه های تکمیلی را از طریق ســامانه ســپاس در اختیار 

شرکت های بیمه گر قرار دهد.

بررسیفرارمالیاتیدریکیازشرکتهایبیمه
مشعلچی در مورد فرار مالیاتی در یکی از شرکت های 
بیمــه اظهار کــرد: پوشــش های بیمه زندگی به تناســب 
ســرمایه، ســن و حق بیمه مشــخص می شــود، ممکن 
اســت بگویند تعرفه بــرای اخذ معافیــت مالیاتی زیاد یا 
کم است. البته در این مورد تیمی از حوزه نظارت ارسال 

و بررسی اولیه انجام شده است.
وی بــا اشــاره به مولدســازی دارایی هــای راکد گفت: 
این تصمیم بســیار خوبی اســت و نام بیمــه مرکزی هم 
در الیحه بودجه آمده اســت تــا دارایی اضافه خود را به 
فروش برســانیم. اما حرف ما این اســت که دارایی بیمه 
مرکزی دارایی دولت نیســت، بلکه دارایی مردم است. ما 
دارایــی مــازاد نداریم، فقط چند ســوئیت در کیش و یک 

زمین در بابلسر داریم.

ایران و جهان

ضعف های مدیریتی ومســائلی نظیر تحریم ها و تمرکز کشــور بر مســئله هســته ای و در 
نتیجــه شــرطی شــدن اقتصــاد را از جملــه علــل مهم عقــب ماندگــی اقتصــادی در دهه 
نــود برشــمردند. ایشــان جبران ایــن عقب ماندگی را نیازمند تالش پیگیر و رشــد مســتمر 
اقتصادی حداقل در ده ســال دانســتند و گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، 
پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم چرا که عدالت مهم است 

و اگر نباشد، ...

محید مشعلچی

رهبر جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
در دوشنبه روز صبح اسالمی انقالب معظم
کارآفرینان تولیدکنندگان، از تن دیدارصدها
آینده دانشبنیان، عرصههای فعاالن و
نیازمندرشدسریعومستمر را  روشنکشور
اولویت به اشاره با و خواندند اقتصادی
برنامه در عدالت با توأم اقتصادی پیشرفت
الزامات و دالیل تبیین به توسعه، هفتم
کردند:حل تأکید و پرداختند اقتصادی رشد
مشکالتمحسوسمعیشتیودشواریهای
کامًال را اقتصادی رشد خانوارها، زندگی

ضروریکردهاست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرســندی 
فعالیت هــای  و  امیدوارانــه  نــگاه  روحیــه،  از 
ملمــوس فعــاالن عرصــه تولیــد و کارآفرینــی 
شــده،  گفتــه  بارهــا  کــه  همانگونــه  گفتنــد: 
اســتعداد و ظرفیــت رشــد کشــور بــا توجه به 
و  جغرافیایــی  موقعیــت  خــدادادی،  منابــع 
نیــروی  بخصــوص  و  سیاســی  و  بین المللــی 
انسانی، بســیار باال و در عرصه هایی استثنایی 
و  ملــت  آینــده  علــت،  همیــن  بــه  و  اســت 
دورنمــای پیشــرفت ایــران بســیار روشــن تر از 

است. کنونی  پیش بینی های 
نــام  بــه  جــاری  ســال  نامگــذاری  ایشــان، 
ســال »تولید، دانــش بنیان، اشــتغال آفرین« 
را تــا حــدودی ناشــی از دیــدار ســال گذشــته 
افزودنــد:  و  خواندنــد  اقتصــادی  فعــاالن  بــا 
شــد،  بازدیــد  قبــل  روز  دو  کــه  نمایشــگاهی 
در  خوبــی  نســبتًا  کارهــای  مــی داد  نشــان 
زمینه شــعار ســال انجام شــده، ضمــن اینکه 
ســخنان فعاالن اقتصادی در این دیدار درباره 
پیشــرفت اقتصادی کشور، امیدها و نویدهای 
خوبــی می دهــد و شــاخص های رســمی نیمه 
نشــان دهنده  عمدتــًا  هــم   1401 ســال  اول 

حرکت و رشد است.
رهبــر انقالب به مســئوالن دولتی حاضر در 
دیــدار بخصــوص معــاون اول رئیس جمهــور 
گفتنــد: بــرای پیگیری مطالب و حــل گالیه ها و 
توقعــات بحق فعاالن اقتصادی در این دیدار، 
اقتصــادی  فعــاالن  حضــور  بــا  کارگروه هایــی 
تشــکیل دهید و با پیگیری مســتمر، مشــکالت 
را عالج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی 

کشــور هم محقق خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به برخی 
توقعــات تولیدگران از ایشــان افزودنــد: البته 
روش بنده ورود به مســائل اجرایی نیست اما 
راه را نشــان می دهــم و با اصــرار و تأکید، آنها 

را دنبال می کنم.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشــان در دیدار 
با تولیدگــران، کارآفرینان و فعاالن عرصه های 
دانــش بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود 
یعنی ضرورت رشــد اقتصادی سریع و مستمر 

پرداختند.
عقب ماندگی کشــور در دهه نود و تعطیلی 
نســبی مســائل اقتصــادی در برخــی ســالهای 
ایــن دهــه و در نتیجــه شــاخص های منفی در 
بخش هــای مختلــف، واقعیــت مهمــی بود که 
ایشــان در بیان ضرورت رشد ســریع و مستمر 

اقتصادی، روی آن انگشــت گذاشتند.
ضعف هــای  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
مدیریتــی ومســائلی نظیــر تحریم هــا و تمرکــز 
کشــور بر مسئله هســته ای و در نتیجه شرطی 
شــدن اقتصــاد را از جملــه علــل مهــم عقــب 

ماندگی اقتصادی در دهه نود برشــمردند.
ایشــان جبران این عقب ماندگــی را نیازمند 
تالش پیگیر و رشــد مســتمر اقتصادی حداقل 
در ده ســال دانســتند و گفتند: به همین علت 
در برنامــه هفتم توســعه، پیشــرفت اقتصادی 
را البتــه تــوأم با عدالت در اولویــت قرار دادیم 
نباشــد،  اگــر  و  اســت  مهــم  عدالــت  کــه  چــرا 
پیشــرفت حقیقی صورت نگرفته اســت، ضمن 
اینکه میزان رشــد متوســط هم هشــت درصد 
قرار داده شــده که اگر محقق شــود، پیشرفت 

خوبی در 5 ســال آینده رخ خواهد داد.
رهبــر انقالب در تبییــن چرایی نیاز به رشــد 
ســریع و مســتمر اقتصــادی، همه مســئوالن 
فعــاالن  و  تولیدگــران  حاکمیتــی،  و  دولتــی 
اقتصادی را به تمرکز و دقت در 4 دلیل عمده 

فراخواندند.
دلیل اول، مشــکالت محســوس معیشــتی 
رفــاه  در  موجــود  دشــواری های  و  مــردم 

بود. خانوارها 
ایشــان این مشــکالت را دلیل بسیار مهمی 
اقتصــادی  ســریع  رشــد  ضــرورت  درک  بــرای 
مشــکالت  و  فقــر  رفــع  گفتنــد:  و  خواندنــد 
آســایش  و  رفــاه  تأمیــن  و  مــردم  معیشــتی 
آنــان، بدون رشــد اقتصادی عالج پذیر نیســت 
و همــه مســئوالن و افــراد دارای توانایی های 
زمینــه  ایــن  در  مالــی،  و  فکــری  مدیریتــی، 

مســئولیت سنگینی دارند.
ضــرورت ارتقــاء جایــگاه ایــران در اقتصــاد 

بــرای  اشــتغال  ایجــاد  و  جهــان  و  منطقــه 
دیگــری  دلیــل  دو  غ التحصیــل  فار میلیون هــا 
بود کــه رهبر انقالب در این زمینه بیان کردند.
متخصــِص  جــواِن  وجــود  گفتنــد:  ایشــان 
تحصیل کرده افتخار اســت اما بیکاری او باعث 
سرافکندگی اســت، جوان کارآمد تحصیلکرده 
علمــی  پیشــرفت  امــکان  و  شــغل  کشــور،  از 
می خواهــد و بــدون ایجــاد شــغل بــرای آنان 
نبایــد بگوییــم چــرا مهاجــرت می کننــد و طبعًا 
عظیــِم  مجموعــه  ایــن  بــرای  شــغل  ایجــاد 
متخصــص و توانمنــِد جــوان، رشــد ســریع و 

مســتمر اقتصادی می طلبد.
دلیل چهارم رهبــر انقالب در تبیین ضرورت 
رشــد اقتصادی، وضع مبهم جمعیت کشــور از 

لحــاظ جوانی در آینده ای نه چندان دور بود.
کشــور  جــوان  جمعیــت  گفتنــد:  ایشــان 
بحمداهلل اکنون خوب اســت اما با روند فعلی 
فرزندآوری، آینــده جمعیتی از این لحاظ مبهم 
اســت. بنابراین باید با رشــد ســریع و مستمر، 
کشــور را ثروتمند کنیــم زیرا در روزی که جوان 
ثروتمنــد  باشــیم،  نداشــته  کافــی  انــدازه  بــه 

نیست. شدن کشور ممکن 
بــه  انقــالب  رهبــر  ســخنان  بعــدی  بخــش 
بیــان الزامــات و لــوازم تحقق رشــد اقتصادی 
اختصــاص داشــت. الزاماتی که بخشــی از آنها 
بــه مســئوالن، برخــی بــه فعــاالن اقتصادی و 

بخشــی هم به مردم مربوط می شود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن زمینــه 
و  تولیــد«  بــرای  ســرمایه گذاری  »افزایــش 
»ارتقــاء بهــره وری« را دو رکــن مهــم و الــزام 
اساســی رشــد اقتصــادی خواندنــد و گفتنــد: 
در برخــی بخش هــا از جملــه چگونگی مصرف 

منابع طبیعی، بهره وری واقعًا پایین اســت.
»وجود چشــم انداز راهبردی و برنامه بلند 
مــدت در دســتگاههای اجرایــی و حکومتــی« 
الــزام دیگری بود که رهبر انقالب به آن اشــاره 
کردنــد و گفتند: مســئوالن معمــوًال می گویند 
برنامه هــای دراز مــدت دارنــد، امــا اگــر داریم 
نبایــد دچــار روزمرگی و تغییر چنــد روزه حرفها 
باشــیم، چرا کــه ایــن روزمره گی بــه همه جا و 

همه چیز ضربه می زند.
بخــش  از  اجرایــی  دســتگاههای  »حمایــت 
خصوصــی« ضرورت دیگری بود که ایشــان به 

مســئوالن حاکمیتی گوشزد کردند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن زمینــه 
دولتــی کــردن همه کارهــا در اوایــل انقالب را 
خطایــی مهــم خواندند و گفتند: کشــور بدون 
فعالیــت بنگاههــای خصوصــی اداره نخواهــد 
شــد و این بنگاهها نیز بدون حمایت حاکمیت 
اگــر هــم بشــوند،  و  وارد میــدان نمی شــوند 

بود. نخواهند  موفق 

را، دقیــق   44 اصــل  ایشــان سیاســت های 
و مــورد تأییــد عناصــر عالقه منــد بــه عدالــت 
اجتماعــی خواندنــد و گفتنــد: برخــی بــرادران 
سیاســت ها  ایــن  بــه  خوش نیــت،   و  خــوب 
درســت  اعتــراض  ایــن  کــه  دارنــد  اعتــراض 
نیســت، البتــه در چنــد دولــت، متأســفانه بــه 
ایــن سیاســت ها بــه درســتی عمــل نشــد کــه 
الزم اســت بــا دقــت، مراقبت، مدیریــت و نظم 
و انضبــاط کاری، سیاســت های کلــی اصل 44 

اجرایی شود.
»ارتقــاء دانش و فناوری« دیگــر الزام مهم 
رشــد اقتصــادی بــود کــه رهبــر انقــالب به آن 
پرداختند و توجه دانشــگاهها و مراکز علمی- 

پژوهشــی را به آن جلب کردند.
ایشــان موفقیت های امروز را در بسیاری از 
بخش ها، ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود 
پانزده ســال قبل دانستند و افزودند: جوانان 
دانشــمند بایــد از خطــوط مقدم علــم جهانی 
هــم بگذرنــد و تحقق ایــن آرزو را زمینه ســازی 

کنند که پنجاه ســال بعد اگر کســی خواست از 
تازه های علم با خبر شــود، مجبور باشــد زبان 

بگیرد. یاد  فارسی 
بخشــها  همــه  در  بهــره وری«  »افزایــش 
کارمنــدان  و  نیروهــا  فعالیــت  در  جملــه  از 
مصــرف  چگونگــی  در  و  دولتــی  دســتگاههای 
منابــع طبیعی از جمله آب نیز در بحث الزامات 
رشــد اقتصادی، مورد تبییــن رهبر انقالب قرار 

گرفت.
و  کاالهــا  کــردن  »رقابت پذیــر  ایشــان 
خدمــات« با افزایــش کیفیــت و کاهش قیمت 
محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی 
ایــن مســئله در  برشــمردند و گفتنــد:  کشــور 

عرصــه صادرات اهمیت فراوانی دارد.
ششــمین  کار«  و  کســب  محیــط  »بهبــود 
الزام دســتیابی به رشــد اقتصادی باال و پایدار 
بــود که رهبر انقــالب چندمین بار بــر آن تأکید 
کردنــد و گفتنــد: بایــد کاری کنیــم کــه مــردم 
بتواننــد به راحتــی، تولید و کســب و کار و داد 

و ستد کنند.
ایشــان تصمیم هــای متناقــض و تغییــرات 
موانــع  جملــه  از  را  مقــررات  و  قوانیــن  مکــرِر 
و  برشــمردند  کار  و  کســب  محیــط  بهبــود 
افزودنــد: تصمیم گیری هــای متناقــض را عالج 
کنیــد. گاهــی دو دســتگاه کــه هــر دو نیــز در 
جلســه هیئــت دولت دور یک میز می نشــینند، 
تصمیم هــای خــالف و متضــاد یکدیگــر اعــالم 
می کننــد. همچنیــن گاهــی مقرراتــی در دولت 
برخاســتن  بــا  ناگهــان  امــا  می شــود  اعــالم 
صدایــی از مجلــس، آن کار که مدتــی نیز برای 
آن برنامه ریــزی شــده، لغــو می شــود کــه این 
هــم  و  دولــت  هــم  آن  مخاطــب  کــه  اشــکال 

مجلس هســتند، باید اصالح شود.
»عــالج راه دراز و پــر پیچ و خــم فرآیندهای 
اداری« نکتــه دیگــری بود که حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای بــه آن اشــاره کردنــد و افزودند: در 
زمینــه پنجــره واحــد خدمــات کارهــای خوبــی 
انجام شــده است که در سایر بخشــها نیز باید 
گســترش یابــد البتــه مقررات زدایی بــه معنای 

نیست. مراقبت زدایی 
نهادهــای  ســلیقه ای  مداخــالت  ایشــان 
نظارتــی و غیــر نظارتی را از دیگــر موانع بهبود 
افزودنــد:  و  دانســتند  کار  و  کســب  محیــط 
مداخلــه قانونــی در مــوارد خالف بایــد انجام 
بگیــرد امــا مداخــالت ســلیقه ای و بی مــورد و 
دخالت هایــی کــه برخی نهادها بــدون الزامات 

قانونی در کار مردم می کنند باید رفع شــود.
بــه  اهتمــام  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
تأمیــن مالــِی فعالیت هــای بخــش خصوصــی 
را نیــز مــورد تأکیــد قــرار دادند و خاطرنشــان 
توســعه،  صنــدوق  تشــکیل  اســاس  کردنــد: 

بــرای کمک به بخش خصوصی بــود اما از بدو 
تشــکیل تاکنــون، هر گاه کار دولتهــای مختلف 
گــره خــورده و مجــوز قانونی برای برداشــت از 
صندوق نداشــته اند، برای استفاده فراقانونی 
بــه بنــده مراجعــه می کننــد کــه ایــن کار، هــم 

اشــکال فّنی و هم اشکال نتیجه ای دارد.
رهبر انقالب پس از برشــمردن عوامل مؤثر 
در بهبــود محیــط کســب و کار، انضبــاط مالــی 
در بودجــه را الزام دیگری برای رشــد اقتصادی 
بودجــه دچــار مشــکالت  و گفتنــد:  خواندنــد 
از  یکــی  بودجــه  کســری  و  اســت  ســاختاری 
مشکل ســازترین مســائل برای اقتصاد کشــور 
اســت که از جمله اهداف جلســه شــورای عالی 
اقتصــادی ســران قوا حــل همین مشــکل بود 

اما هنوز برطرف نشده است.
ایشــان افزودند: در مســئله کسری بودجه، 
موضــوع تعهــدات مالــی بــدون وجــود منابع 
بایــد  و  اســت  مؤثــر  کامــال  اطمینــان  قابــل 
متوقــف شــود. البتــه گاهــی ایــن تعهــدات از 

طرف خود دولت داده می شــود اما از آن بدتر 
خواســته های مجلس اســت که مــوارد زیادی 
تعهــد بدون منابــع مطمئن به دولــت تحمیل 

می شود.
بــه  مدیریت هــا  واگــذاری  در  موانــع  رفــع 
مــردم، پرهیز بخــش دولتی از رقابــت با بخش 
خصوصــی و جلوگیــری از واردات بی رویه، ســه 
الــزام دیگری بود کــه رهبر انقالب بــرای تحقق 

رشــد اقتصادی به آنها اشاره کردند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در بخــش پایانی 
سخنانشــان ســه تذکــر بیان کردنــد: 1- رقابت 
مثبت در بخش خصوصی پیش برنده است اما 

بنگاههــای اقتصــادی خصوصی عرصــه رقابت 
را از همــکاری بــه ویــژه در کارهــای اقتصــادی 
خــارج کشــور جــدا کننــد و در کارهای بــزرگ با 

دســتگاههای   -2 کننــد.  هم افزایــی  یکدیگــر 
دولتــی، شــرکت های کوچــک و متوســط را کــه 
نقش زیادی در ایجاد اشــتغال و ارزش افزوده 
دارنــد، مــورد توجــه قــرار دهنــد و بنگاههــای 
بزرگ در زنجیره تولیــد خود به آنها کمک کنند. 
3- مســئله تعاونی هــای تولیــد می تواند یکی 
از گره گشــاترین کارهــا بــرای ایجاد اشــتغال و 
بخصــوص ایجــاد عدالــت اقتصادی در کشــور 

باشد.
رهبر انقالب اســالمی در پایان سخنانشــان 
گفتند: مسئوالن دولتی با همه وجود در حال 
کار و تــالش بســیار خــوب هســتند البتــه باید 
جهت گیری ها و اقدامــات را به گونه ای مراقبت 
کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.

از فعــاالن تولیــد و  ایــن دیــدار 14 نفــر  در 
بخــش  دانش بنیــاِن  عرصه هــای  و  کارآفرینــی 
پیشــرفته  تجهیــزات  حوزه هــای  در  خصوصــی 
پزشــکی، دندانپزشــکی و داروســازی، خدمات 
فنــی و مهندســی، صنایــع چــوب و ســلولزی، 
صنایــع  و  کشــاورزی  نوشــت افزار،  صنعــت 
آبزی پروری و آب شــیرین ُکن، ســاخت تجهیزات 
ســلول های  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  بخــش 
محصــوالت  گاز،  و  نفــت  صنایــع  خورشــیدی، 
هــوش  و  اطالعــات  پــردازش  پتروشــیمی، 
مصنوعــی، کســب و کارهای دیجیتــال، صنعت 
فــرش و نســاجی بــه مدت یــک ســاعت و نیم، 
گزارشــی از موفقیت ها، دستاوردها و تولیدات 
مشــکالت  و  گالیه هــا  برخــی  همچنیــن  و 
حوزه هــای کاری خــود ارائه و پیشــنهادهایی را 

نیز بیان کردند.
دولتــی  خدمــات  واحــد  پنجــره  ایجــاد 
تعامــل  شــیوه  ارتقــاء  تولیدکننــدگان،  بــه 
تشــکیل  شــتابدهنده ها،  بــا  دســتگاهها 
بــه  خصوصــی  و  دولتــی  کنسرســیوم های 
منظــور اجــرای پروژه هــای بــزرگ و نیمه تمــام، 
ایجــاد ســاختار واحــد تصمیم گیــری و مدیریت 
در حــوزه صــادرات خدمات مهندســی، اصالح 
اراضــی  واگــذاری  امــور  بــه  مربــوط  قوانیــن 
جــدی  برنامــه  تعییــن  کشــاورزی،  بخــش  در 
فنــاوری  زمینــه  در  ســرمایه گذاری  ارتقــاء  و 
غیــر  فعــاالن  ســاماندهی  مصنوعــی،  هــوش 
رســمی حــوزه صنعــت، تشــکیل کارگــروه ملی 
نوشــت افزار، حــل مشــکل ســرمایه در گردش 
قیمت گــذاری  از  پرهیــز  تولیــدی،  واحدهــای 
دســتوری در مواردی که از ارز دولتی استفاده 
نمی شــود، مدیریت مصرف انــرژی و تخصیص 
بهینــه یارانــه ســوخت، تأکیــد بــر بــه رســمیت 
شــناخته شــدن مالکیت معنــوی بخصوص در 
فناوری هــای دیجیتــال، بازســازی کارخانجــات 
مــادر در صنایعــی همچــون نســاجی از جمله 
نظــرات مطرح شــده از زبــان تولیدکنندگان در 

این دیدار بود.

رهبرانقالبدردیدارتولیدکنندگان،کارآفرینانوفعاالنعرصههایدانشبنیان:

حل مشکالت محسوس معیشتی و رفاه خانوار 
بدون رشد اقتصادی ممکن نیست

»عالج راه دراز و پر 
پیچ و خم فرآیندهای 

اداری« نکته دیگری 
بود که حضرت آیت اهلل 

خامنه ای به آن اشاره 
ودند: در  کردند و افز

زمینه پنجره واحد 
خدمات کارهای خوبی 

انجام شده است که 
در سایر بخشها نیز 

باید گسترش یابد البته 
مقررات زدایی به معنای 

مراقبت زدایی نیست.
ایشان مداخالت 

سلیقه ای نهادهای...


