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شیریان زاده
س: محدثه ب

عک



مجمع  از  ای  رسانه  فضای  در  قبل  چندی  درحالیکه 
شده  خواسته  جوانان  ورزش  مدیرکل  استاندار   ، نمایندگان 
بانوان  برتر  لیگ  در  هرمزگان  فوتسال  نماینده  داد  به  بود 
قبل  فصل  لیگ  پدیده  که  تیم  این  از  حمایت  با  و  برسند 
لقب گرفت ،نام هرمزگان را بلند آوازه کنند، به هر دلیلی هر 
گونه پشتیبانی و تسهیل روند شرکت در لیگ برتر تاکنون 

از این تیم دریغ شد.
تیم ها جهت  آمادگی  اعالم  فرصت  آخرین  ماه  ۱۴مرداد  که  درحالی 
شرکت در رقابت های فصل جدید و ۱۸ مرداد قرعه کشی انجام می 
امتیاز  باشگاه  این  مدیران  متولیان  و  مسئولین  لطفی  کم  با  شود، 

تیم فوتسال را در معرض فروش قرار دادند.
هیات  رئیس  رسیده  ایسنا  خبرگزاری  دست  به  که  ای  نامه  در 
هرمزگان  استان  فوتبال  هیات  رئیس  به  خطاب  رودان  فوتبال 
فوتسال  برتر  لیگ  در  استان  نماینده  واگذاری  و  فروش  خواستار 

بانوان کشور شده است.
این اتفاق عجیب در حالی است که مسئوالن عالی و متولیان ورزش 
و فوتبال استان هرمزگان در قبال این اتفاقات سکوت را پیشه کرده 

و تاکنون اقدامی عملی انجام نداده اند.
از دست  به معنای  استانی دیگر  به  نماینده هرمزگان  امتیاز  فروش 
بانوان  برتر فوتسال  اهتزاز پرچم استان در لیگ  رفتن فرصت بزرگ 
این مسئله و رسیدگی  به  آتی است؛ ورود متولیان  کشور در فصل 
باید  که  است  بهحقی  خواسته  ورزش  هواداران  خواست  به  فوری 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پایان  تا  هرمزگان  نماینده  برتر  لیگ  مسابقات  گذشته  فصل  در 
مرحله گروهی با کسب ۱۴ امتیاز و حضور در رده پنجم گروه الف 

در لیگ برتر فوتسال ماندنی شد.

چوب حراج به نماینده لیگ برتری هرمزگان؛

امتیاز تیم فوتسال بانوان رودان به فروش می رسد
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بیمه شدگان تامین اجتماعی چگونه از هدیه 

ازدواج برخوردار می شوند؟

 ، شرایط  بندرعباس  سه  شعبه  اجتماعی  تامین  رئیس 
جزئیات و مراحل پرداخت این هدیه را اعالم کرد.

عبدالکریم شعبانی افزود: بیمه شده اجباری باید طی ۵ 
سال قبل از تاریخ ثبت عقد حداقل ۷۲۰ روز معادل دو 

سال سابقه بیمه پردازی داشته باشد.
وی اضافه کرد: باید هر فرد در تاریخ ازدواج )ثبت عقد( 
رابطه بیمه پردازی با سازمان داشته باشد،  اولین ازدواج 
ثبت  ازدواج  رسمی  دفاتر  در  و  دائم  عقد  نوع  و  باشد  

شده باشد.
پرداخت،  مراحل  و  جزئیات  خصوص  در  شعبانی 
خاطرنشان کرد:  اگر زن و شوهر هر دو بیمه شده تامین 
اجتماعی باشند و شرایط الزم پیشگفت را داشته باشند 

به هر دو نفر هزینه ازدواج تعلق می گیرد.
وی با اشاره به اینکه مبلغ کمک هزینه یا هدیه ازدواج 
معادل میانگین دستمزد تاریخ عقد است که از حداقل 
حقوق سال مربوطه کمتر نخواهد بود، عنوان کرد: این 
خدمت بصورت غیرحضوری ارائه می گردد و بیمه شدگان 
می توانند با مراجعه به سایت خدمات غیر حضوری تامین 
درخواست  ثبت  و   es.tamin.ir نشانی  به  اجتماعی 

کمک هزینه ازدواج این هدیه را دریافت کنند.
مصوبه بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن 

زنان سرپرست خانوار ابالغ شد

معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه مربوط به بسته 
حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار ۶ 

دهک  درآمدی را ابالغ کرد.
  اسحاق جهانگیری تصویب نامه مربوط به بسته حمایتی 
کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار دهک های 

)۱( تا )۶( درآمدی را ابالغ کرد.
به   ۱۴۰۰ تیر  هفتم  و  بیست  جلسه  در  وزیران  هیات 
پیشنهاد معاونت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده 
و در اجرای ماده )۳( آیین نامه تشکیل ستاد ملی زنان و 
خانواده و نیز در راستای سیاست های کلی خانواده و بند 
)۳( سیاست های کلی مسکن و بندهای )ت( و )چ( ماده 
)۸۰( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بسته حمایتی 
کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار دهک های 

)۱( تا )۶( درآمدی را به شرح پیوست تعیین کرد.
این بسته حمایتی، براساس توزیع آماری زنان سرپرست 
خانوار ثبت شده در طرح اقدام ملی مسکن، برآورد هزینه 
ساخت واحد مسکونی و منابع یارانه ای مورد نیاز سهم 
دولت و نیز با استناد به سیاست های کلی خانواده، بند 
سوم سیاست های کلی نظام در بخش مسکن ابالغیه مقام 
معظم رهبری مبنی بر لزوم برنامه ریزی دولت در جهت 
تأمین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند جامعه، تهیه 

و تصویب شد.
دیدار مربیان آموزش فنی و حرفه ای با 

فرماندار شهرستان سیریک

بمناسبت هفته  جهانی ملی مهارت و ۶ مرداد ماه روز 
ای خانم  آموزش های فنی و حرفه  و  آفرینی  ملی کار 
زارعی و آقای زارعی از مربیان فنی و حرفه ای شهرستان 
دیدار  سیریک  شهرستان  فرماندار  جمالدینی  احمد  با 
های  دوره  برگزاری  درخصوص  ای  صمیمانه  نشست  و 
آموزشی به منظور حرفه آموزی برای ایجاد اشتغال پایدار 

داشتند
فرماندار شهرستان سیریک در این نشست ضمن تبریک 
و گرامیداشت هفته جهانی مهارت و روز ملی کار آفرینی 
و آموزش های فنی و حرفه ای گفت: هفته ملی مهارت 
حرفه ای،  و  فنی  آموزش های  و  کارآفرینی  ملی  روز  و 
فرصتی مهم و ارزشمند برای تربیت نیروی کار ماهر در 

بخش های مختلف جامعه است.
افزود:  سیریک  شهرستان  فرماندار  جمالدینی  احمد 

امروزه مهارت های فنی و آموزش و ترویج آنها می  تواند در 
توسعه اقتصادی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال پایدار و مولد 

و تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی مهم ایفا کند.
وی یادآور شد:وظیفه و کارکرد سازمان آموزش فنی و 
حرفه  ای نیز به عنوان متولی این عرصه با ایجاد بسترهای 
اقشار  برای  بازار  نیاز  با  متناسب  مهارت آموزی  مناسب 
و  کار  جویای  افراد  و  جوانان  بویژه  شهرستان  مختلف 
عالقمندان به رشته های فنی و حرفه ای بسیار با اهمیت 

برشمرد.
جمالدینی اضافه کرد:امیدواریم در سال تولید، پشتیبانی  
ها و مانع زدایی  ها در راستای آموزش و تربیت نیروی کار 
ماهر مورد نیاز شهرستان در بخش های مختلف گام های 

ارزشمندی برداشته شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان سیریک با تبریک مجدد 
و  کارکنان  کارآموزان،  به همه  را  روز  این  مهارت  هفته 
مربیان پرتالش حوزه مهارت آموزی و متولیان و مسئوالن 
فنی و حرفه ای تبریک گفت و : از تالش های مسئوالن و 
مربیان فنی و حرفه ای در بسط و گسترش آموزش های 
مهارتی و کاربردی که منجر به ایجاد اشتغال جوانان و 
مردم شهرستان سیریک می شود قدر دانی و تشکر کرد.

اعالم نظر پلیس درباره موتورسواری زنان

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: هرکسی گواهینامه 
موتورسیکلت داشته باشد می تواند با موتور رانندگی کند.

سردار  ایسنا،  از  نقل  به  آنالین  همشهری  گزارش  به 
محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ 
اظهار  زنان  موتورسواری  مورد  در  پرسشی  به  پاسخ  در 
موتورسیکلت  گواهینامه  داشتن  ما  برای  معیار  کرد: 
است و هر فردی که فاقد گواهینامه باشد، با او برخورد 

می کنیم.
وی ادامه داد: در مورد موتورسواری زنان موارد محدود 
شده  توقیف  نیز  وسیله  و  شده  برخورد  آن  با  که  است 
است. اما هرکسی گواهینامه موتورسیکلت داشته باشد، 

می تواند با موتور رانندگی کند.
دستگیری سارقان میلیاردی طال و جواهر 

در کیش

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش از دستگیری 
سارقان میلیاردی طال و جواهر در این جزیره خبرداد.

گفت:  خبرنگاران  جمع  در  جمالی  اصغر  علی  سرهنگ 
از منازل  درپی وقوع چند فقره سرقت طال و جواهرات 
مسکونی کیشوندان، دستگیری سارق یا سارقین احتمالی 
با حمایت دستگاه قضایی در دستور کار مأموران پلیس 

آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: در پی اقدامات پلیسی، متهمان که در قالب 
نفر  بودند شناسایی و ۳  آمده  به کیش  سفر خانوادگی 
سرقت  فقره   ۱۰ به  تاکنون  که  دستگیر  رابطه  این  در 

اعتراف کردند.
 ، طال  ریالی  ارزش  کرد:  عنوان  انتظامی   مقام  این 
ریال  میلیارد   ۲۰۰ از  بیش  مکشوفه  ارز  و  جواهرات 
برآورد شده است که با مراجعه مالباختگان، شناسایی و با 

هماهنگی قضایی تحویل آنان خواهدشد.
جمالی بیان کرد: شناسایی منازل فاقد ایمنی و سرقت 
از منازل طبقه همکف، اول و ورود بی دردسر به منازل، 
استفاده از خانه های شبانه به عنوان مخفیگاه، تخریب 
گاو صندوق و سرقت طال و ارز انگیزه سرقت از منازل را 

برای سارقین بصورت خانوادگی افزایش داده است.
این مقام انتظامی اضافه کرد: به مالکین توصیه می شود 
در حین خروج از جزیره نسبت به رعایت اصول ایمنی 

پیشگیری از سرقت اموال خود اطمینان حاصل کنند.
تصریح  کیش  دریابانی  پایگاه  و  ویژه  انتظامی  فرمانده 
کرد: با توجه به سرقت های سریالی صورت گرفته روند 
از  تعدادی  ادامه دارد  پرونده همچنان  این  به  رسیدگی 
به حضور  نیاز  دارند  کیش حضور  از  خارج  مالباختگان 
آنان  اموال و طرح شکایت توسط  آنان جهت شناسایی 
است. وی ادامه داد: به مردم عزیز توصیه می کنم اشیاء 
قیمتی خصوصاً طال و جواهرات خود را به صندوق امانات 

در بانک بسپارند یا در جای مطمئن نگهداری کنند.
جمالی خاطرنشان کرد: سارقین بدانند کیش جای امن 
برای آنان نخواهد بود و قطع به یقین با همکاری خوب 
چون  نیازهای  تأمین  و   ۱۱۰ با  تماس  طریق  از  مردم 
تواند  می  متولی  مسئولین  توسط  خوان  چهره  دوربین 
عامل بازدارنده ای در پیشگیری از سرقت ها در جزیره 

کیش باشد.

  گزارش  : ایسنا
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هف و  افراد کم سن  دلتا  یافته  به گفته متخصصان ویروس جهش 
سال و اطفال و نوزادان را نیز درگیر می کند.

با توجه به شرایط خاص پیک پنجم کرونا و قدرت انتقال جهش دلتا، 
متاسفانه سن ابتال به کووید پایین آمده و در حالی که قبال این ویروس 
عدد  این  در حال حاضر  اما  درگیر می کرد،  را  تا ۱۱ سال   ۹ کودکان 
پایین  آمده است. متخصصان معتقدند، کودکان بیشتر ممکن است به 
ویروس کرونای دلتا مبتال شوند و به تبع آن در زنجیره انتقال هم قرار 
گرفته و به راحتی می توانند بیماری را به دیگران منتقل کنند البته 
باید توجه داشت به طور کلی ۹۵ درصد موارد ابتال در کودکان به سمت 
بهبودی می رود، اگرچه این بهبودی در کودکان چاق، دارای آسم و نقص 

ایمنی نیاز به زمان و درمان بیشتری دارد.
کرونا در اطفال هر کدام از سیستم های بدن را می تواند درگیر کند اما 
شایع ترین عالئم ابتالی کودکان به کرونا به ویژه در جهش دلتا، عالئم 
شبیه  کرونا  ویروس  های  سویه  عالئم  همه   است.  ریوی  و  گوارشی 
اسهال،  گلودرد،  مانند حالت سرماخوردگی،  اما عالئمی  است،  به هم 
استفراغ، بدن درد و سردرد ممکن است در کودکان مبتال به کرونای 

دلتا بیشتر دیده شود. 
در حال حاضر متاسفانه متخصصان عفونی اطفال از تکمیل ظرفیت 
بخش اطفال و کمبود بخش به دلیل افزایش بستری کودکان مبتال به 

کرونا خبر می دهند.
نقص  تخصصی  فوق  فلوشیپ  و  عفونی  متخصص  میرزایی  جمال 
ایمنی، سرطان و پیوند در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
گرفت، مشخص  مختلف صورت  در کشور های  که  بررسی هایی  طبق 
و  سال  و  سن  کم  افراد  ها،  سایر جهش  به  نسبت  دلتا  ویروس  شد 
جوان را بیشتر درگیر می کند. دلیل اصلی این اتفاق این است که در 
اگر  و  اغلب کشور ها جمعیت مسن در حال واکسینه شدن هستند 
هم به ویروس کرونا مبتال شوند ممکن است بی عالمت یا کم عالمت 
باشند، ولی در جوانان و کودکان این ویروس می تواند خودنمایی کند، 
زیرا جمعیت زیادی از افراد کم سن و سال و خردسال هنوز واکسینه 
نشده اند و  برای کودکان هم هنوز واکسنی وجود ندارد، بنابراین ابتالی 
این گروه سنی به جهش دلتا امری طبیعی است. ضمن اینکه تغییرات 
ژنتیکی به وجود آمده در سطح ویروس، تمایل ویروس را به گروه های 

سنی پایین تر افزایش می دهد.
سرایت پذیری باالی ویروس، دلیل اصلی ابتالی همه گروه های سنی

افراد کم سن و  ابتال به کرونا در  میرزایی در مورد شرایط و وضعیت 
سال بیان کرد: ما از ابتدای شروع کرونا هم شاهد ابتالی افراد جوان به 
کرونا و بستری شدن آن ها در آی سی یو بودیم و می دیدیم که مشکالت 
تفاوتی که در جهش دلتا نسبت به  اتفاق می افتد.  برای آن ها  جدی 
جهش های دیگر وجود دارد؛ سرایت پذیری باالتر ویروس است که یک 

فرد مبتال می تواند به راحتی چندین نفر را آلوده کند.
به  زمینه ای  بیماری های  به  مبتال  مسن  افراد  که  همانطور  افزود:  او 
وضعیت حاد کرونا دچار می شدند و به ناچار  باید در آی سی یو بستری 
دلیل  به  است  ممکن  نیز  جوان  و  سال  و  سن  کم  افراد  شدند،  می 
ویژه  مراقبت های  مادرزاد در بخش  ایمنی  نقص  بیماری های  داشتن 
بستری شوند. گاه حتی آن بیماری، نمود بیرونی ندارد و خود فرد از 
آن بی خبر است ولی بعد از ابتال به کرونا، دچار سیر شدیدتر بیماری 

زمینه ای می شود و درگیری های وسیعی برای آن ها به وجود می آید.
این متخصص عفونی بیان کرد: ویروس دلتا نسبت به جهش های قبلی 
مرگ و میر بیشتری برای افراد کم سن و سال به وجود نیاورده است و 
تنها تفاوت اصلی این ویروس با سایر جهش ها، شدت سرایت پذیری و 
عالئم بالینی ویروس است به شکلی که در جهش دلتا سرفه کمتر بروز 
می کند، اما گلو درد و آبریزش بینی جزو عالئم اصلی ابتال هستند. 
تاکنون ثابت نشده که این ویروس تفاوت بیشتری در تعداد مرگ و میر، 

نسبت به جهش های قبلی داشته باشد.
همچنان  نیز  شده  واکسینه  گروه  برای  حتی  کرد:  اظهار  میرزایی 
شیوه  رعایت  ابتال  از  پیشگیری  برای  اقدام  موثرترین  و  مهمترین 
نامه های بهداشتی اولیه به ویژه استفاده مداوم از ماسک و عدم حضور 
در اماکن عمومی غیر ضروری است. به خصوص در مورد افراد کم سن 
و سال، ضرورتی ندارد که خانواده ها فرزندانشان را برای خرید در مجامع 
عمومی و فضا های بسته قرار دهند. حتی افرادی که واکسن را دریافت 
کرده اند نیز باید همچنان بر استفاده از ماسک مداومت کنند تا میزان 

انتقال ویروس از فردی به فرد دیگر به حداقل ممکن برسد.
با وجود گذشت ۱۸ ماه از همه گیری کرونا، همچنان برخی از خانواده ها 
معتقدند که کودکان به کرونا مبتال نمی شوند و نیازی به رعایت جدی 
شیوه نامه های بهداشتی ندارند، این در حالی است که متخصصان و 
مسئوالن بخش عفونی اطفال از تکمیل ظرفیت بعضی از بخش های 
اطفال خبر می دهند و از افزایش بی شمار مراجعان به بیمارستان ابراز 
نگرانی می کنند. همه این تفاسیر بیانگر اهمیت رعایت هرچه شدیدتر 

شیوه نامه های بهداشتی به ویژه در کودکان است. 
دلتا، همه گروه های سنی را درگیر می کند

تخصص  فوق  و  کودکان  بیماری های  متخصص  آرمین،  شهناز 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در  کودکان  عفونی  بیماری های 
اظهار کرد: وقتی وزارت بهداشت، گونه  غالب کشور را دلتا اعالم می کند، 
دیگر بررسی توالی ژنی ویروس انجام نمی شود، زیرا این آزمایش ویژه 
که برای مشخص کردن جهش های ویروسی است، یک آزمایش بسیار 
پرهزینه است و در چند مرحله تحقیقاتی انجام می شود. ما صرفا بر 
غلبه  نتیجه می رسیم که  این  به  استان های مختلف  اطالعات  اساس 

شایع در سطح کشور، دلتا است.
آرمین ادامه داد: در بررسی توالی ژنی جهش های احتمالی ویروس مورد 
بررسی و تحقیق قرار می گیرند و متوجه می شویم، جهش مشخصی 
در قسمتی از ویروس رخ داده است که این کار در هیچ جای دنیا به 

صورت روتین انجام نمی شود و بسیار هزینه بردار است.
تخت های  و  کرده  پیدا  افزایش  ما  مراجعان  تعداد  متاسفانه  افزود:  او 
بخش کووید تقریباً پر هستند و این جهش، کودکان را از همه رنج های 
سنی درگیر کرده است و حتی نوزادان نیز درگیر این ویروس شده اند. 
همچنین در کودکان عالئمی مانند درگیری های ریوی مشابه با درگیری 

بزرگساالن مثل التهاب ریه و تنگی نفس مشاهده می شود.
این متخصص عفونی کودکان بیان کرد: در کودکانی که به کرونا مبتال 
از  التهاب بعد  اتمام دوره بیماری، شاهد درگیری و  از  می شوند پس 
قلب،  کلیه،  کبد،  مثل  مختلف  ارگان های  آن،  در  که  هستیم  کووید 
پوست و مخاط درگیر می شوند. بروز این عارضه در کودکان نسبت به 
بزرگساالن بیشتر قابل مشاهده است. حتی در بعضی از موارد شاهد 
کرونا  از  پس  التهابات  این  از  ناشی  شوک  دلیل  به  کودکان  مراجعه 
هستیم و متاسفانه گاه این درگیری ها به حدی شدید است که مجبور 

می شویم کودکان را در آی سی یو بستری کنیم.
او گفت: ما در پیک های قبلی نیز شاهد ابتالی کم و بیش کودکان 
است  پر شده  ما  کودکان  بستری  بخش های  پیک  این  در  اما  بودیم، 
کووید  از  التهابی پس  پروسه های  به  مبتالیان  تعداد  افزایش  و شاهد 
درگیری های  افزایش  شاهد  جهش،  این  در  حاضر  حال  در  هستیم. 
و  پی سی آر  و  تب  با  معموالً  بچه ها  هستیم.  مبتالیان  بین  در  ریه 
سی تی اسکن مثبت و مسائل گوارشی مثل حالت تهوع و استفراغ و 

سرفه به ما مراجعه می کنند.
آرمین اظهار کرد: همچنین در پیک کنونی بیماری شاهد درگیری های 
کووید  به  در خانواده  نفر  وقتی یک  یعنی  شدید خانوادگی هستیم، 
درگیر  نیز  را  خانواده  اعضای  درصد   ۹۰ تا  بالفاصله  می شود  مبتال 
و  هستند  مثبت  نیز  کودک  خانواده  مراجعات  این  اکثر  در  می کند. 
کودک از خانواده اش بیماری را دریافت کرده است، زیرا خانواده با فرد 

مبتال و مشکوک تماس داشته اند.
درمان کرونا در کودکان و بزرگساالن متفاوت است

این متخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص بیماری های عفونی 
بزرگساالن  به  نسبت  کودکان  کرونای  درمان  تفاوت  مورد  در  کودکان، 
اظهار کرد: درمان کووید در کودکان تفاوت هایی با بزرگساالن دارد. مثاًل 
در کودکان در صورت شدید بودن پروسه التهابی از دارو هایی با دز کمتر 
استفاده می کنیم، اما وقتی ریه کودکان درگیر شد دیگر در مورد درمان 

شاهد تفاوت چندانی نسبت به درمان بزرگساالن نخواهیم بود.
آرمین گفت: متاسفانه پس از ۱۸ ماه هنوز خانواده ها توجیه نشده اند 
که کودکان نیز به کرونا مبتال می شوند و حتی بعضی از خانواده ها 

فکر می کنند، کودکان صرفاً به نوع خفیف و یا بی عالمت کووید مبتال 
می شوند. این در حالی است که از ابتدای شروع کرونا تا کنون ما حدود 
۸۰ مورد فوت در بیمارستان مفید داشتیم و این عدد باالیی برای یک 

مرکز است.
که  کودکانی  اکثر  که،  است  اهمیت  حائز  نکته  این  توضیح  افزود:  او 
فوت کردند، مبتال به بیماری های زمینه ای نورولوژیک، عفونی، عصبی 
نیز وجود داشتند بدون هیچ  این میان کودکانی  بودند. در  و بدخیم 
بیماری زمینه ای جان خود را از دست دادند با این تفاسیر به خانواده ها 
عالمت های  با  می توانند  و  می گیرند  کرونا  هم  کودکان  که  می گویم 
شدید بیماری مواجه شوند و تنها راه مقابله با این ویروس و محافظت از 
جان و سالمت فرزندانمان خانه نشینی و رعایت اصولی شیوه نامه های 

بهداشتی است.
از  صرفاً  کرونا  می کنند  فکر  خانواده ها  متاسفانه  کرد:  بیان  آرمین 
و  خاله  با حضور  خانوادگی  جمع های  در  و  می شود  منتقل  غریبه ها 
دایی و عمه و عمو کرونا وجود ندارد و به همین دلیل دورهمی های 
خود را تعطیل نمی کنند، این در حالی است که ابتالی خانوادگی در 

چند روز اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. 
مختلفی  هشدارهای  مسئوالن  و  متخصصان  پنجم،  پیک  ابتدای  از 
حتی  و  دادند  می  مردم  به  دلتا  ویروس  سرایت  شدت  بر  مبنی 
محدودیت های جدی اعمال شد به شکلی که تهران شش روز تعطیل 
شد، اما متاسفانه مثل سایر تعطیلی ها و اعمال محدودیت ها، مردم 
با  بندند و کرونا را شهر به شهر  بار سفر می  به جای خانه نشینی، 
خود جابه جا می کنند و باعث افزایش تعداد بیماران بستری شده و در 

نتیجه کمبود تخت های بیمارستانی می شوند. 
بیشترین میزان ابتال، ابتالی خانوادگی است

مسعود مردانی عضو علمی کمیته ملی کرونا و متخصص بیماری های 
عفونی، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به پیک 
پنجم کرونا و اعمال محدودیت ها، متاسفانه به جای خانه نشینی و 
بین  غیرضروری  های  مسافرت  موج  شاهد  هموطنان،  شدن  قرنطینه 
شهری بودیم و نتیجه ای که امروز دریافت می کنیم، ابتالی خانوادگی 

افراد به ویروس دلتاست. 
صورت  به  ما  مراجعان  همه  که  است  ای  هفته  چند  افزود:  مردانی 
خانوادگی و فامیلی مراجعه می کنند. گویا هنوز مردم، خطرناک بودن 

این جهش دلتا را جدی نگرفته اند. 
این متخصص بیماری های عفونی بیان کرد: در حال حاضر با توجه به 
ابتالهای خانوادگی با درگیری و ابتالی کودکان نیز مواجه شده ایم و از 
خانواده ها درخواست می کنیم به خانواده و کودک خودشان رحم کنند 
ازقبل  بیشتر  نگیرند و  قرار  نامناسب  با تهویه  و در فضاهای عمومی 

مراقب سالمت فرزندانشان باشند. 
او ادامه داد: مردم نباید به شایعاتی مبنی بر اثرات منفی استفاده مداوم 
از ماسک بر ریه و مغز توجه کنند و همواره بر استفاده خانه تا خانه 
ماسک، مداومت کنند. حتی افرادی که می توانند و در فضاهای پرخطر 

مشغول اند از دو ماسک استفاده کنند. 
مردانی افزود: ما متوجه خستگی مردم هستیم و می دانیم که استفاده 
از ماسک در این هوای گرم بسیار سخت است، اما در حال حاضر تنها 
از ماسک  استفاده مداوم  به کرونا فقط و فقط،  ابتال  از  راه پیشگیری 
است. همچنین باید توجه داشت، در این ایام به دلیل خیس و مرطوب 
شدن ماسک در مواجهه با هوای گرم، بهتر است بعد از هربار مربوط 

شدن ماسک، آن را تعویض کنیم. 

دلتا کرونا، در کمین سالمت کودکان / ساده انگاری 
کرونا، تهدیدی برای سالمت کودکان

  گزارش  : باشگاه خبرنگاران جوان



معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: در دولت 
دوازدهم تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا با همکاری و 
هم پیمانی با دستگاه های مختلف، تحقق عدالت جنسیتی 
تحکیم  و  زنان  ضروری  نیازهای  و  و  مطالبات  به  توجه  و 

بنیان خانواده را در اولویت قرار دهیم.
اختتامیه  آیین  در  ویدیوکنفرانس  سخنان  در  ابتکار  معصومه 
رویداد کمند )طرح ملی کار، مهارت و نوآوری دختران دانشجو( 
و  امیدآفرین  حرکتی  کمند  رویداد  کرد:  اظهار  شیراز  دانشگاه 
گشایش افق های تازه ای برای دختران دانشجو بود که امیدواریم 
که همه دانشگاه های کشور بتوانند این رویداد را اجرا کنند.جای 
بسی خوشحالی است که توانستیم از اواخر سال ۹۷ کار مشترکی 
تقویت مهارت های کارآفرینی و  برای  قالب رویداد کمند  را در 

کسب و کار دختران دانشجو انجام دهیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون دو دوره از اجرای طرح کمند 
با همکاری بسیار ارزشمند دانشگاه ها انجام شده و در دوره دوم 

۱۶ استان این رویداد را اجرا کردند. 
ابتکار بیان کرد: یکی از بهترین همکاری های ما با وزارت علوم 
بوده است که جا دارد از تمامی مسئولین این وزارتخانه تشکر و 

قدردانی ویژه ای داشته باشم.
الگوسازی  یک  ما  حقیقت  در  داشت:  عنوان  مسوول   مقام  این 
انجام دادیم. الگویی که قابلیت تکرار در همه دانشگاه ها را دارد و 

حتی برای پسران دانشجو نیز قابل اجرا است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، افزود: اختتامیه رویداد 
کار  و  کسب  های  مهارت  تقویت  برای  حرکتی  آغاز  باید  کمند 
دانشجویان دختر باشد تا دختران دانشجوی ما بتوانند در ترم آخر 

تحصیلی با فضای کسب و کار و اشتغال آشنا شوند.
وی با اعتقاد به اینکه  یکی از مهمترین ابعاد کار کمند به نتیجه 
رساندن ایده های خالقانه دانشجویان است، گفت: سایر دانشگاه 
الگو را از دانشگاه هایی که این  ها نیز می بایست این تجربه و 
این  در  داده  رخ  اتفاقات  ما  البته  بگیرند.  دادند،  انجام  را  طرح 
ها  دانشگاه  سایر  اختیار  در  و  کنیم  می  مستندسازی  را  رویداد 

قرار می دهیم.
ابتکار افزود: دانشگاه هایی که این طرح را اجرا کردند باید این 
رویداد را آغاز کار خود تلقی کنند و دانشگاه شیراز هم بایستی 
در  کند.  پرثمر  باغی  به  تبدیل  را  شده  کاشته  امروز  که  نهالی 
واقع این کار نباید محدود به یک رویداد شود بلکه باید استمرار 

داشته باشد.
وی درخواست کرد: دولت آینده نیز می بایست شرایطی را برای 
ادامه یافتن این کار ارزشمند و حمایت از دختران برای ورود به 
این افق گشایی که در دولت  امیدوارم  کسب و کار فراهم کند. 
کماکان  افق  این  و  کند  پیدا  ادامه  است  افتاده  اتفاق  دوازدهم 
برای جوانان و دانشجویان باز بماند و منشا امید، تحرک، تالش و 

خالقیت برای نسل آینده باشد.
 نقش آفرینی بانوان در مقیاسی فراتر از مراکز دانشگاهی 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز 
در این آیین اظهار کرد: طرح ملی کمند با حمایت معاونت ریاست 
جمهوری در امور زنان و خانواده و صندوق های حامی کارآفرینی 
با هدف ایجاد ارتباط بین دانشجویان و شرکت های دانش بنیان 
در دانشگاه های منتخب سراسر کشور برگزار شد که جا دارد از 

تمام تالشگران در این عرصه قدردانی کنم.
جدید  و  مدرن  دنیای  در  که  آنچه  داد:  ادامه  غفاری  غالمرضا 
است  هایی  قابلیت  و  ها  توانایی  شود،  می  هویت  ایجاد  موجب 
که کنشگران اجتماعی به ویژه کنشگران جوان و دانشجویان ما 
کسب می کنند و از طریق دستاوردها، توانایی ها و قابلیتی که 
دارند هم عزت نفس و خودپنداری مثبتی را برای خود رقم می 
زنند، هم نوعی امید و اعتماد در آنها تقویت می شود و هم راحت 
تر می توانند ارتباط و پیوند خود را با چرخه زندگی حفظ کنند.

داشتن  و  اثرگذاری  امکان  قابلیتی  چنین  تردید  بی  افزود:  وی 
توانایی و قدرت را در آنها تقویت می کند.

غفاری اضافه کرد: برنامه کمند یکی از برنامه هایی است که در 
و  فرهنگی  های  توانمندی  تقویت  راستای  در  و  فرهنگی  حوزه 
در  برنامه  این  که  گرفت  قرار  توجه  مورد  دانشجویان  اجتماعی 
تعداد قابل توجهی از دانشگاه های کشور با حمایت معاونت امور 
های  مجموعه  اهتمام  و  جمهوری  ریاست  نهاد  خانواده  و  زنان 

دانشگاهی اجرا شد.
داشتن  و  توانمندی  که  است  این  بر  ما  تالش  شد:  یادآور  وی 
دوره  و  زندگی  به  نسبت  مثبت  احساس  و  مثبت  خودپنداره 

دانشجویی را در دختران دانشجو تقویت کنیم.

تأثیری که دختران  و  اثرگذاری  به  توجه  با  بیان داشت:  غفاری 
انسانی  اجتماعی جوامع  و  فرهنگی  توسعه  فرآیند  ما در  زنان  و 
این  در  را  الزم  های  بسترسازی  تواند  می  ها  برنامه  این  دارند 

زمینه فراهم کند.
وی عنوان داشت: این رویدادها می تواند این امکان را فراهم کند 
تا در مقیاسی فراتر از مراکز دانشگاهی شاهد اثرگذاری و نقش 
آفرینی بیشتر برای دختران و زنان باشیم که این امر در فرآیند 

توسعه نقش بی بدیل و ارزنده ای دارد.
با  اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه  حقیقت  در  شد:  یادآور  غفاری 
ارتقای کیفیت زندگی تعریف می شود. کیفیت زندگی مجموعه 
ارتباطاتی است که در بین کنشگران اجتماعی  نظام تعامالت و 
ایجاد  در  بسزایی  نقش  کمند  مانند  رویدادی  گیرد.  می  شکل 
هویتی دارد که افراد برای خود خلق می کنند و این هویت را در 

تحوالت اجتماعی باز تعریف می کنند.
وی اظهار کرد: البته آثار و پیامدهای رویداد کمند باید فراتر از 
جمع دانشگاهی و دانشجویی تعریف شود و باید شاهد اشاعه و 
ترویج و سرایت پذیری این رویداد به عرصه های دیگر حیات و 
مناسبت های اجتماعی باشیم. امیدوارم این نوع برنامه ها با توجه 

به اثر و پیامدهای مثبتی که دارند ادامه پیدا کنند.
غفاری ادامه داد: اگر این برنامه ها بدون محدودیت های کرونایی 
مثبت  اثرات  شاهد  قطعا  شد  می  برگزار  حضوری  صورت  به  و 
باید  مجموعه  این  حال  هر  به  بودیم.  رویدادها  این  از  بیشتری 
و  تالش  به  منوط  مجموعه  این  گسترش  و  کند  پیدا  گسترش 
اهتمام فعالیت و کنشگری ارزنده ای است که از ناحیه دانشجویان 
برگزاری  در  را  اول  نقش  دانشجویان  واقع  در  گیرد.  صورت می 
دیگر  های  و مجموعه  عهده دار هستند  رویدادها  این  استمرار  و 
تسهیل گر هستند. امیدواریم این تالش و کوشش ادامه دار باشد.

تبدیل طرح کمند به یک سنت دانشگاهی
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 
هم در این آیین، اظهار کرد: امیدوارم این آیین اختتامیه آغازی 
بازیابی هویت و توانمندی دختران دانشجو برای کمک به  برای 

توسعه کشور باشد.
های  ویژگی  از  کمند  طرح  داد:  ادامه  عسکری  هادی  محمد 
متعددی برخوردار است. زنان بخش بزرگی از جامعه را تشکیل 
می دهند و اگر ما بخواهیم به توسعه به عنوان یک آرمان ملی 
نوسازی  در  بانوان  گسترده  مشارکت  به  باید  حتما  کنیم  توجه 
و  رشد  امکان  و  کنیم  توجه  اجتماعی  توسعه  و  ملی  اقتصادی 
شکوفایی استعدادهای همه اقشار جامعه از جمله زنان و دختران 

را فراهم کنیم.
وی با اعتقاد به اینکه رویداد کار، مهارت و نوآوری جنبه کارآفرینی 
داشت، گفت: با توجه به رسالت دانشگاه و به رسمیت شناختن 
اجتماعی  مسایل  به  توجه  در  دانشگاه  اصلی  راهبرد  و  نقش 
ظرفیت  از  باید  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  ما  دانشگاه،  پیرامون 
جوانان  که  ارزشمندی  فرصت  و  سال   ۴۰ زیر  جوان  جمعیت 
دانشجو در اختیار کارگزاران کشور قرار می دهند استفاده کنیم.

دولتی  اشتغال  فضای  حاضر  حال  در  داشت:  بیان  عسکری 
از  نیست.  ها  دانشگاه  آموختگان  دانش  گسترده  نیاز  جوابگوی 
طرفی ما موظف هستیم که با برنامه هایی که تدارک می بینیم و 
تالشی که برای افزایش ضریب اشتغال پذیری دانش آموختگان 

دانشگاه ها داریم به حل این مشکل کمک کنیم.
راهبردی  و  محوری  های  طرح  از  یکی  کمند  طرح  افزود:  وی 
بود که توانست در این زمینه نقش خود را ایفا کند. جای بسی 
تالش  و  ابتکار  دکتر  خانم  سرکار  همت  با  که  است  خوشحالی 
رؤسای دانشگاه ها در تعداد قابل توجهی از دانشگاه کشور طرح 
کمند را در فاز اول و دوم دنبال کردیم و امیدواریم بتوانیم این 
طرح را در استان های دیگر هم در قالب موافقت نامه ای که امضا 
دانشگاه  در  اندازی طرح کمند  راه  و شاهد  کنیم  پیگیری  شده 

های کشور باشیم.
دنبال  کمند  در طرح  که  ای  برجسته  نقطه  داد:  ادامه  عسکری 
است  طرح  این  در  امید  کارآفرینی  صندوق  از  برخورداری  شد، 
که طرح های برگزیده می توانند از این طریق تسهیالت خوبی 
دریافت کنند و برخورداری از این تسهیالت می تواند روحیه امید 
و خودباوری را در نسل فرهیخته و توانمند دختران دانشجوی ما 

تقویت کند.
وی افزود: طرح کمند و سایر طرح هایی که در بسته توانمندسازی 
دختران کشور اجرا شدند به حدی از بلوغ و کفایت رسیدند که 
دانشگاه  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  و  دانشجویی  های  مجموعه 
سنت  یک  به  را  طرح  این  آینده  سنوات  در  توانند  می  هم  ها 

دانشگاهی تبدیل کنند.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 
ابراز کرد: امیدواریم این طرح که مزایای گسترده و دستاوردهای 
جامعه  و  دانشجو  دختران  ها،  خانواده  برای  را  شگرفی  بسیار 

اسالمی دارد به صورت ویژه دنبال شود.
بالفعل کردن پتانسیل های بالقوه دانشجویان 

اظهار  آیین  این  در  نیز  شیراز  دانشگاه  رییس  نادگران،  حمید 
با پاندمی کرونا  داشت: بیش از یک سال و نیم است که جهان 
مواجه است و در طول این مدت بسیاری از کسب و کارها آسیب 
دیدند و برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها نیز به صورت 

مجازی ادامه پیدا کرد.
کرونا  بیماری  شیوع  از  پس  شیراز  بزرگ  دانشگاه  افزود:  وی 
طرح های مختلفی را در زمینه های مختلف برای اقشار مختلف 

دانشگاهیان به ویژه دانشجویان ارائه داد
نادگران ادامه داد: ما به راحتی توانستیم از تهدید کرونا فرصت 
بسازیم. وبینارها و برنامه های بسیار خوب فرهنگی که از طریق 
فضای مجازی برگزار شد، یکی از مهمترین اقدامات دانشگاه در 

دوران کرونا به شمار می رود.
وی اضافه کرد: دانشگاه شیراز به عنوان یکی از دانشگاه های برتر 
درصدد  کرونا  بیماری  شیوع  ابتدای  همان  از  کشور  یک  تراز  و 
کاهش افسردگی ها و مشکالت روحی و روانی ناشی از کرونا بود 
و برنامه های بسیار خوبی نیز در این زمینه از سوی معاونت حوزه 

فرهنگی دانشگاه تدارک دیده شد.
کرونا  دوران  در  ما  های  برنامه  از  یکی  کرد:  یادآوری  نادگران 
برگزاری رویداد کمند بود. ما بر این باور هستیم که در دانشگاه 
عالوه بر آموزش و پژوهش، فعالیت های فوق برنامه دانشجویی 

نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی بیان داشت: دانشگاه های نسل سوم و چهارم در دنیا دانشگاه 
حل  و  مهارت  آوری،  فن  و  نوآوری  اساس  بر  که  هستند  هایی 
مسائل جامعه بنا گذاشته شده اند. دانشگاه شیراز نیز برای تحقق 
کمند  رویداد  برگزاری  جمله  از  هایی  برنامه  سمت  به  امر  این 

رفته است.
نادگران عنوان کرد: رویداد کمند ویژه دختران دانشجوی دانشگاه 
شیراز برگزار شد و ما از دختران دانشجو خواستیم که مهارت و 
نوآوری خود را در قالب برخی از کارهای هنری و تجاری به منصه 

ظهور برسانند.
دانشجویان  از  توجهی  قابل  تعداد  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
این رویداد  اختتامیه  به  امروز که  و  این طرح شرکت کردند  در 
می رسیم متوجه شدیم که دختران دانشجوی ما از استعدادها، 
مهارت ها و نوآوری های بسیاری برخوردار هستند که باید به آنها 

کمک کنیم و این پتانسیل های بالقوه را بالفعل کنیم.
این مقام مسئول عنوان کرد: دانشجو در کسوت دانشجویی اگر در 
محیط و فضایی قرار بگیرد که پتانسیل ها و توانمندی های خود 
را اثبات کند و با جدیت پیش برود می تواند مهارت های را یاد 

بگیرد و حتی این مهارت ها را به دیگران آموزش بدهد.
مثابه  به  ها  دانشگاه  در  ها  برنامه  این  امیدواریم  کرد:  ابراز  وی 
دانشگاه های مهارت آموز به عنوان بخشی از مهارت های اصلی 
پیگیری شود و در این رویدادها از پتانسیل ها و توانمندی های 

دانشجویان پسر و دختر استفاده کنیم.
رییس دانشگاه شیراز بیان کرد: برگزاری این رویدادها هم باعث 
ایجاد فضای سعی و خطا برای دانشجویان می شود و هم شرایطی 
و  کند  فراهم می  دانشجویان  بین  در  پذیری  برای مسئولیت  را 
این  از  بتوانند  دانشجویان  از  توجهی  قابل  بخش  که  امیدواریم 
طریق هنرهای خود را در آینده در شرکت های معتبر و شناخته 
شده استارت آپی و دانش بنیانی پیش ببرند. ما نیز در دانشگاه 
شیراز زمینه مناسبی را برای بهره بردن از تمامی این جذابیت ها 

و پتانسیل ها فراهم می کنیم.
طرح ملی کار، مهارت و نوآوری دختران دانشجو موسوم به کمند 
آموزی  کار، مهارت  مفاهیم  با  دانشجو  با هدف آشنایی دختران 
و کارآفرینی، برگزاری کارگاه های تخصصی کار و مهارت افزایی 
برای دختران، ایجاد ارتباط بین دانشجویان و شرکت های دانش 
بنیان، پارک های علم و فناوری و صندوق های حامی کارآفرینی 
در دانشگاه های منتخب سراسر کشور برگزار شد. ارائه محصوالت 
و طرح های دختران دانشجو جهت بازدید صاحبان صنایع، ایجاد 
فضای با نشاط در بین دانشجویان، توانمندسازی دختران دانشجو 
و حمایت از ایده ها و طرح های نوآورانه آن ها از دیگر اهداف این 

طرح ملی است.

تحقق عدالت جنسیتی و توجه به مطالبات زنان 
در اولویت است
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تولد دو فرشته کوچک، در آمبوالنس پایگاه جاده ای 
اورژانس 11۵ لیردف جاسک

اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی  رئیس 
هرمزگان از انجام دو زایمان در آمبوالنس، در یک روز خبر داد.

دکتر حسین قاسمی گفت: ساعت ۳:۱۲ دقیقه بامداد مورخ ۶ مرداد، پیرو 
درخواست پزشک درمانگاه لیردف، جهت اعزام آمبوالنس برای انتقال یک 
مادر باردار پر خطر، باالفاصله آمبوالنس پایگاه جاده ای اورژانس ۱۱۵ لیردف 

به محل اعزام شد.
وی با اشاره به اینکه این مادر باردار ۳۶ ساله لیردفی، دو قلو بادار بوده و در 
هفته ۳۳ بارداری قرار داشته، که با شروع دردهای ناشی از فرآیند زایمان 
به درمانگاه مراجعه کرده که با توجه به نیاز مادر و نوزاد، به دریافت مراقبت 
های ویژه بعد از زایمان، مادر به همراه مامای مرکز با آمبوالنس پایگاه جاده 
افزود: در طول  بیمارستان جاسک میشود  عازم  لیردف  اورژانس ۱۱۵  ای  
تکنسین  و  ماما  به کمک  ها  قل  از  یکی  زایمان،  فرآیند  پیشرفت  با  مسیر 
های اعزامی، محمد نیا مدلی و موسی شریفی نیا در صحت و سالمت کامل 

به دنیا می آید.
دکتر قاسمی در ادامه افزود :جنسیت این فرشته کوچک مونث بوده و بعد 
از دریافت اقدامات درمانی و حمایتی اولیه از قبیل ساکشن، اکسیژن تراپی  
به همراه مادر، به بیمارستان خاتم االنبیاء  جاسک منتقل میشودو  قل دوم 
و سالمت  در صحت  زایشگاه  پرسنل  تالش  با  بیمارستان،  زایشگاه  در  نیز 

کامل به دنیا آمد.
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی  رئیس 
درمانگاه  از  نیز  شب  دقیقه   ۲۰:۳۳ ساعت   : گفت  همچنین   هرمزگان  
باردار  مادر  یک  انتقال  برای  لیردف،  کیلومتری   ۱۵ در  پیوشک،  روستای 
دیگر درخواست آمبوالنس شد که مجددا آمبو النس پایگاه جاده ای اورژانس 
۱۱۵ لیردف به محل اعزام شد. بعد از رسیدن تیم اعزامی به محل فوریت، 
مادر در معیت مامای درمانگاه به بیمارستان اعزام میشود که در طول مسیر 
با پیشرفت فرآیند زایمان، نوزاد دختر به کمک مامای درمانگاه و تکنسین 
های اعزامی عبداهلل شیهی و موسی شریفی نیا در صحت ک سالمت کامل 

پا به این دنیا می گذارد.
و مادر و نوزاد با حال عمومی مساعد جهت ادامه درمان به بیمارستان خاتم 

االنبیاء جاسک منتقل شد.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار تشریح کرد:

جزئیات مصوبه بسته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان 
خانوار

 معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات مصوبه 
را  زنان خانوار شش دهک درآمدی  تامین مسکن  به  بسته حمایتی کمک 

تشریح کرد.
گرفته،  های صورت  پیگیری  و  تالش  پی  در  گفت:  فر«  »ابراهیم صادقی   
خوشبختانه بسته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان سرپرست خانوار در 
ستاد ملی زنان و خانواده به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تصویب شد.

ازتامین مسکن زنان سرپرست خانوار)به ویژه زنان  وی درخصوص حمایت 
کارگر سرپرست خانوار(، ثبت نام شده در طرح اقدام ملی مسکن اعالم کرد؛ 
متقاضیان واجد شرایط بر اساس دهک های درآمدی اولویت بندی شده اند 

و اقدامات ویژه ای دراین بسته حمایتی برای آنها پیش بینی شده است.
و فروش  تومانی ساخت  پرداخت تسهیالت ۲۰۰ میلیون  فر گفت:  صادقی 
اقساطی برای هر واحد مسکونی با نرخ سود ۴ درصد برای زنان سرپرست 
سرپرست  زنان  برای  درصد   ۹ سود  نرخ  و  سه  تا  یک  های  دهک  خانوار 
خانوار دهک های چهار تا شش، معافیت ۱۰۰ درصدی هزینه عوارض صدور 
پروانه ساختمانی، کمک بالعوض ۳۰ میلیون تومانی توسط دولت، پرداخت 
۳۰ میلیون تومان نیز بعنوان کمک بالعوض توسط دستگاه های حمایتی 
و حساب ۱۰۰  مستضعفان  بنیاد  )ره(،  امام خمینی  امداد  کمیته  از جمله 
بینی  پیش  مصوبه  این  در  که  است  اقدماتی  جمله  از  )ره(،  امام  حضرت 

شده است.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در 
با همکاری وزارت راه و شهرسازی تالش  واقع در تهیه این بسته حمایتی 
شده است با کاهش سهم آورده متقاضیان و پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
زنان  برای  تامین مسکن  پروانه ساختمانی، موضوع  و حذف عوارض صدور 

سرپرست خانوار تسهیل شود .
وی افزود: سهم آورده نقدی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط طرح اقدام 
تنها ۳۰ میلیون  مالکیت یک واحد مسکونی ۸۰ متری،  برای  ملی مسکن 
تومان و هنگام تحویل واحد مسکونی خواهد بود و و مابقی هزینه آن در قالب 

تسهیالت ارزان قیمت و کمک های بالعوض تامین می شود.
به گفته صادقی فر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از ظرفیت 
شرکت های زیر مجموعه خود در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های 
مسکونی گروه های هدف، نهایت همکاری را  در اجرای این مصوبه خواهد 

داشت .

وی خاطر نشان کرد:زنان کارگر سرپرست خانوار که در سامانه طرح اقدام 
ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کرده اند نیز مشمول این مصوبه 

خواهند بود .
ابتکار: امیدواریم رویداد کمند آغاز افقی نوین در دانشگاه ها 

باشد
کار،  طرح  اینکه  بیان  با  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 
مهارت و نوآوری دانشجویان )کمند( رویدادی کلیدی و راهبردی برای دولت 
ادامه دهد و  با قوت  را  این طرح  بعد  امیدواریم دولت  بود، گفت:  دوازدهم 

رویداد کمند آغاز یک حرکت و افقی نوین در دانشگاه ها باشد.
ابتکار در مراسم اختتامیه طرح کار، مهارت و نوآوری دانشجویان  معصومه 
با  کمند  طرح  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  مجازی  صورت  به  که   )۲ )کمند 
با  و  داشته  بسیار خوبی  نتایج  علمی  هیات  اعضای  و  دانشجویان  همکاری 
توجه به تنوع موضوعاتی که طی این طرح به آنها پرداخته شده است،  یکی 

از رویدادهای خوب و موثر بوده است.
بین  اتصال  برای  الگوسازی  که  جهت  این  از  کمند  رویداد  داد:  ادامه  وی 
دانشجویان و بازارکار داشته، بسیار ارزشمند است؛ همچنین مطلبی کلیدی 
تا دانشجویان در کنار آموزش هایی  بوده  برای دولت دوازدهم  و راهبردی 
که در رشته های خود به صورت تخصصی می بینند، بتوانند برای دستیابی 
به یک مهارت و کسب و کار هم آموزش ببینند و هم آمادگی الزم را برای 

اشتغال و کارآفرینی پیدا کنند.
آموزی می  اینکه طرح کمند و مهارت  به  اشاره  با  معاون رئیس جمهوری 
کند،  کار کمک  و جویای  بیکار  دانشجوی  به خیل جمعیت دختران  تواند 
خاطرنشان کرد: همچنین اجرای این طرح نیازی را که به تولیدات و خدمات 

ارزنده این قشر از جامعه هست را مرتفع می کند.
ابتکار با تاکید بر اینکه این طرح مورد استقبال خوب دانشجویان قرار گرفته 
است، ادامه داد: ایده پردازی از دیگر مزایای این طرح است که کمتر به آن 
پرداخته شده بود. اما در حال حاضر دانشجویان می توانند ایده های خود 

را ارایه دهند.
وی افزود: در کنار طرح کمند، رویداد صنایع دستی و مد و لباس دانشجویان 
دنبال شد که پیش از شیوع کرونا به صورت نمایشگاه های فیزیکی برگزار 
شده بود. در حال حاضر یک نمایشگاه و بازار دائمی برای فروش کاالهای 
دانشجویان به صورت مجازی تنظیم شده است که نوعی اتصال بین طرح و 

رویداد کمند و دانشحویان فعال در بازار کار است. 
ابتکار با اشاره به طرح توان افزایی سفیران فرهنگی به عنوان دیگر برنامه 
افزایی،  توان  باارزش، بیشتر روی  این طرح  یادآور شد:  های رویداد کمند، 
ارتقای تاب آوری اجتماعی و مهارت های ارتباطی و گفتگو تاکید دارد و به 

خوبی در دانشگاه ها برگزار شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که دولت آینده این طرح ها را با قوت ادامه دهد و 
گفت: انتظار داریم این مرحله از رویداد کمند که اجرا شد، آغاز یک حرکت 
و افقی نوین در دانشگاه ها باشد، استمرار پیدا کند و این مراسم اختتامیه، 

پایان این حرکت نباشد بلکه آغاز راه باشد.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه ما نهالی از یک الگوی موفق در زمینه 
توان افزایی دانشجویان معرفی و اجرا کردیم، افزود: انتظار داریم دانشگاه ها 
با ظرفیت های ارزشمندی که دارند، جریانی را که در این زمینه به وجود 
آمده است، ادامه دهند و دانشجویان دختر و پسر، فرصت داشته باشند که هر 
ترم پایانی از رویداد کمند بهره بگیرند و ایده های خود را ارایه دهند. ضمن 

اینکه رویاهای خود را از طریق این طرح به ثمر برسانند.
ابتکار یادآور شد: امیدواریم کماکان ادامه این فعالیت ها را شاهد باشیم و 
دولت آینده تمام این طرح ها و برنامه ها را ادامه دهد چرا که دستاوردهای 
و  گرفته  ها شکل  این طرح  با  اجتماعی خوبی  های  و سرمایه  ملی  بزرگ 

نباید از بین بروند.
ابتکار از آزادی تعدادی از زنان زندانی به دلیل شیوع کرونا 

خبر داد
معاون رئیس جمهوری در توییتی از آزادی تعدادی از زنان زندانی به دلیل 
شیوع کووید ۱۹ خبر داد و نوشت: هفته گذشته موضوع شیوع کرونا در بند 
 زنان  زندان اوین را شخص رییس جمهوری در جلسه هیات دولت مطرح و 

پیگیری کرد.
نوشت:  کرد،  منتشر  خود  توئیتر  صفحه  در  که  پیامی  در  ابتکار  معصومه 
هفته گذشته موضوع شیوع کرونا در بند  زنان  زندان اوین را شخص آقای 
روحانی در جلسه هیات دولت مطرح و از سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری 

خواستار پیگیری از قوه قضاییه و رسیدگی به موضوع شدند.
از زندانیان آزاد شدند که  افزود: خوشبختانه به فاصله دو روز تعدادی  وی 

امیدوارم ادامه یابد.
همکاری معاونت امور زنان و تشکل های مردم نهاد در 

ساخت ۸ فیلم مستند
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اقدام به تهیه ۸ فیلم مستند 
از ۸ تشکل مردم نهاد زنان و خانواده کرده است که اکثر آنها بیش از ۳۵ 

سال سابقه فعالیت دارند.

از  ریاست جمهوری، هدف  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  از  ایرنا  گزارش  به 
اینکار طرح و معرفی رویکردها و شیوه هایی بوده است که می تواند یک نهاد 

غیردولتی با فعالیت داوطلبانه را موفق و پایدار نگهدارد.
این فیلم ها هم اکنون در سایت هاشور و در لینک

https://b۲n.ir/r۱۱۹۴۰
در دسترس بوده و شهروندان فقط با ثبت نام در این سایت می توانند آنها 

را رایگان مشاهده کنند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از شهروندان خواست با مشاهده 
و  رشد  برای  راهکارها  بهترین  از  را  خود  دریافت  و  تحلیل  مستندها،  این 
ارایه  خیریه  و  غیردولتی  های  تشکل  پیشرفت  و  همنوعان  یاری  گسترش 

کنند.
ضمن اینکه با مشاهده فیلم و شرکت در مسابقه ارایه تحلیل ها، به ۳ تحلیل 

برتر در حداکثر ۱۵۰ کلمه، جوایزی تعلق می گیرد.
Women@ الکترونیکی  به پست  تا ۱۰ مرداد  ارسال تحلیل ها  فرصت 

iripo.ir است.
مشاهده این فیلم ها می تواند ایده های خوبی فارغ از شرکت در مسابقه نیز 

برای عزیزان داوطلب جامعه مدنی و امور خیریه داشته باشد.
آموزش مهارت زندگی سوپاپ اطمینانی برای کاهش 

آسیب های اجتماعی است
 معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه با مسایلی 
مهارت های  آموزش  گفت:  هستند،  آن  درگیر  جوانان  که  داریم  کار  و  سر 
زندگی و خوب زیستن از سن پایین، همانند سوپاپ اطمینان، آسیب های 
ارتباطی  از فقدان مهارت های تفکر، خالقیت و مهارت های  اجتماعی ناشی 

را کاهش می دهد.
خوب  مهارتهای  مجازی  های  دوره  از  رونمایی  مراسم  در  ابتکار  معصومه 
زیستن با سه محور امید، مقابله با باورهای غلط و کنترل هیجانات و هوش 
هیجانی که با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در دفتر 
معاونت بر گزار شد، اظهار داشت: در زمینه گفت و گوی بین نسلی و آموزش 
مهارت های خوب زیستن تعامل خوبی میان معاونت امور زنان و آموزش و 

پرورش صورت گرفته است.
وی با ابراز امیدواری از استمرار یافتن آموزش این مهارت ها در دولت آینده، 
طول  تمام  در  آن  مداوم  آموزش  و  زیستن  خوب  مهارت  کرد:  خاطرنشان 
است که  پرورش  و  آموزش  و  عالی  آموزش  کلیدی  از مسایل  یکی  زندگی 

همیشه نیاز به تمرین آن است.
معاون رئیس جمهوری درباره سن آموزش مهارت های خوب زیستن، یادآور 
تاثیرگذاری  شود  داده  آموزش  تر  پایین  سن  از  چه  هر  مهارتها  این  شد: 
بیشتری دارد ضمن اینکه آسیب های اجتماعی ناشی از فقدان مهارت های 

تفکر، خالقیت و مهارت های ارتباطی، کاهش می یابد.
می  افراد  روی  پیش  روشن  افقی  ها،  مهارت  این  آموزش  داد:  ادامه  ابتکار 
گشاید و آنان را در ساخت آینده ای پر از رشد و اعتالی فردی و خانوادگی 

یاری می دهد.
 وی با تاکید بر اینکه ما با مسایل انتزاعی سر و کار نداریم بلکه با مسایلی 
سرکار داریم که جوانان درگیر آن هستند، افزود: به همین دلیل باید قابلیت 
ها و مهارت هایی را برای زندگی رو به رشد و متعالی داشته باشند. معاون 
رییس جمهوری با یادآوری اینکه نشر کتاب های آموزش مهارت ها از سال 
۹۷ نهایی شده است، گفت: با شیوع کرونا این آموزش ها به فضای مجازی و 
با حمایت آموزش و پرورش به برنامه شاد وارد شد که انتظار می رود بعد از 
کرونا هم به صورت مجازی در اختیار همه قرار گیرد و استمرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه این آموزش ها به مربیان کمک می کند تا بتوانند دانش 
آموزان را در تقویت مهارت هایشان حمایت و در آن ها رصد کنند، متذکر 
شد: کسب این مهارت ها برای تمامی دختران و پسران سرزمینمان الزم و 
ضروری است بخصوص برای دختران که بیشتر در معرض آسیب و سختی 
ها قرار دارند. ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود از همکاری تمامی ارگان 
ها با دولت دوازدهم در جهت تحق عدالت جنسیتی و آموزش مهارت خوب 
زیستن تشکر کرد و گفت: در آستانه عیدغدیر خم قرار داریم و امیدواریم 

بتوانیم در عمل و در رفتار و کردار شیعه حضرت علی )ع( باشیم.
طرح جوانی جمعیت  و حمایت از خانواده به مجلس برگردانده 

می شود
 سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح جوانی جمعیت  و حمایت از خانواده 

برای اصالحات بیشتر به مجلس شورای اسالمی برگردانده می شود.
پیام رسان  در  خود  در صفحه شخصی  چهارشنبه  روز  نظیف  طحان  هادی 
توییتر، نوشت: دیروز و امروز)۵ و ۶ مرداد( شورای نگهبان در نوبت صبح و 
عصر چهار جلسه برگزار کرد و به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 

رسیدگی شد.
وی گفت: با اصالحات صورت گرفته از سوی مجلس، بسیاری از ابهامات و 
از آنها همچنان باقی بود که این موارد به  اما برخی  ایرادات رفع شده بود 

مجلس ارسال خواهد شد.

اخبار کوتاه حوزه بانوان



به  پرستاری  حق  اختصاص  از  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
داد  از شهادت جانبازان عزیز خبر  نخاعی پس  همسران جانباز قطع 
این جانبازان  و عنوان کرد: مصوب شد که ۷۰ درصد حق پرستاری 
منابع  از  نیز در سال جاری  این مصوبه  اجرای  بودجه  و  بماند  پایدار 

داخلی بنیاد تأمین شد.
تفاهم نامه همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری با حضور معصومه ابتکار و سعید اوحدی 

معاونان رئیس جمهوری به امضا رسید.
 اوحدی در مراسم امضای این تفاهم نامه ضمن تبریک عید سعید غدیر 
خم به عنوان یکی از مهم ترین اعیاد در تاریخ اسالم، گفت: امضای این 
الهی  ایام مقدسی می تواند از حکمت های  تفاهم نامه در چنین روز و 
باشد. به اعتقاد من جای امضای این تفاهم نامه که در گذشته مغفول 
مانده بود و برای نخستین بار بین بنیاد و معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری انعقاد می شود بسیار خالی بود و خوشحالیم که در 

آخرین روزهای دولت دوازدهم این مهم محقق شد.
خانواده  و  زنان  مسئله  ادامه  در  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
کرد:  اضافه  و  خواند  تاریخ  در  چالشی  همواره  موضوعات  از  یکی  را 
در ادوار و اعصار مختلف تاریخ نگاه متفاوتی به جایگاه و ارزش زنان 
وجود داشته است، اما با ظهور اسالم تحول ویژه ای در این حوزه اتفاق 
افتاد و نگاه عدالت طلبانه ای نسبت به زن شد. اینکه اولین مسلمان و 
اولین شهید اسالم زن هستند بیانگر جایگاه ویژه دین اسالم به عنوان 
کامل ترین دین و مبتنی بر فطرت انسان است که پیش از آن مغفول 

مانده بود.
هم  امروز  جامعه  در  متأسفانه  اینکه  بیان  با  رییس جمهوری  معاون 
کوتاهی هایی دربار ه نقش زن شده است؛ تصریح کرد: قبل از برگزاری 
کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز و تجلیل از ۱۷ هزار زن شهید، 
جانباز و آزاده کشور، هرگاه از ایثار و ایثارگری صحبت می شد، شهدا، 
جانبازان و آزادگان مرد در ذهن ها تداعی می شد اما بعد از برگزاری 
این کنگره ملی -که یک نقطه عطف بزرگ در خود بنیاد است- تحول 
جامعه  عموم  در  و  بنیاد  مجموعه  در  ایثارگر  زنان  به  نگاه  در  جدی 

اتفاق افتاد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به وجود ۲۶ زن جانباز قطع 
نخاع و یک بانوی قطع نخاع گردن در کشور، عنوان کرد: یکی از آثار 
وضعی کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز که با همکاری بنیاد شهید 
و امور ایثارگران و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار 
شد، افتتاح آسایشگاه جانبازان زن قطع نخاعی کشور برای نخستین 

بار در آینده بسیار نزدیک است.
اوحدی همچنین از اختصاص حق پرستاری به همسران جانباز قطع 
نخاعی پس از شهادت جانبازان عزیز خبر داد و عنوان کرد: متأسفانه 

تا پیش از این پس از شهادت جانبازان قطع نخاعی و ۷۰ درصد عزیز 
حق پرستاری همسرانشان که عمر و سالمتی خود را خرج جانبازان 
کرده بودند، قطع می شد اما خوشبختانه مصوب شد که ۷۰ درصد حق 
پرستاری این جانبازان پایدار بماند و بودجه اجرای این مصوبه نیز در 
در  در تالش هستیم  و  تأمین شد  بنیاد  داخلی  منابع  از  سال جاری 

سنوات آینده در بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران گنجانده شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه مسائل خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران شبیه عموم مردم نیست و باید کار پژوهشی 
ایثارگر صورت  ویژه ای درباره خانواده شاهد، به ویژه دختران شاهد و 
می کند،  فراهم  را  شرایط  این  که  تفاهم نامه  این  جای  گفت:  بگیرد؛ 
بسیار خالی بود. مطمئناً این تفاهم نامه به عنوان یک سند مهم در دو 
تفاهم نامه ثبت خواهد شد و یک ریل گذاری خوب  مجموعه طرفین 

برای ادامه مسیر خواهد بود.
معاونت امور زنان به حق پرستاری همسران جانباز توجه ویژه دارد

از همکاری  و سپاسگزاری  تبریک عید سعید غدیر  نیز ضمن  ابتکار، 
خوب بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال گذشته به ویژه در برگزاری 
یک  کنگره  این  کرد:  عنوان  تاریخ ساز  فرشتگان  لشکر  ملی  کنگره 
و  شهید  بنیاد  کمک  با  بار  نخستین  برای  که  بود  ملی  مهم  رویداد 
امور ایثارگران شکل گرفت که امیدواریم ماندگار باشد و در سال های 

آینده تکرار شود.

به فعالیت ها  اشاره  با  امور زنان و خانواده  معاون رئیس جمهوری در 
و دستاوردهای کمیته علمی کنگره ملی لشکر فرشتگان تاریخ ساز که 
کمیته  این  در  که  علمی  کار  کرد:  عنوان  بود،  معاونت  این  عهده  بر 
اصالح  در  هم  و  زنان  حقوق  جهت  از  هم  گرفت  شکل  کنگره  در 

سیاست های مرتبط با ایثارگران بسیار مفید است.
مدیریت  و  بانکی  مدیریت حساب های  لوایح  تصویب  و  تدوین  ابتکار 
سرمایه بورس فرزندان تحت سرپرستی زنان سرپرست خانوار و اضافه 
شدن نام و نام خانوادگی مادر در اطالعات فردی در تراشه کارت ملی 
و خانواده  زنان  امور  معاونت  توسط  پیگیری شده  مهم  اقدامات  از  را 
مهم  درخواست های  جزو  لوایح  این  افزود:  و  خواند  جمهوری  رئیس 
درخواست های  و  مطالبات  البته  بود.  شهدا  خانواده های  و  همسران 
خانواده های محترم ایثارگر از سر عزت است، فردی نیست و برای همه 

جامعه درخواست می کنند.
به ویژه  ایثارگر  و  شاهد  خانواده های  با  مستمر  ارتباط  ادامه  در  وی 
همسران و مادران شهدا را از توفیقات خود در دوران مسئولیت خود 
افزود:  و  برشمرد  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  در 
ما  و  می داد  ما  به  مضاعفی  انگیزه  همیشه  عزیزان  این  صحبت های 

بیشتر از این عزیزان از این ارتباط بهره بردیم./ ایرنا

اختصاص حق پرستاری به همسران جانباز قطع نخاعی 
حتی پس از شهادت جانباز
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الزام یا اختیار دانش آموزان از اول مهر برای حضور در مدرسه منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه آیا حضور دانش آموزان از اول مهر در مدارس 
الزامی است؟ اظهار کرد: باید ستاد ملی کرونا در این 
و  جهانی  گسترده  مطالعات  البته  بگیرد  تصمیم  باره 
تجربه غالب کشورها حاکی از آن است که مخاطره ای 
متوجه دانش آموزان نیست اما دور بودن از مدرسه 
مخاطرات قطعی دارد. همه تالش ها در جهت آموزش 

باکیفیت است.
افتتاحیه سی و  محسن حاجی میرزایی در حاشیه مراسم 
پنجمین اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر 
کشور که در اردوگاه باهنر برگزار شد درباره روند بازگشایی 
بیندیشیم  بیشتری  تمهیدات  است  الزم  گفت:  مدارس 

سناریوهای  و  تجهیز  موثرتر  کار  برای  را  انسانی  نیروی  و 
مختلف را مرور کنیم. 

وی افزود: بازگشایی مدارس، همزمان با تغییر دولت است و 
نگرانیم که تغییر دولت به شروع سال تحصیلی آسیب بزند. 
یک هدف از برگزاری این اجالس همین است . تغییر دولت 
یک نقطه عطفی است. طی سال های گذشته تالش هایی 
مجموعه  می خواهیم  و  ایم  داده  انجام  را  اقداماتی  و  کرده 
برای  تا  کنیم  دسته بندی  را  ها  یافته  و  مرتب  را  اقدامات 
شروعی دیگر آماده شویم. یک سال تحصیلی تمام شده و 

سال جدیدی قرار است، آغاز شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تقریبا ۳۰ درصد از 
مدارس جمعیت کمتر از ۵۰ دانش آموز دارند و به شرط 
رعایت فاصله اجتماعی بدون مشکل می توانند سال تحصیلی 
را حضوری آغاز کنند، گفت: برخی مدارس در شهرها تراکم 
باالتری دارد و اگر ملزم به رعایت فاصله اجتماعی باشیم، 
دانش آموزان را در طول هفته تقسیم می کنیم. سال گذشته 
هم تجربه کسب کرده ایم و دستورالعمل مقامات بهداشتی 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سرویس  رانندگان  و  معلمان  واکسیناسیون  داد:  ادامه  وی 
واکسیناسیون  است  قرار  است.  دستورکار  در  نیز  مدارس 
معلمان از روز عید سعید غدیر آغاز شود و برای رانندگان 
شدن  مشخص  و  کالس بندی  محض  به  هم  سرویس 
تحصیلی  سال  شروع  از  قبل  آموزان،  دانش  تردد  مسیر 

واکسیناسیون انجام خواهد شد.
حاجی میرزایی افزود: به جهت اینکه با اضافه کردن معلمان 
غیردولتی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرسنل فرهنگیان داریم، 
انجام  پایان مرداد  از  امر قبل  این  تا  هماهنگی هایی شده 

شود.
واکسیناسیون  برای  اقدام  و  نام  ثبت  چگونگی  درباره  وی 
گفت: چون مسئولیت انجام این کار برعهده وزارت بهداشت 
است، فردا دکتر رئیسی - سخنگوی ستاد ملی کرونا - در 
اجالس شرکت و کیفیت و نحوه اجرا را بیان می کند البته 

تالش می شود قبل از شروع سال تحصیلی انجام شود.
حاجی میرزایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حضور 
دانش آموزان از اول مهر در مدارس الزامی است؟ اظهار کرد: 
باید ستاد ملی کرونا در این باره تصمیم بگیرد البته مطالعات 
از آن است  گسترده جهانی و تجربه غالب کشورها حاکی 
بودن  اما دور  آموزان نیست  که مخاطره ای متوجه دانش 
دارد. همه تالش ها در جهت  از مدرسه مخاطرات قطعی 

آموزش باکیفیت است.
وزیر آموزش و پرورش درباره تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت 
نیروی انسانی گفت: تعهد کرده بودیم قبل از پایان دولت 
تمام کسانی که قبل از ۹۲ به کار گرفته شده بودند، تعیین 
تکلیف شوند که همه تکلیفشان روشن شده است و آخرین 
فرهنگیان  دانشگاه  به  و  کردند  شرکت  آزمون  در  گروه 
می روند تا آموزش های الزم را طی کنند. بیش از ۱۰۰ هزار 

اساسنامه  ماده ۲۸  تبدیل وضعیت همچنین  از طریق  نفر 
دانشگاه فرهنگیان را در سال گذشته جذب کردیم و پیش 
به  تدریج  به  آینده  سال  چند  طی  که  است  این  ما  بینی 

آرامشی در حوزه نیروی انسانی دست خواهیم یافت.
یکساله  فرهنگیان  دانشگاه  آموزشی  های  دوره  افزود:  وی 
ما  با  هم  قبل  از  شدگان  پذیرفته  از  برخی  چون  است 
همکاری می کنند و بنا بر ادامه همکاری است و وقتی یک 
پودمان را طی می کنند، در کنار استمرار آموزش در مهرماه 
در مدارس به کار گرفته خواهند شد. پیش بینی می کنیم 
که ۵۰ هزار نفر از مهرماه به صورت رسمی با ما همکاری 
کنند و مابقی هم که به صورت حق التدریس با ما کار می 

کردند، حق التدریس شان قطع نخواهد شد.
نیاز  مورد  نیرو  هزار   ۲۹۰ اینکه  بیان  با  میرزایی  حاجی 
آموزش و پرورش است که به طرق مختلف تامین می شود، 
گفت: جذب از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 
بخواهیم  منحصرا  اگر  اما  است  بینی شده  پیش  قانون  در 
را طی کنیم،  فرهنگیان  دانشگاه  و  مسیر کنکور سراسری 
چهار سال طول می کشد تا دانش آموختگان وارد سیستم 
شوند  اما از طریق ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، 
یک  می شوند،  پذیرش  دیگر  دانشگاه های  فارغ التحصیالن 
سال آموزش می بینند و وارد سیستم می شوند که آن هم از 

مسیر دانشگاه فرهنگیان انجام می شود.
منبع ایسنا
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»نازنین بیاتی« داور هشتمین جشنواره »نقش تن پوش« شد
هشتمین  داوری  هیات  عضو   ۷ از  یکی  عنوان  به  بیاتی«  »نازنین 

جشنواره ملی »نقش تن پوش« معرفی شد.
مریم کهوند، بیتا بهرامی، مهناز امیرمعز، بهنام محمدی، پیمان پاکزاد، 
سمیه شیخی و نازنین بیاتی به عنوان اعضای هیات انتخاب و  داوری 

این دوره از جشنواره معرفی شدند.  
و  هنر  دانشگاه  تجسمی  دانشکده  علمی  هیات  عضو  کهوند  مریم 
مدیرگروه گرافیک و تصویرسازی این دانشگاه است. بیتا بهرامی قصر 
هنر،  دانشگاه  فارغ التحصیل  اراک،  هنر  دانشکده  علمی  هیات  عضو 
طراح مد و لباس و رییس هیات مدیره انجمن صنفی ارایه های تزیینی 

مد و لباس کشور است.
مدیر  هیات  دبیر  و  عضو  لباس،  و  مد  حوزه  فعال  امیرمعز  مهناز 
اتحادیه پوشاک تهران است. بهنام محمدی فارغ التحصیل هنر، طراح، 

تولیدکننده حوزه پوشاک و صاحب برند است.
برند  صاحب  و  تولیدکننده  لباس،  و  مد  عرصه  فعال  پاکزاد  پیمان 
و  طراح  هنر،  دانشگاه  فارغ التحصیل  شیخی  سمیه  است.  پوشاک 

صاحب برند شال و روسری است.
این  لباس و صحنه در  با سابقه طراحی  بازیگر سینما،  بیاتی  نازنین 
عرصه است.  هیات داوری دوره هشتم جشنواره نقش تن پوش ابتدا از 
میان بیش از ۱۰۰۰ اثر، ۱۱۱ اثر را جهت شرکت در نمایشگاه برگزیدند و 
در ادامه فرآیند بعد از دریافت مشاوره توسط منتخبین و اجرای نهایی 

آثار، به داوری آثار پرداخته و رتبه های برگزیده را تعیین کردند.  
شایان ذکر است طبق اعالم دبیرخانه جشنواره، جوایز نقدی این دوره 
به  روسری  و  شال  و  تی شرت  بخش های  از  یک  هر  در  جشنواره  از 
خواهد  تومان  میلیون  یک  و   ۲  ،۴ ترتیب  به  سوم  تا  اول  رتبه های 
شایسته  عنوان  به  اثر  دو  حجاب  و  عفاف  بخش  در  همچنین  بود. 
به  تن پوش  نقش  جشنواره  هشتمین  شد.    خواهند  معرفی   تقدیر 
اتحادیه  مشارکت  با  و  هنر  دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاونت  همت 
معاونت  حمایت  با  همچنین  ایران  هنرمندان  خانه  و  تهران  پوشاک 
ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، معاونت فرهنگی وزارت علوم، 
کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، دانشگاه ها و دانشکده های هنری، 
ستاد فناوری های نرم و هویت ساز و به دبیری امین مختاری در تابستان 

۱۴۰۰ برگزار می شود.
کلیات الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت در 

کمیسیون اجتماعی تصویب شد
 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از تصویب کلیات 
کمیسیون  امروز  جلسه  در  خشونت  برابر  در  زنان  از  حمایت  الیحه 

اجتماعی خبر داد.
علی اصغر عنابستانی در توضیح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس 
گفت: در جلسه امروز کمیسیون الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت 
در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و کلیات آن به تصویب رسید.

نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: البته طرحی هم در همین راستا 
در کمیسیون است که در بررسی جزییات الیحه از نظرات طراحان آن 
طرح هم استفاده می شود اما مبنا همان الیحه دولت است که امروز 

کلیات آن تصویب شد که اتفاقات بسیار خوبی بود.
عنابستانی تصریح کرد: بحث حمایت و صیانت از زنان در برابر خشونت 
از مدت ها قبل و از زمان دولت هشتم و نهم در مجلس مطرح بود اما در 
دولت آقای روحانی بحث تبدیل آن به الیحه و ارجاع به مجلس جدی 

شد اما طوالنی شد و به مجلس نیامد.
وی ادامه داد: بخشی از آن قضایی تشخیص داده شد و به قوه قضاییه 
نوبت  در  است که  ماه  اکنون هم چند  و  ماند  آنجا  در  و مدتی  رفت 
مجلس قرار دارد که در نهایت این بخش به نتیجه رسید و کلیات آن 
در کمیسیون تصویب و به کمیته مربوطه ارجاع شد که پس از کار 

روی جزییات،  به صحن کمیسیون برگردد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: طرح اصالح موادی 
از  استانی  یا  شهرستانی  عمران  توسعه  شرکت های  تاسیس  قانون  از 
و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  امروز  جلسه  در  که  بود  موضوعاتی  دیگر 
این  برای  طرح   ۳  ،۲ گفت:  عنابستانی  رسید.  تصویب  به  آن  کلیات 
موضوع آمده بود،  که اصالح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت های تعاونی 
توسعه شهرستانی و اصالح موادی از این قانون بودند. همه اینها با هم 
تلفیق شده بود و با نظر کمیته تبدیل به طرح اصالح موادی از قانون 
تاسیس شرکت های تعاونی توسعه شهرستانی و استانی شد و برخی 
از مواد آن هم بررسی شد. وی تصریح کرد: مبنای کلی این طرح این 
است که موانع پیش روی شرکت های توسعه شهرستانی کاهش یابد تا 
اینها بتوانند در حوزه گسترش شهرستانی و توسعه تعاونی بهتر عمل 
کنند و خدمات بهتری به آنها ارائه شود به این معنا که به همین میزان 
شهرستانی  توسعه  فراگیر  تعاونی  یک شرکت  شهرستانی  هر  در  که 

هم  استان  هر  در  هم  استانی  تعاونی  شرکت های  می شود،  تاسیس 
بتوانند اجازه تاسیس بگیرند.

این  کلیات  نهایت  در  کرد:  اضافه  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
طرح رای آورد، ۲، ۳ ماده از جزییات آن هم بررسی و باقی آن به جلسه 

بعد موکول شد.
رویکرد جامعی در دولت دوازدهم برای ارتقاء وضعیت 

زنان شکل گرفت
در  اینکه  بر  تاکید  با  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاون 
دولت دوازدهم در مجموع رویکرد جامعی در قالب شاخص های عدالت 
جنسیتی و برنامه های ارتقاء وضعیت زنان در استان ها داشتیم، گفت: 

انتظار ما این است که دولت آینده این برنامه ها را ادامه دهد.
انتخاب  برگزیدگان دهمین دور  از  قدردانی  مراسم  ابتکار در  معصومه 
زنان کارآفرین برتر با آرای مردمی که آخرین مراسم این دوره از انتخابات 
در دولت دوازدهم است، ضمن تشکر از معاونان امور بانوان استان ها 
اظهار داشت: از دور اول انتخاب زنان کارآفرین برتر تا امروز، بیش از ۷۰۰ 
زن کارآفرین معرفی شده اند که ۲۰۰ نفر از آنان از شهرها و روستاهای 

مختلف، کارآفرین برتر اعالم شده اند. 
ایجاد  با  توانست  فراوان  های  پیگیری  و  تالش  با  معاونت  افزود:  وی 
شبکه ارتباطی خوب، این زنان را به بازار شبکه بازاریابی مجازی کاالها 
مهارت  و  بازاریابی  موضوع  در  امروز  آنان  از  بسیاری  که  کند  متصل 
اینکه یکی  بر  تاکید  با  بودند. معاون رئیس جمهوری  های آن موفق 
توانمندافزایی  دوازدهم  دولت  در  زنان  امور  معاونت  رویکردهای  از 
اقتصادی زنان بخصوص زنان سرپرست خانوار به عنوان جامعه هدف در 
عرصه های مختلف بوده است، یادآور شد: این رویکرد بر اساس اسناد 
و  رهبری  مقام معظم  از سوی  تکالیفی شکل گرفت که  و  باالدستی 
رییس جمهوری ابالغ شده بود که در همین راستا با همکاری وزارت 
کشور و وزارت کار توانستیم حدود ۱۴ هزار زن سرپرست خانوار را به 

مرحله توانمندی برای ایجاد کسب و کار رساندیم.
ابتکار طرح توان افزایی زنان و دختران روستایی و عشایری در موضوعات 
و  عنوان  معاونت  اقدامات  دیگر  از  را  کشاورزی  های  فعالیت  مختلف 
خاطرنشان کرد: توان افزایی زنان روستایی برای تولید محصوالت سالم 
و توانمندافزایی تعاونی ها و صندوق های خرد و همکاری با تشکل ها 
برای شناسایی زنان کارآفرین و آموزش تسهیل گران در حوزه کارآفرینی 

از دیگر اقداماتی بود که در این دوره انجام شد.
از  حمایت  جمله  از  مختلف  های  کمپین  از  حمایت  شد:  یادآور  وی 
که  اقتصادی  عرصه  فعال  زنان  آن،  در  که  تحریم  نسل  زنان  کمپین 

توانسته بودند با تحریم ها مقابله کنند در آن معرفی شدند.
ابتکار با تاکید بر اینکه مجموعا رویکرد جامعی در قالب شاخص های 
عدالت جنسیتی و برنامه های ارتقاء وضعیت زنان در استان ها داشتیم 
این  ما  انتظار  کرد:  خاطرنشان  رسیده،  نتیجه  به  و  شده  اجرایی  که 
این  یادآوری  با  ادامه دهد. وی  را  ها  برنامه  این  آینده  است که دولت 
موضوع که معرفی زنان کارآفرین برتر با رای مردم، فرصتی برای زنان 
کارآفرین بود تا معرفی شوند، مردم آنها را بشناسند و بتوانند بهتر کار 
و بازاریابی کنند، تاکید کرد: این آخرین انتخاب زنان کارآفرین برتر در 
دولت دوازدهم بود و امیدواریم در دولت آینده این حرکت ادامه یابد و 

در بخش غیر دولتی هم شاهد روند شناسایی زنان کارآفرین باشیم.
با  ما  زنان  داد:  ادامه  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 
وجود تحریم ها و سخت ترین جنگ اقتصادی بی سابقه علیه کشور و 
شرایط سخت کرونا که اشتغال را چند برابر دشوارتر و فضای ناامیدی 
که جنگ روانی آن را ایجاد کرده، با توکل به خدا و عزم و اراده ای که 
برگرفته از اعتقادات درونی آنها است و با همه توان به عرصه  آمدند و 
فعالیت اقتصادی خود را کنار نگذاشته اند تا آنجا که الگوهای موفقی 

از تاب آوری و صبر و استقامت برای جامعه  و نسل جوان ارائه کردند.
و  صبر  آوری،  تاب  از  الگوهایی  کارآفرین  زنان  اینکه  بیان  با  ابتکار 
استقامت هستند، خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت آینده از این سرمایه 
اجتماعی شکل گرفته استقبال و این برنامه ها استمرار داشته باشد و 
همواره از زنان سرپرست خانوار و یا زنانی که در حال فعالیت اقتصادی 
برای کمک به خانواده هستند، حمایت کنیم زیرا حق این زنان است 

که دیده شوند و کسب و کارهای موفقی را استمرار دهند.
مردم  رای  با  برتر  کارآفرین  زنان  انتخاب  دور  ایرنا، دهمین  گزارش  به 
به کار خود  برتر  نفرات  انتخاب  با  بود،  آغاز شده  ماه  تیر  از دهم  که 
پایان داد. ۲۰ بانوی کارآفرین از ۱۳ استان کشور که توانستند در دور 
دهم نظرسنجی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده 

بیشترین آرا مردمی را کسب کنند.
بر اساس این گزارش، میترا شکرالهی و فاطمه حسن زاده به ترتیب 
از روستای  از روستای هارونکال و فلورد مازندران، فاطمه ریاحی مدوار 
ملک آباد قم، نجمه عبادی و زهرا سلطانی به ترتیب از روستای بزد و 
فتح آباد خراسان رضوی، صدیقه صابری از روستای پنو گلستان، آمنه 

رنجبر از روستای حاضرمیل ایالم، شهپر رئیسیان هرسینی از روستای 
زهرا  و  خوزستان  مالشیه  روستای  از  محمدی  لیدا  کرمانشاه،  تمرگ 
این  روستایی  بخش  برتر  نفرات  گلستان،  ینقاق  روستای  از  جبارزاده 

مسابقه هستند.
نفرات برتر بخش شهری این دوره از مسابقه انتخاب زنان کارآفرین برتر 
هم رقیه خلیفه از بوشهر، خدیجه معظمی گودرزی و نجمیه حسنوند 
از لرستان، مینا شکری فرد از آذربایجان غربی، ندا عمی زاده از گلستان، 
راحله چابکی از خراسان رضوی، مژگان گرجی نژاد از مازندران، سیده 
زهرا فخر نبی از خراسان شمالی، معصومه حسنی از همدان و فاطمه 

رحیمی نژاد از گیالن هستند.
این انتخابات از اسفند ۱۳۹۷ با ایجاد سامانه انتخاب برترین کارآفرینان 
زن بر روی سایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آغاز 
به کار کرد تا مردم و جوامع محلی با کارکرد این بانوان پرانگیزه و آثار 

تالش های آنها آشنا شوند.
در وبینار توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مطرح شد؛
اندونزی خواستار تبادل تجربیات با ایران در حوزه زنان و خانواده شد

وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی ضمن تمجید از 
زنان سرپرست خانوار، خواستار  توانمندسازی  ایران در حوزه  تجربیات 

انتقال تجربیات بین کارشناسان دو کشور در این حوزه شد.
 آی گوستی آیو بینتنگ دارماواتی روز سه شنبه در وبینار بین المللی 
های  همکاری  از  قدردانی  با  خانوار«  سرپرست  زنان  »توانمندسازی 
ایران در حوزه  اقدامات  معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را ستود.
وی با تاکید بر اهمیت تبادل تجربیات بین ایران و اندونزی در حوزه 
و  روابط  این  توسعه  از کودکان خواستار  زنان و حمایت  توانمندسازی 
افزایش رایزنی ها بین مقامات و کارشناسان دو کشور در این حوزه شد.

وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی با اشاره به شیوع 
اقتصاد  ویژه  به  خانوارها  اقتصاد  افتادن  مخاطره  به  و  کرونا  بیماری 
این قشر را در دستور کار  از  زنان سرپرست خانوار، گسترش حمایت 
دولت اندونزی اعالم کرد و گفت: حمایت اقتصادی از زنان به ویژه زنان 
سرپرست خانوار موضوعی مهم برای دولت اندونزی در دوران کرونا است 
و رییس جمهوری ماموریت و اختیارات ویژه ای به وزارت توانمندسازی 

زنان و حمایت از کودکان در این حوزه داده است.
دارماواتی تصریح کرد: حمایت از زنان سرپرست خانوار نباید فقط به 
تامین معیشت و کسب درآمد آنها محدود شود بلکه این زنان در همه 
حوزه ها از جمله مهارت آموزی و مدیریت زندگی به حمایت نیاز دارند و 

این حمایت ها نباید از آنها دریغ شود.
سه  امروز  خانوار«  سرپرست  زنان  »توانمندسازی  المللی  بین  وبینار 
امور زنان و خانواده ریاست  ابتکار معاون  با سخنرانی معصومه  شنبه 

جمهوری برگزار شد.
زنان  وضعیت  درباره  اندونزی  و  ایران  از  کارشناسانی  نشست،  این  در 
سرپرست خانوار در دو کشور و جهان و راهکارهای بهبود شرایط آنها 
ارائه کردند. وجود اشتراکات بسیار در نگاه به خانواده، جایگاه بانوان و 
امور تربیتی کودکان سبب شده است تا حوزه های همکاری  توجه به 
نشست ضمن  این  در  حاضران  باشد.  گسترده  اندونزی  و  ایران  میان 
از  استفاده  خواهان  مابین،  فی  همکاری  تحکیم  و  توسعه  بر  تاکید 
زنان  اقتصادی  توانمندسازی  حوزه  در  به ویژه  یکدیگر  موفق  تجربیات 
سرپرست خانواده، تحکیم جایگاه خانواده و مباحث پرورشی و تربیتی 

کودکان شدند.
دومین محموله واکسن آسترازنکای ژاپن وارد ایران شد

به  ژاپن  کشور  طرف  از  اهدایی  آسترازنکا  واکسن  از  محموله  دومین 
ایران ساعت ۴ بامداد امروز )جمعه( وارد کشور شد. به گزارش آوای دریا 
ایرنا، این محموله بیش از یک میلیون دوز )۱,۰۹۸ ۳۰۰,(  و به نوشته 
است که با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت 
امور خارجه وارد فرودگاه امام خمینی )ره( و تحویل نمایندگان وزارت 
بهداشت شده است. اولین محموله از مجموعه واکسن اهدایی دولت و 
ملت ژاپن نیز عصر جمعه گذشته وارد کشور شد که دربردارنده بیش 

از یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا تولید شده در ژاپن بود.
پیشتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو با اعالم زمان ورود 
این دو محموله از واکسن آسترازنکا اهدایی دولت و ملت ژاپن به کشور، 
المپیک، هماهنگی  با توجه به آغاز بازی های  باره گفته بود:   این  در 

های فشرده ای برای انتقال این محموله ها صورت پذیرفته است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت فعلی تزریق واکسن در کشور، محموله 
کفایت  زمان  تا  را  نیاز کشور  مورد  واکسن  تواند  می  اینچنینی  های 

واکسن های تولید داخل، تامین کند.
 DHL سخنگوی سازمان غذا و دارو  گفت: حمل و نقل بین المللی
بعد از مدت ها، برای انتقال این محموله، همکاری های خود با ایران برای 

انتقال دارو و واکسن  را آغاز کرده است.

اخبار حوزه بانوان



کارآفرین برتر کشوری مالیر به عنوان نماینده استان همدان در 
انتخاب مردمی زنان کارآفرین برتر کشوری  آیین دهمین دوره 
از طریق ویدئو کنفرانس با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس 

جمهوری در امور زنان و خانواده تجلیل شد.
داشت:  اظهار  آیین  این  در  بانوان  امور  در  مالیر  ویژه  فرماندار  مشاور 
کارآفرینان با هدف ارتقای سطح اقتصاد خانواده ها تالش می کنند که 

قابل قدردانی است.
زهرا فراهانی حمایت های ویژه فرماندار مالیر از زنان این شهرستان را 
عامل موثری در رشد و بالندگی بانوان مالیری در حوزه های مختلف و 
انجام اقدامات موثر دانست و بیان کرد: مالیر دارای ۲ عنوان جهانی 
انگور و مبلمان منبت است که زمینه های خوبی را برای اشتغال بانوان 

فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در این زمینه طی سال های اخیر برنامه ریزی های خوبی 
این  در  زیادی  بانوان  و  گرفت  صورت  ریز  منبت  رشته  آموزش  برای 
رشته گرایش پیدا کرده اند که در ایجاد اشتغال و ارتقای سطح اقتصاد 

خانواده ها اثرگذار است.
فراهانی خواستار حمایت بیشتر معاون ریاست جمهوری در امور زنان 
افزود:  و  شد  مالیر  در  هنری  رشته  این  در  شاغل  بانوان  از  خانواده  و 
مالیر شهر زنان غیرت مند و هنرمند است که معصومه حسنی نماینده 
توانمند این بانوان در استان و کشور و فعال در رشته مجسمه، سفال، 

مبلمان شهری و ظروف تزئینی است.
آموزش بانوان مالیری در ۳۸ رشته فنی و حرفه ای

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای مالیر نیز با اشاره به حمایت های 
دوره های  و  برگزاری کالس ها  با  کارآفرینان  از  و حرفه ای  فنی  سازمان 
آموزشی گفت: در طول سال دوره های آموزشی زیادی برای کارآموزان 
این  از  کدام  هر  که  می شود  برگزار  مختلف  رشته های  در  مند  عالقه 

کارآموزان می توانند یک کارآفرین برتر باشند.
کارآموز   ۵۰۰ و  یک هزار  حدود  سال  طول  در  افزود:  راعی  سوسن 
حرفه ای  و  فنی  مرکز  در  مختلف  رشته   ۳۸ در  را  الزم  آموزش های 

خواهران فرا می گیرند.
وی ادامه داد: در مرکز برادران نیز طبق نیازسنجی بازار بیش از یک هزار 
و ۵۰۰ نفر در رشته های کار و دانش و فنی آموزش می بینند که منجر 

به اشتغالزایی می شود.

کارآفرین برتر کشوری نیز به فعالیت ۱۸ ساله خود در رشته های هنری 
مجسمه، سفال، مبلمان شهری و ظروف تزئینی اشاره و بیان کرد: در 
این رشته ها برای ۴۵ نفر اشتغال ایجاد کرده ام که ۱۰ نفر به صورت 
کار  به  مشغول  منزل  در  غیرمستقیم  صورت  به  نفر   ۳۵ و  مستقیم 

هستند.
در  ساعت  نفر  هزار  از  بیش  آموزش  به  اشاره  با  حسنی  معصومه 
و  داخل  در  ما  تولیدی  محصوالت  تمام  افزود:  شده  مطرح  رشته های 
خارج از کشور به فروش می رسد و همه ساله در نمایشگاه های ملی و 

بین المللی حضور داریم.
نکرده ام،  استفاده  تسهیالتی  هیچگونه  از  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
داشتن شغل دولتی را علت عدم اخذ تسهیالت برای توسعه کار خود 
عنوان کرد و گفت: با وجود تمام مشکالت به راه خودم ادامه دادم و این 
برای من بهانه و انگیزه شد تا کار ما به عنوان کارآفرین متفاوت باشد.

این کارآفرین برتر کشوری خواستار حمایت بیشتر مسئوالن برای اخذ 
تسهیالت به کارآفرینان شد و بیان کرد: انتظار داریم امتیازی که دیگر 

کارآفرینان دارند، برای ما نیز در نظر گرفته شود.
رییس جمهوری  معاون  با  کنفرانس  ویدئو  از طریق  که  آیین  این  در 
در امور زنان و خانواده با حضور ۱۳ استان کشور برگزار شد، معصومه 
حسنی به عنوان تنها بانوی کارآفرین استان همدان از شهرستان مالیر 
در رشته مجسمه، سفال، مبلمان شهری در ساخت کتیبه و مجسمه 
و  جمهوری  رییس  معاون  ابتکار  معصومه  سوی  از  تزیینی  ظروف  و 
هدیه  و  تقدیر  لوح  اهدای  با  همدان  استاندار  شاهرخی  سعید  سید 

تجلیل شد.
۲۰ بانوی کارآفرین از ۱۳ استان کشور توانستند در دور دهم نظرسنجی 
آرا  بیشترین  خانواده  و  زنان  امور  در  ریاست جمهوری  معاونت  سایت 

مردمی را کسب کنند./ایرنا

کارآفرین برتر مالیری با حضور معاون رییس جمهوری 
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ابتکار: رویکردهای دولت در حوزه زنان روی کاغذ نماند
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با ابراز 
خرسندی از توسعه همکاری میان ایران و اندونزی 
در حوزه زنان گفت: این توسعه همکاری امکان بهره 
برداری از تجربیات یکدیگر را فراهم کرده که نشان 
می دهد رویکردهای دولت در حوزه زنان صرفا روی 

کاغذ باقی نمانده است.
اندونزی  و  ایران  مشترک  نشست  در  ابتکار  معصومه 
زنان  توانمندسازی  در  ها  نوآوری  و  اقدامات  موضوع  با 
وزارت  معاونین  و  وزیر زن  با حضور  سرپرست خانوار که 
زنان اندونزی به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: 
در  را  متقابل  همکاری  طوالنی  روابط  اندونزی  و  ایران 
که  خوبی  های  نشست  سلسله  در  و  دارند  خود  کارنامه 
دیپلماتیک  اقتصادی،  زمینه  در  کشور  دو  شده،  برگزار 

فرهنگی، مبادالت همکاری های ارزشمندی داشته اند.
وی ادامه داد: این توسعه همکاری باعث شکوفایی بیشتر 
زنان  بخصوص  زنان  زمینه  در  ملت  دو  بین  دوستی  و 
تجربیات  از  برداری  بهره  امکان  و  شده  خانوار  سرپرست 
یکدیگر را فراهم کرده است که نشان می دهد دستورالعمل 

ها صرفا روی کاغذ نمانده است.
زمینه  در  اینکه  یادآوری  با  جمهوری  رئیس  معاون 
توانمندسازی زنان با استفاده از کار خانگی، تبادل تجربیات 
از  راهکارهای خوبی  و  داشتیم  اندونزیایی  با طرف  خوبی 
یکدیگر آموختیم، خاطرنشان کرد: نقش فناوری اطالعات 
و ارتباطات در توانمندسازی زنان بسیار برجسته بوده است 
از جمله در برگزاری این نشست و هم از نظر امکاناتی که 
در فضای مجازی برای افزایش بازاریابی شبکه ای، مبادالت 
تجاری و توان افزایی اقتصادی، همچنین موضوع حمایت 
از زنان و کودکان در اینترنت بسیار مهم است و ضرورت 
ارائه  به خانواده ها و کودکان  دارد که آموزش های الزم 
شود؛ این آموزش ها در سطح مدارس و جامعه باید توسعه 

پیدا کند.

ابتکار در یادآوری اقدامات معاونت امور زنان، به همکاری 
ایجاد  زمینه  در  شهردار  هفت  و  کشور  وزارت  با  معاونت 
شهر دوست دار کودک اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد 
شهر دوستدار خانواده و کودک، هم حفظ حقوق کودکان 
نوع  و تسهیل در  ایمنی  و خانواده و هم حفظ  مادران  و 
ارتباطات برای کودکان و سالم سازی فضا برای آنان است.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد الگوهای موفق در توان افزایی 
زنان سرپرست خانوار موضوع نشست امروز است، تصریح 
کرد: براساس بند ت ماده ۸۰ برنامه ششم، ستادی برای 

های  دستگاه  نمایندگان  حضور  با  خانوار  سرپرست  زنان 
مختلف تشکیل شد؛ هدف از آن ارایه برنامه هایی در جهت 
توان افزایی زنان سرپرست خانوار از لحاظ حقوقی، مسکن 
و نیازهای اولیه است که خوشبختانه تاکنون حدود چهار 
و نیم میلیون ورودی اطالعات در این پورتال جمع آوری 
زنان  مورد  در  دقیق  اطالعات  داشتن  با  بتوانیم  تا  شده 
سرپرست خانوار تصمیم گیری درستی در سطوح ملی و 

محلی بگیریم.
وزارت  همکاری  با  شد:  یادآور  جمهوری  رئیس  معاون 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی و معاونت 
زنان  شناسایی  کشور،  سراسر  در  جمهوری  ریاست  زنان 
با آنها و توجه به مهارت های  انجام شد و بعد به تعامل 
خانگی  مشاغل  برای  الزم  های  مهارت  و  کار  و  کسب 
مورد توجه قرار گرفت. همچنین با همکاری سازمان ملی 
استاندارد ایران برای اولین بار استانداردهای مشاغل خانگی 

را هم تصویب کردیم که اتفاق بزرگی بود.
وی افزود: امروز آیین نامه اجرایی استاندارد مشاغل خانگی 
زنان ابالغ شد که به زنان در تولیدات خانگی کمک می 
تولیدات،  این  سازی  برند  ضمن  کنیم  می  تالش  و  کند 

زمینه داشتن برند بین المللی را فراهم کنیم.
زنان  این  برای  خانگی  مشاغل  اینکه  بر  تاکید  با  ابتکار 
مفیدتر است زیرا باید از سالمندان و کودکان مراقبت کنند، 
افزود: برنامه های تخصصی توان افزایی سازمان های مردم 
بازاریابی  و  موفق مشاغل خانگی  الگوهای  زمینه  در  نهاد 
با همکاری پلتفرم های مختلف اجرا کردیم و  مجازی را 
هدف نهایی این است که گروه های مختلف زنان سرپرست 
خانوار بتوانند آموزش بگیرند و وارد عرصه بازارهای مجازی 

شوند.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری وزارت مسکن مصوبه ای 
در  کند  می  کمک  که  داشتیم  خانواده  و  زنان  حوزه  در 
دهک های اول تا سوم زنان سرپرست خانوار صاحب خانه 
بهبود شرایط کمک  در  تواند  می  یقینا  بسته  این  شوند، 

کند.
ابتکار با یادآوری اینکه کشور ما به خاطر تحریم های فلج 
کننده اقتصادی تجربه بسیار دشواری را پشت سرگذارنده 
الگوهای موفق در حوزه  اظهار داشت: خوشبختانه  است، 
زنان در زمان این جنگ تمام عیار اقتصادی و در چارچوب 
سیاست اقتصاد مقاومتی انجام شد و زنان ما در این جنگ 
اقتصادی تالش کردند و به اقتصاد ملی کمک کردند./ایرنا
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ورود بسته 10 میلیون ُدز واکسن چینی تکمیل شد
دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه نوشت: امروز با ورود 

۲۰۰/۰۹۵/۱ ُدز واکسن، بسته ۱۰ میلیونی از چین تمام شد.
رضا زبیب در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: با ورود ۲۰۰/۰۹۵/۱ ُدز 
واکسن، بسته ۱۰ میلیونی از چین تمام شد )۸۵۰ هزار ُدز هم اهدا کردند(.

دولت،  کرونا  آغاز  در  افزود:  خارجه  امور  وزارت  اقیانوسیه  و  آسیا  مدیرکل 
صلیب سرخ و مردم کمک های سخاوتمندانه کردند. این همکاری پرارزش 
موجب قدردانی است. زبیب عنوان کرد: با تالش همکاران و کمک وزارت 
بهداشت و بانک مرکزی، واکسن بیشتری وارد می شود.  طی  روزهای اخیر با 
وارد شدن واکسن های کرونا فرایند واکسیناسیون در کشور شتاب بیشتری 

گرفته است.
استقبال از واکسن کرونا در هرمزگان چگونه است؟

افرادی  متاسفانه  گفت:  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
که از تزریق واکسن خودداری می کنند می توانند در آینده منابع و کولونی 
هایی برای تکثیر ویروس و ایجاد طغیان مجدد در خانواده محله و حتی 

شهر و استان خود باشند
هرمزگان  استان  در  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  پور  محمود حسین  دکتر 
شهرستان جاسک کمترین استقبال از واکسیناسیون را داشته است، افزود: 
واکسیناسیون یک وظیفه عمومی است که  قبال هم مسئولیم  همه در 
کوتاهی در انجام آن باعث عدم قطع زنجیره انتقال خواهد شد. وی ادامه 
از مهمترین راهکارهای پیشگیری و ریشه کن کردن بحران کووید یا  داد: 
کنار  در  البته  و  است  جامعه  افراد  اکثریت  واکسیناسیون  کرونا  بیماری 
واکسیناسیون رعایت پروتکل های بهداشتی همچنان از مهمترین راه های 

پیشگیری است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با اشاره به سرعت 
شرایط  به  توجه  با  کرد:  عنوان  جامعه  آحاد  واکسیناسیون  به  بخشیدن 
بحرانی پیرو پیگیری های صورت گرفته، استان هرمزگان جزو پنج استان 
سنی  گروه های  در  و  بیشتری  سرعت  با  واکسیناسیون  که  هست  کشور 
پایین تر نسبت به سایر استان ها در حال انجام است و انتظار می رود همه 
مردم ساکن استان از واکسیناسیون استقبال کرده و هرچه سریعتر نسبت 
به نام نویسی و دریافت واکسن اقدام کنند. حسین پور بیان کرد: در بین 
شهرستان های استان بشاگرد با تزریق بیش از ۸۰ درصد واکسن در افراد 
باالی ۴۸ سال رتبه اول را داشته و متاسفانه شهرستان جاسک با ۳۵ درصد 
کمترین استقبال دربین شهرستانها را از واکسیناسیون دارد که امیدواریم 
هرگونه  عمومی  واکسیناسیون  جهت  مردم  تشویق  برای  مسئولین  همه 

اقدام الزم را انجام دهند.
وی ادامه داد: شهرستان های پارسیان، حاجی آباد و ابوموسی به ترتیب با 
۷۵،۷۶ و ۶۷ درصد در رده های دوم تا چهارم قرار دارند و بندرعباس نیز 
هرمزگان  استان  در  کرونا  واکسن  از  استقبال  رتبه ششم  در  درصد  با ۶۶ 

قرار دارد.
متاسفانه  کرد:  عنوان  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
افرادی که از تزریق واکسن خودداری می کنند می توانند در آینده منابع و 
کولونی هایی برای تکثیر ویروس و ایجاد طغیان مجدد در خانواده محله 
و حتی شهر و استان خود باشند، بنابراین به تمام افرادی که به هر دلیلی 
جهت واکسن فراخوان می شوند توصیه می شود هر چه سریعتر نسبت به 

دریافت واکسن اقدام کنند.
تاثیر زردچوبه بر مهار کرونا ثابت شد

استاد گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد؛ در قالب اجرای 
یک طرح پژوهشی در این دانشگاه، اثر زردچوبه در پیشگیری از کرونا اثبات 

شد.
به گزارش آوای دریا و به نقل از ایرنا ، پروانه صانعی افزود: زردچوبه از جمله 
گیاهان دارویی است که اثر آن بر تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری 
از کرونا و بهبود بیماری کووید در قالب یک طرح پژوهشی در دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان تایید شد.
وی با بیان اینکه مصرف غذاهای َسُبک، بخارپز و آبدار پس از واکسیناسیون 
کرونا توصیه می شود و از هرگونه مصرف غذاهای سرخ کردنی و سنگین 
باید پرهیز شود، اضافه کرد: افرادی که در مقابل کرونا واکسینه شده اند باید 
از مصرف چای، قهوه و مواد کافئین دار خودداری کنند و به مصرف میوه ها 

و سبزیجات آبدار روی آورند.
زردچوبه،  مثل  دارویی  گیاهان  مصرف  کرونا،  از  پیشگیری  برای  صانعی 
زنجبیل، چایی بِه، دارچین، مصرف یک قاشق چایخوری سیاه دانه و عسل و 
استفاده از گیاه اکیناسه را توصیه کرد و افزود: در ایام کرونا، بدن نیاز زیادی 

به مصرف انواع ویتامین ، مواد معدنی و رژیم غذایی متنوع و متعادل دارد.
دیگر  انواع  از  شدیدتر  دلتا  کرونا  در  گوارشی  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی 
این ویروس است، ادامه داد: مصرف خاکشیر و اسفرزه با آب جوش قبل از 
صبحانه در پاکسازی بدن و رفع یبوست که از عالئم کروناست، تاثیر دارد. 
وی مصرف ۵۰ هزار واحد قرص ویتامین D را برای افراد بالغ و کمتر از آن را 

برای نوجوانان در پیشگیری از کرونا یک اصل اثبات شده خواند و اعالم کرد: 
شهروندان بجای مصرف انواع قرص ویتامین های C ،E و روی و زینگ، باید 
به استفاده از مواد غذایی ُمستغنی از انواع ویتامین ها روی آورند. استاد گروه 
تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تنوع و تعادل غذایی در ایام کرونا را 
یک توصیه و اصل غذایی اعالم کرد و گفت: مصرف ُخرفه و گردو که سرشار 
از اُمگا ۳ است و سوپ جو، قارچ، زیتون، کلم بروکلی، سیر و پیاز و میوه های 

آبدار از غذاهای سفارش شده در مدت ابتال به کروناست.
نخستین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا فرهنگیان در 

هرمزگان راه اندازی شد
به مناسبت عید سعید غدیرخم، نخستین مرکز تجمیعی واکسیناسیون 

کرونا فرهنگیان هرمزگان، فردا شروع بکار می کند.
و پرورش  از صدا و سیما، مدیرکل آموزش  نقل  به  و  آوای دریا  به گزارش 
چهار  با  بندرعباس  یک  ناحیه  مرکز،  این  بکار  شروع  در  گفت:  هرمزگان 
آزاد شاغل  و  نیرو های رسمی  تمام  کارکنان که شامل  از  نفر  و ۴۳۰  هزار 
در مدارس غیردولتی و حق التدریس هستند، بر اساس گروه سنی به این 

مرکز فراخوان می شوند.
ایرج بیت الهی افزود: برای جلوگیری از هر گونه تجمع، ایجاد نظم و صیانت 
به  که  پیامکی  و  دهی  نوبت  براساس  افراد  فرهنگی،  همکاران  از سالمت 
آن ها ارسال می شود، در محل واکسیناسیون حضور یابند. مدیرکل آموزش 
و پرورش هرمزگان گفت: سالن آموزشگاه شهدای صنعت نفت بندرعباس به 
این امر اختصاص یافته، و از سوی آموزش و پرورش تجهیز شده است. ایرج 
بیت الهی افزود: واکسن مورد نیاز بصورت روزانه از مرکز بهداشت شهرستان 
بندرعباس، براساس نوبت های اعالم شده در اختیار این مرکز قرار می گیرد و 
عوامل اجرایی که از نیرو های رسمی آموزش و پرورش هستند، در دو نوبت 

صبح و عصر به فرهنگیان خدمات ارائه می کنند.
وی گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده تا ۲۵ مردادماه تمام کارکنان 
دریافت  را  واکسن  نخست  مرحله  استان  نقاط  همه  در  پرورش  و  آموزش 

می کنند.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا:

افراد با تست مثبت کرونا واکسن نزنند
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: افرادی که تست کرونای آن ها مثبت 

بوده، تزریق واکسن خود را به تعویق بیاندازند.
به گزارش آوای دریا و به نقل از ایرنا ، »دکتر مسعود مردانی«، عضو ستاد 
ملی مقابله با کرونا گفت: افرادی که تست کرونای آنها مثبت شده و واجد 
شرایط تزریق واکسن هستند، باید واکسیناسیون خود را ۶ هفته به تعویق 
بیاندازند. وی ادامه داد: این امر شامل افرادی که دارای عالیم ظاهری هستند 

نیز می شود و نباید واکسن بزنند.
مردانی اضافه کرد:  همچنین فردی که یکی از اعضای خانواده او به کرونا 
ابتال دارد، باید تست کرونا دهد و در صورت منفی بودن تست، بعد به مراکز 
واکسیناسیون مراجعه کند. عضو ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: افراد با 
سیستم  در  تر  ضعیف  واکسن  اثر  بزنند،  واکسن  اگر  مثبت  کرونا  تست 
ایمنی بدن عمل می کند و آنتی بادی که در اثر ابتال به کرونا در بدن تولید 
می شود به حداقل می رسد. وی ادامه داد: وقتی فردی مبتال به کرونا شد، 
سیستم ایمنی بدن تحریک شده و مشغول ساخت آنتی بادی می شود و 
اگر این بیمار واکسن کرونا بزند سیستم ایمنی بدن مختل خواهد شد و 

واکسن نیز اثر کمتری دارد.
حذف پیامک نوبت دهی واکسیناسیون کرونا/ امکان 

انتخاب مکان و زمان تزریق واکسن فعال شد
امکان  گفت:  بهداشت  وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  مرکز  رئیس 

انتخاب زمان و مکان در سامانه واکسیناسیون کرونا عملیاتی شد
وزارت  اطالعات  فناوری  و  آمار  مدیریت  مرکز  رئیس  زارچی  شریفی  علی 
بهداشت گفت: امکان انتخاب زمان و مکان در سامانه واکسیناسیون کرونا 
تزریق  و ساعت  تاریخ  مکان،  افراد می توانند  اکنون  از هم  و  عملیاتی شد 
واکسن را خود از طریق سامانه salamat.gov.ir انتخاب کنند و بدین 
ترتیب پیامک نوبت واکسیناسیون حذف شد و دیگر افراد منتظر پیامک 
نوبت دهی نمی مانند.  رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت 
تاریخ واکسیناسیون در سراسر  انتخاب مکان و  امکان  ادامه داد:  بهداشت 
آبادان فراهم شده  به جز استان خراسان رضوی، گیالن، گلستان و  کشور 
است و در این شهرها و استان ها هم در سریعترین زمان ممکن این خدمت 
فعال خواهد شد. شریفی زارچی بیان کرد: همچنین این امکان فراهم شده 
است تا اگر ظرفیت تزریق واکسن نزدیکترین مرکز واکسیناسیون به محل 
پُر باشد، می توان نزدیکترین زمان در پایگاه های دیگر شهر را  زندگی فرد 

انتخاب کرد تا در سریعترین زمان ممکن واکسیناسیون انجام شود.
 رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت بیان کرد: بر این 
اساس از هم اکنون هیچ محدودیتی در مکان و زمان واکسیناسیون وجود 
انتخاب  نخواهد داشت و فرد می تواند در هر نقطه شهر و هر زمانی به 

خود واکسن تزریق کند.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو تشریح کرد:

جزییات نخستین واردات واکسن کرونا توسط بخش 
خصوصی

پس از چند ماه بحث و گمانه زنی سرانجام نخستین محموله از واکسن 
کرونا خریداری شده از سوی بخش خصوصی به ایران وارد شد.

اعالم کرد که بحث خرید  بازرگانی تهران  اتاق  تابستان  ابتدای  از   هرچند 
شش میلیون دوز واکسن کرونا را در دستور کار قرار داده تا با استفاده از آن 
مقدمات واکسینه شدن کارگران فعال در خطوط تولید را فراهم کند اما در 
هفته های بعد مشخص شد با فراهم نشدن مقدمات الزم برای صدور مجوز 
و تامین ارز، امکان واردات این واکسن ها فراهم نشده است. پس از آن رییس 
اتحادیه واردکنندگان دارو به ایسنا خبر داد که بخش خصوصی واردات را 
کنار نگذاشته و در چند محور مجزا فرایند خرید واکسن ادامه دارد و در 
صورت نهایی شدن فرایند صدور مجوز و تامین ارز، این واکسن ها به ایران 
خواهند رسید. پس از کش و قوس های فراوان سرانجام شب گذشته گمرک 
اعالم کرد که حدود ۳۰۰ هزار دوز واکسن از سوی بخش خصوصی به کشور 

وارد شده است و وزارت بهداشت نیز این موضوع را تایید کرد.
ناصر ریاحی  رییس اتحادیه واردکنندگان دارو  در گفت و گو با ایسنا، ضمن 
واکسن های  نخستین  سرانجام  خوشبختانه  داد:  توضیح  خبر،  این  تایید 
محموله  این  شد.  وارد  کشور  به  بخش خصوصی  سوی  از  شده  خریداری 
محموله  نخستین  و  است  آسترازنکا  واکسن  دوز  هزار   ۳۲۰ حدودا  شامل 
قرارداد  همین  از  وی،  گفته  به  می رود.  شمار  به  گسترده تر  خرید  یک  از 
خریداری شده، هفته آینده نیز حدودا ۳۸۰ هزار دوز واکسن و تا آخر مرداد 
اتاق  وارد خواهد شد. عضو  به کشور  واکسن  دوز  میلیون  ماه حدود یک 
این  داد:  توضیح  نیز  واکسن ها  این  از  استفاده  نحوه  تهران درباره  بازرگانی 
محموله و دوزهای باقی مانده از آن که در آینده به کشور می رسد ارتباطی 
با طرح اتاق بازرگانی برای واردات واکسن و واکسینه کردن کارگران و فعاالن 
خطوط تولید ندارد. این واکسن ها را یک شرکت بخش خصوصی به کشور 
فرایند  در  تا  قرار می دهد  بهداشت  وزارت  اختیار  در  را  آن  و  وارد می کند 
واکسیناسیون کشوری از آن بهره بگیرند. ریاحی درباره پیگیری طرح واردات 
واکسن بخش خصوصی در چارچوب برنامه اعالمی اتاق بازرگانی نیز بیان 
کرد: همانطور که پیش از این نیز اعالم کرده بودیم، یکی از این قراردادها 
برای نهایی شدن تنها به امضا و تایید مقامات هند احتیاج دارد تا اجازه 
خروج واکسن از این کشور را صادر کنند. به محض فراهم شدن مقدمات 

الزم، امکان واردات این واکسن ها به کشور فراهم خواهد شد.
بخش  نیز  نشود  صادر  مجوز  این  که  صورتی  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
تامین  سایر  یا  چین  از  واکسن  تا  می کند  را  خود  تالش  تمام  خصوصی 
کنندگان واکسن خریداری شده و به کشور وارد شود و این فرایند تا زمانی 
که  صورتی  در  و  باشد  داشته  نیاز  آن  به  کشور  که  داشت  خواهد  ادامه 
سیاست ها در این زمینه تغییر نکند، بخش خصوصی تمام تالش خود را 

به کار خواهد بست.
دهمین محموله واکسن روسی وارد کشور شد

دوز  هزار  به حجم ۱۰۰  وی(  )اسپوتنیک  روسی  واکسن  محموله  دهمین 
  ، ایرنا،  نوشته  به  و  آوای دریا  امام خمینی)ره( شد.به گزارش  فرودگاه  وارد 
تحویل  چهارشنبه  روز  وی«  »اسپوتنیک  روسی  واکسن  محموله  دهمین 
این  با احتساب حجم ۱۰۰ هزار دوز  بود که  ایران در مسکو شده  سفارت 
محموله، تاکنون بیش از یک میلیون دوز از این واکسن به ایران تحویل 

داده شده است. 
ایران و روسیه عالوه بر قرارداد دو میلیون دوزی واکسن اسپوتنیک وی که 
بهمن ماه سال گذشته  میان دو طرف امضا شد، اواخر تیرماه امسال نیز 
قرارداد ۶۰ میلیون دوز واکسن برای واکسیناسیون کامل ۳۰ میلیون نفر را 
امضا و نهایی کردند. کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو 
اعالم کردند  با مقام های روس داشتم،  بو در دیدارهایی که  پیشتر گفته 
که به دلیل اولویت داشتن واکسیناسیون در داخل روسیه و کمبود تولید 
واکسن، فعال هیچ محموله واکسن کرونا به خارج از این کشور ارسال نمی 
شود. بر پایه این  گزارش، جاللی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت بر 
اساس همین پیگیری ها در دیداری که با مارگولوف معاون وزیر امور خارجه 
روسیه داشتم وی اعالم کرد  که پس از بهبود روند واکسیناسیون در این 
کشور، روسیه  تعهدات خود برای ارسال واکسن به دیگر کشورها را ادامه 
خواهند داد. جاللی خاطر نشان کرد که ایران در حال انجام فرایند تولید 
مشترک با کشور روسیه است و این فرایند گامی به جلو برای  جمهوری 
نیز گفته  پیشتر  ایران  اسالمی  ارزیابی می شود. سفیر جمهوری  اسالمی 
بود: در داخل روسیه مشکالت کرونایی زیاد هست بطوری که افزون بر ۷۰۰ 
نفر در این کشور روزانه قربانی کرونا می شوند و این بیش از ایران است که 
بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ مورد است، بنابراین بیشتر تولید واکسن این کشور برای 
مصرف داخلی است و روسیه برای تعهدات تحویل واکسن ها روی تولید 
مشترک حساب باز کرده بود. جاللی تصریح کرد: اکنون این تولید مشترک 
ما تحت لیسانس روسیه در حال انجام است و روسیه برای انجام تعهدات 
خود برای ارسال واکسن به ایران روی تولید مشترک حساب باز کرده است

اخبار حوزه سالمت



کردند  اعالم  کوبا  فینالی  و  ایران  پاستور  انیستیتوی  رؤسای 
که ۱۲۰ هزار دز واکسن تولید مشترک دو کشور تحویل وزارت 
بهداشت شده است و از این هفته، وارد واکسیناسیون عمومی 

می شوند.
به گزارش آوای دریا و به نوشته مهر، نشست خبری مشترک رؤسای 
انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینالی کوبا در محل وزارت بهداشت 
ایران برگزار شد. در این نشست پروفسور ویسنته ورز بنکومو، رئیس 
واکسن های مختلفی  فینالی کوبا  انستیتو  فینالی کوباگفت:  انستیتو 
را در طول ۳۰ سال گذشته تولید کرده است. فلسفه شکل گیری این 
بود و متعاقب  برای کودکان  تولید واکسن مننژیت بی  برای  انستیتو 
آن، فیدل کاسترو و دولت کوبا اقدام به سرمایه گذاری خاص روی این 
انستیتو به عنوان یک مؤسسه واکسن ساز نمود و واکسن هایی نظیر 
استرپتوکوک پنومونیه، حصبه، وبا و هموفیلوس آنفلوانزا را تولید کرد.

وی ادامه داد: در ابتدای شکل گیری واکسن پنوموکوک هم همکاری 
مشترکی با انستیتو پاستور ایران را حدود ۴ سال پیش آغاز کردیم. 
در  مشکل و چالش جدی این بود که واکسن های پنوموکوک عمدتاً 
کشور آمریکا تولید می شدند و دسترسی به این واکسن برای کودکان 
این همکاری  بنابراین تصمیم گرفتیم که  نبود و  ایران ممکن  کوبا و 
مشترک را رقم بزنیم تا واکسن پنوموکوک را برای کودکان دو کشور 

تولید کنیم.
جهان  همه   ۱۹ کووید  شیوع  با  افزود:  کوبا  فینالی  انستیتو  رئیس 
این  به  سریعی  پاسخ  باید  می دانستیم  هم  ما  و  بود  شده  شگفت زده 
پاندمی بدهیم و تجربه واکسن پنوموکوک را برای تولید واکسن کووید 
نام  با  واکسن  تولید  برای  ما  و همکاری مشترک  گرفتیم  کار  به   ۱۹

سوبرانا ۲ در کوبا و پاستوکووک در ایران شکل گرفت.
اثربخشی خوب و بی خطر بودن واکسن سوبرانا

ویسنته درباره پلت فرم واکسن سوبرانا بیان کرد: این واکسن دو جز 
مجزای توکسوئید کزاز و پروتئین RBD نوترکیب دارد که با اتصال 
آنها به هم، سیستم ایمنی این دو جز را به عنوان یک قسمت واحد 

شناسایی می کند و باعث افزایش پاسخ سیستم ایمنی می شود.
واکسن  این  گذاری  هدف  افزود:   ۲ سوبرانا  واکسن  مورد  در  وی 
نشان  ما  فعلی  نتایج  است.  ویروس  انتقال  و  بیماری  از  پیشگیری 
اثربخشی  این واکسن است.  اثربخشی خوب و بی خطر بودن  دهنده 
این واکسن در دو دوز تزریق ۶۵ درصد بوده است که با استفاده از دوز 
یادآور )سوبرانا پالس( توانستیم آن را به ۹۱.۲ درصد ارتقا دهیم و بر 
اساس یافته های مشترک ایران و کوبا در فاز سوم، مستندات قوی برای 
ارائه به سازمان جهانی بهداشت خواهیم داشت. وی افزود: نکته مهم 
این است که زمانی که داشتیم کارآزمایی بالینی فاز ۳ را در کشور کوبا 
انجام می دادیم، ۷۴ درصد واریانت هایی که شناسایی کردیم از گونه 

آفریقای جنوبی بود که یک سوش واکسن گریز محسوب می شود.
را  کرونا  واکسن  بالینی   ۲ و   ۱ فاز  حال  عین  در  داد:  ادامه  ویسنته 
تا آخر تابستان بتوانیم  در کودکان آغاز کرده ایم و خوشبین هستیم 
نتایج این مطالعه را داشته باشیم و این امیدوارکننده است که بتوانیم 
بچه های خود را از پاییز با تزریق واکسن به مدرسه بفرستیم. به نظر 
می رسد در کودکان نیاز به مطالعه فاز سوم بالینی نباشد زیرا با بررسی 
میزان همبستگی ایمنی زایی در کودکان و بزرگساالن شواهد کافی را 

برای اخذ مجوز مصرف اضطراری در کودکان خواهیم داشت.
سابقه ۱۰۰ ساله انستیتو پاستور

علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران نیز در این نشست با بیان 
این که انستیتو پاستور ایران سابقه ۱۰۰ ساله دارد، افزود: از روزهای 
ابتدایی گزارش کرونا بار اصلی تشخیص بر انستیتو پاستور ایران بود 
اما در حال حاضر ۴۰۰ آزمایشگاه تشخیص کرونا در سراسر کشور با 
است؛  بهداشت شکل گرفته  وزارت  و  ایران  پاستور  انستیتو  محوریت 
پس از تشخیص کرونا، به سراغ ساخت واکسن رفتیم و برای واکسن 
زیرساخت های  از  بتوان  آنکه  جمله  از  داشتیم  شرط  چندین  کرونا 
شود  فراهم  زیرساختی  و  برد  بهره  ایران  پاستور  انستیتو  در  موجود 
که اگر کووید ۱۹ تمام شد، آن زیرساخت برای پروژه های دیگر نیز 
با  نتیجه رسیدیم که  این  به  بررسی ها  با  و  بگیرد  قرار  استفاده  مورد 

کوبا همکاری کنیم.
علیرضا بیگلری با بیان این که تصمیم داریم با تکمیل شدن اطالعات، 
مستندات این واکسن را به سازمان جهانی بهداشت ارائه دهیم، گفت: 

۱۲۰ هزار دوز از این واکسن به وزارت بهداشت تحویل شده است که 
از این هفته وارد واکسیناسیون عمومی می شود.

کارآزمایی در کوبا و ایران
با  نیز  ایران  در  کوبا  بر  عالوه  بالینی  کارآزمایی  کرد:  تصریح  بیگلری 
از هموطنان اجرا  نفر  کیفیت خوبی در ۸ شهر کشور برای ۲۴ هزار 

شده است.
وی افزود: نصب خط اول صنعتی این واکسن، شهریورماه آغاز می شود 
برداری  بهره  به  با ظرفیت ۳ میلیون دوز  پاییز  اوایل  امیدواریم در  و 
برسد و در انتهای پاییز نیز خط دوم با ظرفیت مشابه به بهره برداری 
تولید  بر  عالوه  می شود  اندازی  راه  که  تولیدی  خط  رسید.  خواهد 

واکسن کرونا، می تواند در تولید سایر واکسن ها نیز به کار رود.
وی با بیان اینکه در کوبا با ۲ دوز استفاده از این واکسن ۶۵ درصد 
اثربخشی مشخص شد و نشان داده شد که اگر جهش های قابل توجه 
داشته باشیم، یک دوز یادآور کارایی واکسن را به ۹۱.۲ درصد ارتقا 
انتقال ویروس  می دهد و سه دوز واکسن در ۷۵ درصد موارد جلوی 
بیماران  مرگ  از  موارد  درصد   ۱۰۰ به  قریب  و  است  گرفته  هم  را 

جلوگیری می کند.
گفتنی است که دومین محموله از واکسن آسترازنکا اهدایی از طرف 
کشور ژاپن به ایران نیز ساعت ۴ بامداد امروز )جمعه( وارد کشور شد. 
حجم  به  وی(  )اسپوتنیک  روسی  واکسن  محموله  دهمین  همچنین 
۱۰۰ هزار دوز روز گذشته )پنجشنبه( وارد فرودگاه امام خمینی)ره( 
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آغاز تولید واکسن کوبایی کرونا در ایران از 
هفته آینده

کوبا اعالم کرد که ایران هفته آینده اولین کشوری خواهد 
بود که واکسن کوبایی ضد کرونا را در خارج از این کشور 
ایرنا،  نوشته  به  و  دریا  آوای  گزارش  به  می کند.  تولید 
داده های اولیه کوبا از آزمایش های بالینی حاکی است که 
واکسن سوبرانا ۲ و پیشرفته ترین واکسن دیگر این کشور 
کرونایی  ضد  واکسن های  مؤثرترین  جزو  آبداال  به  موسوم 

جهان با بیش از ۹۰ درصد تأثیرگذاری است.
ایران پیش تر در سال جاری موافقت کرد  انستیتو پاستور 
با انستیتو فینالی کوبا که تولید کننده واکسن سوبرانا ۲ 
ایران  در  واکسن  این  بالینی  آزمایش های  سوم  فاز  است، 
انستیتو  رئیس  بنکومو«  ورز  »ویسنته  گذارد.  اجرا  به  را 
این هفته در جریان سفر به تهران گفت که  فینالی کوبا 
ایران و کوبا میلیون ها ُدز واکسن سوبرانا ۲ در ایران تحت 

تولید  برای  تولید می کنند. وی گفت:  پاستوکووک  عنوان 
یک واکسن از مرحله صفر تا تولید انبوه به ۱۵ سال زمان 
نیاز است، اما ما همه این گام ها را طی یک سال برداشتیم 
و مدارک موجود نشان می دهد که خوب عمل کرده است. 
واکسن های  درصد   ۸۰ تولید  با  کوبا  بیوتکنولوژی  بخش 
مورد استفاده در این کشور جزیره ای کارائیبی و صادرات 
بخشی از آن، از سابقه طوالنی در تولید واکسن برخوردار 
است. مکزیک، ویتنام، آرژانتین و جامائیکا جزو کشورهایی 
کوبا  کرونای  واکسن های  خرید  یا  تولید  برای  که  هستند 
انستیتو  رئیس  بیگلری  علیرضا  کرده اند.  عالقمندی  ابراز 
پاستور ایران پیش تر گفته بود که واکسن مشترک انستیتو 
فینالی کوبا و انستیتو پاستور ایران علیه فرم های شدید و 
مرگ های ناشی از کرونا اثربخشی ۱۰۰ درصدی دارد که 
این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. وی تاکید کرد 
بوستر  ُدز  همراه  به  سوبرانا۲  واکسن  ُدز   ۲ اثربخشی  که 
 ۲/۹۱ کوبا  سوم  فاز  بالینی  کارآزمایی  در  پالس  سوبرانا 
اثربخشی علیه موارد شدید و فوت،  درصد اعالم شده که 
۱۰۰ درصد بوده است. این مسؤول با اشاره به اینکه کوبا و 
ایران سابقه همکاری طوالنی در حوزه بیوتکنولوژی دارند 
ادامه داد: به طور خاص، همکاری بین انستیتو فینالی کوبا 
بر   ۱۹- کووید  واکسن  مورد  در  ایران  پاستور  انستیتو  و 
توسعه  و  تحقیق  زمینه  در  استراتژیک  رابطه  یک  اساس 

فناوری های واکسن است.

تقویت هوش هیجانی مانع شکست دانش 
آموزان در زندگی می شود

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه یکی از محورهای 
مهارت خوب زیستن برای دانش آموزان »هوش هیجانی« 
است، گفت: آموزش مدیریت و تقویت هوش هیجانی کمک 
می کند افراد در چه زمانی چه کاری انجام دهند و مانع 

شکست های زندگی می شود.
های  دوره  از  رونمایی  مراسم  در  میرزایی  حاجی  محسن 
کنترل  و  غلط  باورهای  با  مقابله  امید،  محور  سه  مجازی 
خوب  مهارتهای  محورهای  از  هیجانی  هوش  و  هیجانات 
زیستن که با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری 
در دفتر این معاونت برگزار شد، اظهار داشت: دوره کودکی 
قابلیت  و  ها  مهارت  کسب  برای  دوره  بهترین  نوجوانی  و 
هایی است که هم آموختنی و هم اکتسابی است. وی ادامه 
داد: کیفیت زندگی ما تحت تاثیر این قابلیت ها قرار دارد 
و اگر کسی این قابلیت ها را بلد نباشد بدون آمادگی پا به 
زندگی نهاده که با تغییرات مستمری روبرو است و شتاب 
این تغییرات می تواند ما را در وضعیت  نوپدید قرار دهد که 
یاس  سرخوردگی و  موجب  و  بزند  برهم  را  ما  آرامش  گاه 
شود. وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه لحظه های 
چگونه  کرد:  خاطرنشان  است،  انتخاب  لحظه  ما  زندگی 
انتخاب کنیم و چه انتخاب کنیم بسته به قابلیت ها دارد 
انتخاب توسعه پیدا می  و هر چه قابلیت ها بیشتر امکان 

کند. حاجی میرزایی با یادآوری اینکه برای کسب فرصت 
ای،  حرفه  های  مهارت  به  نیاز  از  بیش  هم  اشتغال  های 
نیازمند مهارت های زیستن هستیم، اظهار داشت: یکی از 
محورهای مهارت خوب زیستن، »هوش هیجانی« است که 
کمک می کند افراد در چه زمانی چه کاری انجام دهند؛ 
اینکه تا چه حد احساسات خود را می شناسیم و می توانیم 
آنها را مدیریت کنیم. وی افزود: در واقع اگر هر انسانی یک 
لحظه با خود خلوت کند و به مهم ترین شکست های زندگی 
بیاندیشد بی شک متوجه می شود بخش مهمی از اینها یا 
همه آن، محصول نبود مدیریت هیجان خود و دیگران است. 
وزیر آموزش و پرورش با یادآوری اینکه برای نقش آفرینی، 
هستیم،  قابلیت هایی  نیازمند  مسایل  حل  و  کارکردها 
خاطرنشان کرد: هیجانات فرمانده افراد هستند و ما برای 
بروز و ظهور داشتن هم نیازمند به کسب مهارتها هستیم؛ 
مهارت هایی که در اسناد فرادستی و تحول بنیادین احصاء 
و هدف گذاری شده اند. وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان 
باید این قابلیت ها را داشته باشند و باید آن را شناسایی و به 
دانش آموزان، معلمان و خانواده ها منتقل کنیم، متذکر شد: 
صرف دانستن درباره قابلیت ها و مهارت های خوب زیستن 
باید دانش آموزان، خانواده ها و معلمان  بلکه  کافی نیست 
را در موقعیت هایی قرار دهیم که این قابلیت ها توسعه پیدا 
کند و اگر بتوان خانه و مدرسه را با قابلیت ها مجهز کنیم 

حتما به پرورش نسل فعال کمک خواهیم کرد.

تحویل ۱۲۰ هزار دوز واکسن مشترک ایران و 
کوبا به وزارت بهداشت
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هف پوآچا، یکی از نانهای سنتی ترکیه است که طرز تهیه آسانی 

دارد. پوآچا یا همون بقچه به زبان فارسی، خمیر نرمی دارد که 
داخل آن با مواد دلخواه پر میشود, بنابراین هیچ محدودیتی 

در شکل و مواد داخلی نخواهد داشت.
با شکالت و  یا مرغ و بعضی  با پنیر و سبزی ، گوشت  افراد  بعضی 
در  پوعاچا  یا  ترکی  پواچا  کنند.  می  کامل  را  آن  ها  افزودنی  دیگر 
تنهایی هم  به  نان  این  پیدا می شود.  بورکچی ها هم  و  ها  نانوایی 
قابل استفاده است و بیشتر در وعده صبحانه یا به عنوان میان وعده 
نیاز آن در دسترس  ای سبک خورده میشود.از آنجاییکه مواد مورد 
نان  این  تهیه و پخت  این بخش روش  تا در  است، تصمیم گرفتیم 

خوشمزه رو با شما به اشتراک بذاریم.
مواد الزم 

۳- ۴ پیمانه آرد قنادی
۲ قاشق چایخوری خمیر مایه

۱ عدد تخم مرغ
۱ پیمانه شیر یا آب ولرم

۵- ۶ قاشق سوپخوری روغن مایع
۲ قاشق مرباخوری شکر
۱ قاشق مرباخوری نمک

طرز تهیه:
۱- ابتدا خمیر مایه و یک قاشق از شکر را به شیر یا آب ولرمی که 
دست را نسوزاند اضافه کرده و ده دقیقه زمان میدهیم تا عمل بیاید.

۲- کلیه مواد را درون یک کاسه ریخته و خمیر مایه عمل آمده را 
به آن اضافه میکنیم. بعد از کمی هم زدن، خمیری به دست می آید 
که به دست تمیز نمی چسبد. در صورت چسبندگی میتوان کمی 

آرد به خمیر اضافه کرد.
داده  ورز  با کف دست  را  پاشی شده خمیر  آرد  روی یک سطح   -۳

را می  پاشیده، خمیر  آرد  را کمی  و مجددا سطح  میکنیم  و جمع 
کوبیم و ورز می دهیم. ده دقیقه به ورز دادن ادامه میدیم.

۴- در کاسه ای که چرب کرده ایم خمیر را قرار میدهیم. روی ظرف 
را سلفون کشیده و با حوله تمیز میپوشانیم و به مدت یک الی دو 

ساعت در جای گرمی استراحت میدیم تا خمیر حجیم شود.
تا  میدیم  ورز  حسابی  آنرا  کرد،  استراحت  خمیر  اینکه  از  بعد   -۵
از  بروند. سپس چانه های مساوی  بین  از  حباب های هوای خمیر 
خمیر را برداشته و روی آنها را کاور میکنیم. مجددا ۱۰ دقیقه زمان 

میدهیم تا خمیر استراحت کند. سپس به کمک وردنه یا دست، هر 
چانه را به اندازه دایره ای به قطر ۱۰ سانتی متر باز میکنیم و روی 
خمیر را با برس، کمی چرب کرده و از قطر وسط تا میزنیم و دوباره 
وسط   ( میزنیم.  را  نهایی  تای  و  کرده  برس چرب  با  رو  رویه خمیر 

خمیر را می توانیم از مواد دلخواه پر کنیم(
مقداری  شیر،  یا  زده شده  مرغ  تخم  زرده  عدد  یک  با  نهایت  در   -۶
سیاه دانه یا کنجد نانها را رومال زده و حدود بیست دقیقه در فر با 

۱۷۵ درجه که از قبل گرم شده میپزیم. 

با سرآشپز=  نان پواچا ترکی 

چند خبر کوتاه
رای مجلس یازدهم به محدودیت اینترنت

برگزاری جلسه  به  اقدام  در حالی  قبل  از ساعاتی  یازدهم  مجلس 
های  شبکه  کاربران  از  صیانت  به  موسوم  طرح  بررسی  جهت  در 
صفحه  در  طرح  این  مخالف  مردم  امضای  که  اند  کرده  اجتماعی 
با ۱۲۱  مجلس  نمایندگان  است.  رسیده  میلیون  نیم  به  »کارزار« 
رای موافق به اصل ۸۵شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی 
رای مثبت دادند و طرح برای تصویب به کمیسیون تخصصی ارجاع 
داده شد. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح مذکور در کمیسیون 
فرهنگی بررسی شده و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای 
تائید، به صورت آزمایشی اجرا خواهد  نگهبان ارسال و در صورت 
خواستار  نفر  هزار   ۵۰۰ که  شد  اجرایی  حالی  در  طرح  این  شد. 
توقف محدودیت بیشتر برای اینترنت بودند.  جمعی از شهروندان و 
کاربران شبکه های اجتماعی در مخالفت با طرح »حمایت از حقوق 
کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی« کارزاری اینترنتی 
نفر  هزار   ۵۰۰ به  نزدیک  امروز  تا  تیر   ۱۵ از  که  داده اند  تشکیل 
آن را امضا کرده اند. امضاکنندگان این کارزار از نمایندگان مجلس 
خواسته اند برای رعایت حقوق مردم ایران و کمک به معیشت آن ها، 
بیش از این موانع جدیدی برای کسب و کارهای خرد و کالن ایجاد 
نکنند. امضاکنندگان این کارزار می گویند: این مشکالت جدید در 
فیسبوک،  نظیر  کاربردی  پلتفرم های جهانی  قبلی  فیلترینگ  کنار 
توییتر، یوتیوب و تلگرام و سرعت پایین اینترنت بین المللی دردهای 
بیشتری را به بدنه مردم وارد خواهد کرد و در این شرایط سخت 
این فناوری های نوین محروم خواهد  از مواهب  را  اقتصادی، مردم 

کرد.
نمودار روندی استفاده مردم ایران از رسانه های اجتماعی )واتس اپ، 
اینستاگرام، تلگرام و سروش( میزان استفاده مردم ایران )افراد باالی 
از پیام رسان واتس اپ طی سال های اخیر روند صعودی  ۱۸ سال( 
از  پس  است.  رسیده  درصد   ۷۱.۴ به   ۱۴۰۰ تیرماه  در  و  داشته 
فیلترینگ تلگرام روند صعودی با سرعت بیشتر تداوم داشته است. 
نتایج نشان می دهد میزان استفاده افراد باالی ۱۸ سال از اینستاگرام 
طی دو سال گذشته ۱۳.۶ درصد رشد داشته است و از ۳۹.۵ درصد 

)تیرماه ۱۳۹۸( به ۵۳.۱ درصد )تیرماه ۱۴۰۰( رسیده است.
 میزان استفاده از تلگرام، از بهمن ۱۳۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰، رشد ۴ 

درصدی را نشان می دهد.
مسدودسازی اینستاگرام و واتس اپ، برنامه مجلس نیست

»مسدودسازی  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
مجلس  برنامه  اپ  واتس  و  اینستاگرام  مانند  پرکاربرد  پلتفرم های 
 « تأثیر  تحت  این حوزه خواست  فعاالن  و  کارشناسان  از  نیست« 

فضاسازی ها و مطالب خالف واقع« موضع گیری نکنند.
به گزارش  آوای دریا و به نوشته ایسنا، محمد باقر قالیباف در صفحه 

کاربری خود در اینستاگرام نوشت:
»دربارۀ تصمیم نمایندگان محترم مجلس در واگذار کردن »طرح 
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی« به کمیسیون، مطابق 

اصل ۸۵ قانون اساسی ذکر چند نکته را ضروری می دانم: 
۱. عمدۀ ادعاهای مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در 
داشته  نظر  در  دلسوز  فعاالن  و  کارشناسان  لذا  ندارد  وجود  طرح 

از  پیش  واقع،  مطالب خالف  و  فضاسازی ها  تاثیر  تحت  که  باشند 
بررسی دقیق موضع گیری نکنند. 

۲. مسدودسازی پلتفرم های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس اپ، 
برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می کنند در طرح 
مذکور وجود ندارد؛ در عین حال بنظر می رسد ابهامات و اشکاالتی 
در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، 

این موضوع بررسی و اصالح شود. 
تصمیم گیری درباره این پلتفرم ها مانند اینستاگرام و واتس اپ که 
ده ها میلیون نفر از آنها استفاده می کنند و هزاران کسب و کار در 
آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی های 
فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار 
داد؛ لذا طرح  باید بگونه ای اصالح شود که تصمیم گیری  نهایی درباره 
توسط  مستقیم  بصورت   عقالنی  منطقی  بر  مبتنی  پلتفرم ها  این 

شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.
۳. بعد از کسب نظر هیئت رئیسه مجلس، این طرح در کمیسیونی 
مجلس  کمیسیون های  از  منتخب  نمایندگان  حضور  با  مخصوص 
در  نیز  جدید  دولت  نمایندگان  و  شد  خواهد  تصویب  و  بررسی 

جلسات آن حضور خواهند داشت. 
۴. بدلیل اهمیت این مسأله برای آحاد مردم  و ضرورت ابراز نظر 
کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون بصورت علنی و شفاف خواهد 

بود. 
ترتیبی که منافع  به  ۵. مدیریت مطلوب و عقالنی فضای مجازی 
مردم را تامین کند، ضرورتی است که همه کشورهای پیشرفته آن 

را اجرا می کنند.«
نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق به اصل ۸۵شدن طرح صیانت 
از کاربران فضای مجازی رای مثبت دادند و طرح برای تصویب به 

کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.
۶۰۰ میلیون کودک بازمانده از تحصیل در جهان/ یونیسف 

خواستار بازگشایی مدارس شد
صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( با ابراز تاسف از بازماندن 
مدارس  بازگشایی  در جهان،  آموز  دانش  میلیون  تحصیل ۶۰۰  از 
را برای رفاه و آینده کودکان و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی 
در  را  مدارس  بازگشایی  خواست  ها  دولت  از  و  دانست  ضروری 
ایرنا، صندوق  اولویت قرار دهند. به گزارش آوای دریا و به نوشته 
آغاز  از  کرد،  اعالم  گزارشی  در  )یونیسف(  ملل  سازمان  کودکان 
بحران شیوع کرونا تاکنون، مدارس بیش از ۲۰۰ روز در نیمی از 
اند. همچنین در  بوده  اقیانوسیه تعطیل  و  کشورهای منطقه آسیا 
آمریکای التین و حوزه کارائیب که طوالنی ترین تعطیلی مدارس 
را تجربه کرده، مدارس در ۱۸ کشور به طور جزئی یا کامل هنوز 
بسته اند. در شرق و جنوب آفریقا نیز ۴۰ درصد از کل کودکان در 
هستند.  مدرسه  به  رفتن  از  محروم  حاضر  حال  در  تحصیل،  سن 
جیمز الدر، سخنگوی یونیسف طی یک نشست مطبوعاتی در ژنو 
گفت: خشونت، اضطراب و انزوا جایگزین آموزش، امنیت، تغذیه و 
معاشرت با دوستان در کودکان شده است. به گفته یونیسف، برای 
حداقل یک سوم دانش آموزان در جهان، آموزش  از راه دور غیر 
قابل دسترس است. بر اساس برآوردهای این آژانس سازمان ملل، 

بیش از ۸۰ میلیون کودک در شرق آسیا و اقیانوس آرام در دوران 
تعطیلی مدارس ناشی از همه گیری کووید-۱۹ به هیچ گونه آموزش 
از راه دور دسترسی نداشته اند.  مدارس در جنوب آفریقا و اوگاندا 
به مدت ۳۰۶ روز تعطیل بوده، در حالی که فقط ۰.۳ درصد دانش 
آموزان به اینترنت خانگی دسترسی داشته اند. بر اساس این گزارش، 
همچنین در سودان جنوبی مدارس به مدت ۲۳۱ روز تعطیل بوده 
اما فقط ۰,۵ درصد دانش آموزان به اینترنت خانگی دسترسی داشته 
اند. در آفریقای جنوبی، تعطیلی مدارس منجر به ترک تحصیل ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار دانش آموز در ۱۶ ماه گذشته شده است. سخنگوی 
یونیسف در ادامه تصریح کرد: اگرچه دولت ها بر سر دوراهی اعمال 
با بحران شیوع کرونا و  برای مقابله  اقدامات سختگیرانه بهداشتی 
یا کاهش و لغو محدودیت های ناشی از آن مانده اند، اما تعطیلی 
مدارس باید آخرین محدودیت اعمال شده و بازگشایی مدارس باید 

اولین اولویت در راستای لغو محدودیت های کرونایی باشد.
متوسطه  و  ابتدایی  مدارس  که  است  روشن  داد:  هشدار  یونیسف 
بازماندن  بنابراین  اند،  نبوده  کرونا  ویروس  شیوع  اصلی  عوامل  از 
کودکان و نوجوانان از تحصیل خسارات جبران ناپذیری به بار آورده 
و عواقب منفی پایداری به دنبال دارد. در این راستا یونیسف با اشاره 
منتظر  تا  خواست  ها  دولت  از  جهان  در  کرونا  واکسن  کمبود  به 
واکسینه شدن همه معلمان و دانش آموزان علیه کووید-۱۹ نشده و 

در اسرع وقت مدارس را بازگشایی کنند.
جزئیات واکسیناسیون گروه های شغلی پرخطر و بیماران مبتال 

به دیابت
و  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رییس 
سخنگوی سازمان غذا و دارو از آغاز واکسیناسیون برخی گروه های 
شغلی پرخطر و همچنین بیماران دیابتی در کشور علیه کرونا خبر 

داد و در عین حال جزئیات آن را تشریح کرد.
به گزارش آوای دریا و به نوشته ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور گفت: 
خوشبختانه به مناسبت عید غدیر و در آستانه روز خبرنگار با توجه 
به تامین مناسبی که در روزها و هفته های اخیر درباره واکسن کرونا 
از  قبولی  قابل  به حدنصاب  نوعی رسیدن  به  البته  و  وجود داشت 
شغلی  گروه های  پرخطر،  سنی  های  گروه  در  افراد  واکسیناسیون 
با  و  موازات  کرونابه  علیه  واکسیناسیون  سوم  فاز  یعنی  و  پرخطر 
دستور وزیر بهداشت آغاز شد و روز گذشته شاهد آغاز واکسیناسیون 
در  واکسیناسیون  سوم  فاز  پرخطر  گروه های  یا  شغلی  گروه   ۱۰
سراسر کشور بودیم که شامل معلمین، آموزگاران، اصحاب رسانه و 
خبرنگاران، اساتید حوزه و دانشگاه، هموطنانی که در مراکز تربیتی 
و زندان ها به سر می برند، کارکنان بانک ها و ... است. وی با اشاره 
به اینکه روز گذشته به صورت نمادین واکسیناسیون اصحاب رسانه 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  همکاری  با  گفت:  شد،  آغاز  خبرنگاران  و 
و  فنی  عوامل  و  خبرنگاران  رسانه،  اصحاب  از  فهرستی  اسالمی، 
اجرایی رسانه ها ارائه و با اولویت بندی که به نظر وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خواهد بود، واکسیناسیون شان آغاز شد و در سراسر 
کشور انجام می شود و واکسیناسیون اصحاب رسانه تداوم می یابد. 
جهانپور درباره وضعیت تامین واکسن کرونا، گفت: خوشبختانه در 
شرایطی هستیم که در نقطه حداکثری واکسیناسیون روزانه رسیدیم 

و اگر بخواهیم با همین سرعت هم ادامه  دهیم، تقریبا برای دو هفته 
و  می شود  تزریق  واکسن ها  اول  دوز  طبیعتا  است.  موجود  واکسن 
ازجمله  محموله های جدید  ورود  به  توجه  با  هم  دوم  دوز  واکسن 
از  و دو محموله  روز جمعه  ژاپن  تولید  آسترازنکا  واکسن  محموله 
چین در هفته آتی و البته ورود واکسن های سبد کووکس در روزها 
سبد  به  برکت  ایران  کوو  واکسن  منظم  ورود  و  آتی  هفته های  و 
واکسیناسیون ملی به صورت هفتگی، اکنون ریل گذاری مناسبی چه 
در واردات و چه در زمینه تولید داخلی انجام شده و هرچه به سمت 
جلو پیش رویم، این سرعت تامین واکسن بهتر خواهد شد و تاثیرش 
تقریبا می توان  داشت.  روزانه هم خواهد  واکسیناسیون  روند  بر  را 
گفت که کمترین دغدغه ها را برای تامین واکسن در روزها و هفته 
های آتی داریم. وی درباره وضعیت تولید واکسن پاستوکووک نیز 
گفت: واکسن پاستووکوک بیش از ۱۲۰ هزار دوز را هفته گذشته 
به وزارت بهداشت تحویل داده که در شبکه بهداشتی توزیع شده و 
این روزها تزریق می شود. روز گذشته هم خبرنگارانی که واکسینه 
نیمه  تولید  حال  عین  در  کردند.  استفاده  واکسن  این  از  شدند، 
صنعتی آن ادامه می  یابد. خطوط صنعتی واکسن پاستوکوک که 
در مقیاس وسیع تر و انبوه تری تولید خواهد کرد، در شهریور ماه به 
بهره برداری می رسد. ما یک روند افزایشی پلکانی و تدریجی در تولید 
پاستوکووک را هم شاهد خواهیم بود و فکر می کنم در مهر ماه به 
ظرفیت اسمی خودش نزدیک شود. وی درباره نحوه واکسیناسیون 
گروه های شغلی، گفت: در گروه های شغلی سازمان یا صنف مربوطه، 
به  می شود.  اعالم  و  احصاء  مختلف  استان های  کل  اداره  سوی  از 
عنوان مثال در اصحاب رسانه با هماهنگی معاونت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، در معلمان به هماهنگی وزارت آموزش و 
پرورش، اساتید دانشگاه ها از طریق وزارت علوم، هموطنانی که در 
زندان ها هستند، از سوی سازمان زندان ها و... اعالم می شود. وزارت 
بهداشت هم از سازمان یا صنف مربوطه موارد را احصاء کرده و در 
مکان هایی که صنوف تعیین کنند و با اولویت بندی صنف مربوطه، 
درباره  جهانپور  می دهد.  انجام  را  واکسیناسیون  بهداشت  وزارت 
بیماران  نیز، گفت: واکسیناسیون  جزئیات واکسیناسیون دیابتی ها 
دیابتی با دستور وزیر بهداشت و با احصاء بیماران دیابتی، با اولویت 
بیمارانی که دریافت کننده انسولین هستند، در سراسر کشور آغاز 
خواهد شد و واکسیناسیون بیماران زمینه ای دیگر هم بعد از احصاء 
موارد و تهیه فهرست بیماران در کشور کلید خواهد خورد. با سرعت 
تکمیل واکسیناسیون فاز دوم و آغاز فاز سوم در کشور آغاز شده 
اندازه  به  ماه  همین  در  که  می کنم  فکر  و  است  انجام  حال  در  و 
شش ماه گذشته واکسیناسیون در کشور خواهیم داشت. وی گفت: 
بیماران دیابتی که در سامانه سیب اطالعات شان وجود دارد به اضافه 
مواردی که توسط دانشگاه های علوم پزشکی احصاء خواهد شد، در 
مسیر واکسیناسیون قرار می گیرند. در عین حال امروز یک سامانه 
عنوان  تحت  که  داریم  انسولین  مصرف کننده  بیماران  برای  جامع 
رجیستری بیماران دیابتی نیازمند انسولین است. در این زمینه ما 
فهرست موارد مصرف کننده انسولین را در سراسر کشور داریم و در 
موارد دیگر هم به موازات اعالم معاونت بهداشتی، واکسیناسیون شان 

انجام می شود.


